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- Po dvoch vlaÀaj‰ích náv‰tevách
komisie a rozhovoroch s manaÏmen-
tom univerzity, ale aj jej zamestnanca-
mi, dospel pracovn˘ tím EUA k záveru,
Ïe Slovenská poºnohospodárska uni-
verzita v Nitre je vzdelávacia ustanovi-
zeÀ s jasne definovan˘m poslaním,
ktoré sa snaÏí napæÀaÈ, s uvedomel˘mi
zamestnancami a spokojn˘mi ‰tudent-
mi a atmosférou vzájomného re‰pektu
medzi fakultami. V súãasnosti ãelí v˘z-
ve, stanoviÈ a realizovaÈ strategické prio-
rity pri napæÀaní poÏiadavky staÈ sa v˘s-
kumnou univerzitou. 

V rámci strategického plánovania
nám komisia odporúãa vypracovaÈ a
publikovaÈ plán, zaloÏen˘ na jej troch
prioritách, a to vzdelávaní pomocou
udrÏateºnej inovácie ‰tudijn˘ch progra-
mov (·P), v˘skume prostredníctvom
strategick˘ch priorít a internacionalizá-
cii v˘skumu a vzdelávania. 

Komisia odporúãa ukonãiÈ re‰truktu-
ralizáciu ‰tudijn˘ch programov a za-
meraÈ sa na vzdelávacie v˘stupy a
kompetencie v zmysle Bolonskej de-
klarácie, podporovaÈ interdisciplinárny
prístup a voliteºnosÈ predmetov a za-
brániÈ duplicitám v nich. Na základe
dialógu s pracovn˘m trhom a zodpo-
vedn˘mi autoritami zv˘‰iÈ akceptovanie
bakalárskeho stupÀa ‰túdia zamestná-
vateºmi.

Podºa záverov komisie by sa na SPU
mala zabezpeãiÈ vy‰‰ia integrácia v˘-
skumu na zlep‰enie kvality v˘uãby,
hlavne v 2. stupni vzdelávania. DôleÏité
by bolo aj vypracovanie univerzitného
strategického v˘skumného plánu s dô-
razom na jeho priority. Komisia odporú-
ãa, aby bol v súlade s poslaním univer-

zity a fakultné plány zladené s celouni-
verzitn˘mi. Okrem toho sa komisia do-
mnieva, Ïe treba zriadiÈ strategick˘ fond
pre v˘skum, koordinovan˘ centrálnou
administratívou, ako aj mechanizmus
odmeÀovania a podpory dobrej v˘-
skumnej praxe, resp. aktívnych v˘-
skumníkov. âlenovia komisie EUA od-
porúãajú zlep‰iÈ prepojenie v˘uãby a
v˘skumu pomocou 2. a 3. stupÀa ‰tú-
dia, zv˘‰iÈ poãet uãiteºov s titulom PhD.
a zabezpeãiÈ dokonalej‰iu administra-
tívnu podporu na zv˘‰enie úspe‰nosti
zapájania sa do projektov EÚ. Za dôle-
Ïité povaÏujú zv˘‰iÈ poãet mobilít na
doktorandskom stupni ‰túdia. 

V oblasti financovania a vedenia
univerzity komisia EUA odporúãa roz-
víjaÈ stratégie na získavanie väã‰ieho
objemu zdrojov zo súkromného sekto-
ra, zabezpeãiÈ systém profesionálneho
rastu administratívnych pracovníkov 
a zv˘‰iÈ ich motiváciu, redukovaÈ admi-
nistratívnu záÈaÏ uãiteºov a zahrnúÈ
skúsen˘ch administratívnych zamest-
nancov do rozhodovacieho procesu.

Rekomandácie komisie t˘kajúce sa
zabezpeãenia kvality moÏno zhrnúÈ
takto: prostredníctvom dialógu univer-
zity s Akreditaãnou komisiou vlády SR
treba zabezpeãiÈ, aby akreditaãn˘ pro-
ces prebiehal v zmysle európskych po-
Ïiadaviek a noriem. Bolo by treba pri-
praviÈ univerzitnú smernicu na zabez-
peãenie kvality so zohºadnením v‰et-
k˘ch relevantn˘ch aspektov, ako aj
smernicu t˘kajúcu sa hodnotenia kvali-
ty v˘uãby ‰tudentmi. Komisia odporúãa
navrhnúÈ, zaviesÈ a publikovaÈ plán roz-
voja riadenia univerzity a systému za-
bezpeãovania kvality v oblasti v˘uãby,

v˘skumu a riadenia. ZabezpeãiÈ, aby
hodnotenie zohºadÀovalo aj dostupné
zdroje na podporu vzdelávania ‰tuden-
tov, ako je infra‰truktúra, predná‰kové
miestnosti, laboratóriá, kniÏnica, poãí-
taãové vybavenie. Komisia sa domnie-
va, Ïe ústne skú‰ky by sa nemali konaÈ
na základe „jeden proti jednému“. Na-
vrhuje inovovaÈ postup pri ústnych
skú‰kach, ale aj umoÏniÈ ‰tudentom
prístup k viacer˘m predmetom v cu-
dzom jazyku, najmä v angliãtine. Podºa
záverov komisie by sa dobrá prax in-
ternej evalvácie v˘skumu na niektor˘ch
fakultách mala aplikovaÈ na celej uni-
verzite. -r-

1. Prof. Jozef Bulla, dekan FBP, odo-
vzdal medaily za dlhodobé aktivity orien-
tované na vznik fakulty, za budovanie a
rozvoj fakulty, za v˘znamn˘ podiel praxe
na rozvoji fakulty a tieÏ za aktívnu spolu-
prácu in‰titúcií. Medzi ocenen˘mi bola aj
Fakulta chemickej a potravinárskej tech-
nológie STU v Bratislave a Fakulta prí-
rodn˘ch vied UKF v Nitre. Ocenenie z rúk
dekana FBP prevzal prof. ªubomír Zele-
nick˘ z UKF (vºavo) a prof. Du‰an Bako‰
z STU (vpravo). 

2. Prof. Mikulá‰ Láteãka, rektor SPU,
udelil FBP pri príleÏitosti jubilea pamätnú
medailu za zásluhy o rozvoj vzdelanosti
a vedy v prospech SPU.

3. Za absolventov fakulty vystúpila Ing.
Jana Fabianová. Vyjadrila presvedãenie,
Ïe fakulta poskytuje ‰tudentom komplex-
né vzdelanie, ktoré im umoÏÀuje efektív-
ne uplatnenie v budúcom pôsobení na
domácom i medzinárodnom trhu práce. 

4. Prof. ·tefan Mihina, generálny ria-
diteº Slovenského centra poºnohospo-
dárskeho v˘skumu, zdôraznil, Ïe fakul-
ta, zameraná na prípravu odborníkov
orientovan˘ch na moderné postupy v˘-
roby, hodnotenia a spracovania potravín
a ‰pecifick˘ch produktov biotechnológií,
je úzko spojená s vedeckov˘skumnou
základÀou. -rch-

Posledn˘ januárov˘ deÀ sa konalo
slávnostné zasadnutie Vedeckej rady
Fakulty biotechnológie a potravinár-
stva pri príleÏitosti 5. v˘roãia vzniku fa-
kulty. Pozvanie prijali vzácni hostia,
predstavitelia partnersk˘ch sloven-
sk˘ch i zahraniãn˘ch univerzít z âiech,
Poºska a Talianska, zástupcovia vedy
a v˘skumu, ako aj absolventi fakulty.
Jubileum bolo príleÏitosÈou na vyjadre-
nie uznania t˘m, ktorí sa v˘znamnou
mierou podieºajú na v‰estrannom roz-
voji fakulty, ako aj vìaky za spoluprá-
cu v oblasti vzdelávania, vedy a od-
bornej profilácie absolventov fakulty.

Poºnohospodári k „zdravotnej prehliadke“

Dôraz na dlhodobú stratégiu a kvalitu

STΩPâEK
Jubileum. Podºa slovníka cudzích

slov to znamená osláviÈ v˘znaãné v˘ro-
ãie. ZastaviÈ sa, pospomínaÈ, bilanco-
vaÈ. Mal daÈ - dal. Dal? Urobil? DosÈ,
alebo sú e‰te rezervy? Ak áno, moÏno
ich zapliesÈ do budúcich plánov. Preto-
Ïe za t˘m, ão bolo, sa dvere zatvorili,
ale zajtra sa opäÈ postavíme pred ka-
tedru alebo k mikroskopu. Tak si asi po-
vedali aj na‰i kolegovia, ktorí iba pred
niekoºk˘mi dÀami slávili piate v˘roãie
vzniku svojej fakulty. Tej, ktorá je povo-
laná venovaÈ sa tomu najzákladnej‰ie-
mu, ão ãlovek potrebuje k Ïivotu. Dob-
r˘m, zdrav˘m potravinám. 

SlávnosÈ bola vskutku dôstojná, s váÏ-
nosÈou hodnou akademick˘ch zvyklostí.
Sprevádzaná prejavmi, gratuláciami a
slovami uznania. Klobúk dolu, aj od „kon-
kurencie“! Oslava korunovaná vedec-
k˘m podujatím, ktorého program zabral
desiatku strán objemného zborníka. Ele-
gantná (a to uÏ zo mÀa hovorí Ïena), 
s nádhernou kvetinovou v˘zdobou a bor-
dovou v‰etk˘ch doplnkov, ladiacou tón 
v tóne s farebnosÈou loga fakulty.

Oslava sa skonãila a v‰etko sa vrátilo
do beÏn˘ch, práve skú‰kov˘ch dní. No
osobné stretnutia a diskusie budú zaiste
e‰te dlho rezonovaÈ v mysli úãastníkov.
Dovoºte, aby som sa aj ja podelila s va-
mi o jeden záÏitok. Z vystúpenia absol-
ventky fakulty, ktorá uÏ zakusuje chlebí-
ãek praxe. Vyznala sa zo svojich prv˘ch
skúseností a poìakovala za to, Ïe do-
stala na fakulte dobr˘ základ. Kto by si
mohol priaÈ v˘znamnej‰ie ocenenie?
Existuje vôbec hodnotnej‰í metál pre
‰kolu a uãiteºa? 

K. POTOKOVÁ

ODPORÚâANIA KOMISIE ASOCIÁCIE EURÓPSKYCH UNIVERZÍT
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BLAHOÎELÁME

Z kontextu hodnotenia dvadsiatich troch slovensk˘ch univerzít, ktoré 
v uplynul˘ch dvoch akademick˘ch rokoch realizovali zástupcovia Asociácie
európskych univerzít (EUA), nech˘bala ani tá na‰a. Externá evalvácia podºa
osvedãenej metodiky, aplikovanej za ostatn˘ch trinásÈ rokov na univerzitách
po celej Európe, hºadala odpoveì na základné otázky: ão sa univerzita usi-
luje robiÈ, ako to robí, ako vie, Ïe to robí dobre a aké zmeny robí v snahe 
o zlep‰enie svojej ãinnosti. O záveroch a odporúãaniach evalvaãnej komisie
informuje prof. Ing. MAGDALÉNA LACKO-BARTO·OVÁ, prorektorka pre
medzinárodné vzÈahy.

Du‰an Húska doãasne
dekanom FE·RR

Prof. Ing. Mikulá‰ Láteãka, PhD., rek-
tor Slovenskej poºnohospodárskej uni-
verzity v Nitre, odvolal v zmysle § 28
ods. 2 zákona ã. 131/2002 Z.z. o vyso-
k˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení
niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích
prepisov, na návrh Akademického sená-
tu Fakulty európskych ‰túdií a regionál-
neho rozvoja SPU zo dÀa 14. januára
2008, prof. Ing. Vladimíra Gozoru, PhD.,
z funkcie dekana fakulty s úãinnosÈou od
11. februára 2008. ZároveÀ doãasne, do
dÀa vymenovania nového dekana, po-
veril v˘konom funkcie dekana FE·RR
prof. Ing. Du‰ana Húsku, PhD. -r-

Európska komisia predstavila v novembri minulého roka plán na zefektívnenie
a modernizáciu Spoloãnej poºnohospodárskej politiky (SPP) EÚ, ktorého cieºom je
zlep‰iÈ fungovanie európskeho poºnohospodárstva. Touto témou sa zaoberal aj
seminár s názvom Otvorenie národnej diskusie k zdravotnej prehliadke a k refor-
me SPP EÚ, ktor˘ sa konal v nitrianskom Agroin‰titúte. Zorganizovalo ho MP SR
a od‰tartovalo ním ìal‰iu sériu stretnutí v rôznych ãastiach Slovenska.

Na diskusii sa zúãastnila Zdenka
Kramplová, ministerka pôdohopodárstva
SR, Miroslav JureÀa, poslanec NR SR,
Peter Baco, poslanec EP a Ivan Oravec,
predseda SPPK. „Stabilizácia poºnohos-
podárstva a jeho rozvoj sú veºmi dôleÏité
pre súãasnú vládu. Dialóg, ktor˘ otvára-
me, je nevyhnutn˘ na to, aby poºnohos-
podári mohli prezentovaÈ svoje názory na
doladenie spoloãnej agrárnej politiky.
PredloÏené návrhy, ktoré na stretnutiach
odznejú, budeme spracovávaÈ a v Bruseli
obhajovaÈ, “ uviedla Z. Kramplová.

Medzi hlavné témy, ktoré sa nás naj-
viac dot˘kajú, patrí zmena reÏimu jednot-
nej platby a krátenie priamych platieb 
v závislosti od veºkosti poºnohospodár-
skych podnikov. EÚ argumentuje, Ïe
veºké podniky hospodária efektívnej‰ie,
preto by ich podpora mala byÈ niÏ‰ia.
Toto opatrenie by sa dotklo viac ako po-
lovice právnick˘ch osôb pôsobiacich 
v slovenskom poºnohospodárstve. Od-
borníci tento návrh povaÏujú za neracio-
nálny. „Zásadne nesúhlasíme so zave-
dením krátenia a stropu priamych platieb
v závislosti od veºkosti podniku. Viedlo
by to k likvidácii vysokoprodukãn˘ch

podnikov vo vybran˘ch ‰tátoch. Chceme
vyzvaÈ partnerov v EÚ na ukonãenie ne-
kalej konkurencie, platby by mali byÈ via-
zané na moderné technologické a tech-
nické postupy, ktor˘mi sa zabezpeãí po-
krok,“ povedal europoslanec P. Baco. 
V súvislosti so zmenou reÏimu jednotnej
platby Slovensko podporuje moÏnosÈ
uplatnenia jednotnej platby na plochu
(SAPS) do roku 2013.

Témou diskusie bola aj snaha zru‰iÈ
kvóty na produkciu mlieka, ão pravdepo-
dobne povedie k zníÏeniu nákupnej ceny
mlieka. Podºa I. Oravca to môÏe násled-
ne spôsobiÈ pokles stavov dojníc na Slo-
vensku, ale aj v ostatn˘ch ‰tátoch EÚ.

V závere seminára ministerka pôdo-
hospodárstva zdôraznila, Ïe Slovensko
sa nachádza v spleti ‰tátov EÚ, kde sa
kaÏd˘ snaÏí presadiÈ svoj záujem. „Ak
chceme získaÈ dobrú v˘chodiskovú pozí-
ciu pre na‰e poºnohospodárstvo, musia
subjekty pôsobiace v agrárnom odvetví
vystupovaÈ jednotne,“ zdôraznila.

Do odborného diskusného fóra o zdra-
votnej prehliadke sa môÏete zapojiÈ na
internetovej stránke MP SR. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
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Na sklonku minulého kalendárneho
roka sa v kongresovom centre SPU
uskutoãnili dve podujatia, zamerané na
lieãivé, aromatické a koreninové rastli-
ny (LAKR). Vedecká komunita z jede-
nástich európskych krajín prezentova-
la v˘sledky svojej ãinnosti na 1. medzi-
národnej konferencii o lieãiv˘ch, aro-
matick˘ch a koreninov˘ch rastlinách (I.
International Scientific Conference on
Medicinal, Aromatic and Spice Plants) a
odborníci z domácej pestovateºskej a
spracovateºskej praxe sa stretli na 13.
odbornom seminári s medzinárodnou
úãasÈou Aktuálne aspekty pestovania,
spracovania a vyuÏitia LAKR. 

V úvode podujatia si v˘znamn˘
ovocinársky odborník, prof. Ing. IVAN
HRIâOVSK¯, DrSc., (na snímke vpra-
vo) prevzal Fándlyho medailu, ktorú
mu udelila Slovenská spoloãnosÈ pre
poºnohospodárske, lesnícke, potravi-
nárske a veterinárske vedy pri SAV 
v Bratislave. Srdeãne blahoÏeláme! 

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

Snímky: za



II.

- Poºnohospodárstvo a vzÈah k pôde
pre‰li za uplynulé storoãie obrovsk˘m
v˘vojom. V minulosti ºudia na pôde a z
pôdy Ïili. Keì ich neuÏivila, odchádzali 
z nej a hºadali iné, hostinnej‰ie miesto.
Obrovsk˘ vedecko-technick˘ rozvoj, au-
tomatizácia, nové technológie spôsobili,
Ïe pracovné sily z poºnohospodárskej
prvov˘roby odi‰li do ostatn˘ch sfér hos-
podárstva. K˘m boli ºu-
dia priamo závislí na
pôde, mali k nej aj cito-
v˘ vzÈah. Dnes sa to 
u nich vytráca. A s t˘m
aj poznatky o pôdnom
prostredí. O v˘zname
pôdy a jej nezastupiteº-
nej a nenahraditeºnej
funkcii pre existenciu
ºudskej spoloãnosti.
Poznáme a pouÏívame
síce mnohé veºmi pek-
né prívlastky, voláme
ju pôda Ïiviteºka, mat-
ka zem a podobne, no
realita je iná. Tá je vy-
jadrená t˘m, ako sa k
nej v skutoãnosti sprá-
vame. Staãí sa pozrieÈ
na nepriazniv˘ v˘voj
v˘mery pôdneho fondu
a jeho produkãného
potenciálu, na problé-
my a nebezpeãenstvá, ktoré pôde v sú-
ãasnosti hrozia. 

MôÏeme ich konkretizovaÈ?
- UÏ v 60-tych rokoch dvadsiateho sto-

roãia poukázal Rímsky klub vedcov na
to, Ïe v‰etky globálne problémy sveta sú
spojené s pôdou. Povedzme populaãná
explózia, pretoÏe nárast populácie zvy-
‰uje tlak na prírodné zdroje, na produk-
ciu potravín, na vodu ãi energiu. To má
priamy vplyv na ìal‰ie faktory, na zne-
ãisÈovanie Ïivotného prostredia, konta-
mináciu, ktorá sa aÏ v dlhodobom hori-
zonte prejavuje v kvalite potravín a zdra-
ví ãloveka. Preto by sme sa k pôde ne-
mali správaÈ ako k daru, ktor˘ sme do-
stali od svojich rodiãov, ale tak, ako by
nám ju poÏiãali na‰e deti. PretoÏe k daru
sa ãasto správame roz‰afne a neváÏime
si ho. Îiaº, v ºudskej povahe je dranco-
vaÈ, získaÈ maximum bez toho, aby sa
rozm˘‰ºalo, ão bude v budúcnosti. 

Ale vráÈme sa k rizikám...
- V súãasnosti je definovan˘ch osem

nebezpeãenstiev, o ktor˘ch sa diskutuje
aj v rámci EÚ. Sú dokonca aj pokusy o
odhady ‰kôd, ktoré priná‰ajú. Ide o ve-
ternú a vodnú eróziu, stratu organickej
hmoty v pôde, jej utláãanie pouÏívaním
ÈaÏkej techniky, niãenie pôdnej ‰truktúry.
Celoeurópskym problémom je zastavo-
vanie obrovsk˘ch plôch. V poslednom
období aj u nás, v dôsledku nov˘ch in-
vestiãn˘ch stimulov, keì sa stavia aj na
najúrodnej‰ích pôdach. âasto aj sklady
a medzisklady, ktoré nie sú veºk˘m eko-
nomick˘m prínosom. Nie vÏdy sa dá za-
brániÈ zastavovaniu pôd, napríklad pri
stavbe diaºnic, ale ‰tát ãastokrát stimulo-
val investorov aj t˘m, Ïe im odpustil po-
vinnosÈ platiÈ odvody za pôdu vyÀatú z
pôdneho fondu do fondu pre zúrodÀova-
nie pôd. Pre poºnohospodárov sa tak
zhor‰ujú konkurenãné podmienky hos-
podárenia, strácajú najprodukãnej‰ie
pôdy, nemajú v‰ak ani dostatok finanã-
n˘ch prostriedkov na zúrodnenie pôd s
niÏ‰ím produkãn˘m potenciálom. Veºa
sa hovorí aj o ìal‰om nebezpeãenstve,
ktor˘m je kontaminácia. Nielen v priemy-
seln˘ch zónach. Je to, samozrejme, glo-
bálny problém. Obrovské mnoÏstvo emi-
sií sa dostáva do atmosféry a z nej späÈ
do pôdy. Dokumentujú to publikované ú-
daje o imisn˘ch spadoch. Koºko gramov
kadmia, olova a ìal‰ích ÈaÏk˘ch kovov,
ale aj in˘ch zloÏiek sa dostáva do pôdy.
DosÈ dlho sa to spochybÀovalo, aÏ k˘m
sa nena‰li rezíduá DDT alebo in˘ch kon-
taminantov antropického pôvodu na
Alja‰ke, v antarktick˘ch ºadovcoch, kde
nebol zdroj priameho zneãistenia, ale
dostalo sa to tam v rámci pohybu vzdu‰-
nej hmoty. ëal‰ím problémom je otepºo-

vanie, zmeny klimatick˘ch podmienok,
aridizácia. Topenie ºadovcov a zmena
polárnych oblastí, nevhodne volené zá-
vlahy, sekundárne zasoºovanie pôd, ale
aj zosuvy pôdy, to sú ìal‰ie problémy,
na ktoré treba pamätaÈ. Preto je dôleÏi-
té vedieÈ, Ïe v EÚ sa v súãasnosti pri-
pravuje veºmi dôleÏit˘ materiál, direktíva
o stratégii ochrany pôdy. 

Poºnohospodárstvo v krajinách EÚ
je z hºadiska intenzity znaãne rozdiel-
ne. Aj to je faktor, ktor˘ vpl˘va na pô-
du, nie?

- Samozrejme, poºnohospodárstvo
jednotliv˘ch krajín sa lí‰i úrovÀou pro-
dukcie, ich ekonomickou silou, ale aj
produkãn˘m potenciálom. Údaje, ktoré
spracovali pracovníci V˘skumného ús-
tavu pôdnej úrodnosti poukazujú na po-
merne vyrovnan˘ produkãn˘ potenciál
Slovenska, âeska a Maìarska. Nie sú
tu aÏ také obrovské rozdiely v porovna-
ní s krajinami Beneluxu, Nemecka,
Francúzska, ktoré majú v˘razne vy‰‰í
produkãn˘ potenciál aj intenzitu hnoje-
nia. Tieto ‰táty sú známe dlhodobou
vysokou úrovÀou Ïivoãí‰nej v˘roby, a
tak aj produkciou organick˘ch hnojív.
Tu sa prejavujú obrovské disproporcie.
Aj preto hovorievam, Ïe ak sa na jednej
strane poukazuje na to, Ïe Dáni spaºujú
polovicu slamy, treba sa pozrieÈ aj na
to, aká je tam intenzita Ïivoãí‰nej v˘ro-
by, koºko organick˘ch hnojív vyprodu-

jeme o tom s na‰imi kolegami, s ktor˘-
mi máme dlhoroãné kontakty. 

Ako ste povedali, problematikou
transformácie vstupujúcich rastlin-
n˘ch zvy‰kov v pôde, obsahom hu-
musu, aplikáciou organick˘ch hnojív
alebo in˘ch komponentov sa zaobe-
ráte na va‰ej katedre od 60. rokov mi-
nulého storoãia. 

- Star˘ anglosask˘ zákon hovorí, Ïe
to, ão sa na pôde vytvorí, má sa do nej
aj vrátiÈ. Ak nám dá pôda zrno, mali by
sme jej „energiu a Ïiviny“, ktoré doÀho
vloÏila, aj vrátiÈ. Prostredníctvom rast-
linn˘ch zvy‰kov, kompostov a podobne.
Slama by sa, tak ako voºakedy, mala do
nej opätovne zapracúvaÈ. Buì priamo,

alebo prostredníc-
tvom kompostovania
ãi in˘mi procesmi. Je
to aj záleÏitosÈ no-
v˘ch technológií, je
ich odskú‰an˘ch via-
cero. Nedostatok or-
ganickej hmoty v pô-
de sa t˘ka obrov-
sk˘ch v˘mer pôdy. U
nás je zhruba milión
‰tyristotisíc ha pôdy.
Málo sa staráme o
na‰e pôdy, nie je na
to dostatok finanã-
n˘ch prostriedkov.
Máloktoré podniky
majú dostatok orga-
nickej hmoty, preto-
Ïe po 90. roku, keì
do‰lo k zmenám, ve-
ºa podnikov likvido-
valo Ïivoãí‰nu v˘ro-
bu. Nemajú vlastnú

produkciu organick˘ch hnojív, kúpiÈ nie
je kde, no a komposty sú aj pomerne
drahé. 

Veºa sa dnes diskutuje o obnoviteº-
n˘ch zdrojoch energie. Ak˘ je vá‰ ná-
zor na jej získavanie „z poºa“?

- VÏdy sa ohradím proti tomu, keì
poãujem, Ïe dakde na kompetentn˘ch
miestach spoãítali, koºko sa vyproduku-
je slamy, koºko ìal‰ích rastlinn˘ch
zvy‰kov, ktoré nezodpovedne klasifi-
kujú ako odpad. V prírode predsa ne-
môÏeme hovoriÈ o odpade! Ide vÏdy 
o vedºaj‰ie produkty, ktoré sú súãasÈou
biologického kolobehu látok a uhlíka. 
V pôde je mnoÏstvo Ïiv˘ch organizmov,
pre ktoré sú práve tieto organické látky
zdrojom Ïivín a energie. Ak nezabezpe-
ãíme ich návrat do pôdy, je prirodzené,
Ïe klesá jej biologická aktivita. To zna-
mená, Ïe priaznivá ãinnosÈ spomína-
n˘ch organizmov, ktorú vykonávajú
prakticky za nás (dáÏìovky napríklad
biologickú orbu, iné organizmy humifi-
kaãné procesy a podobne), je ohroze-

Z rokovania úãastníkov medzinárodného pracovného stretnutia projektu
TEMPUS – SuNISP.

Súãasné diskusie o aktuálnych otáz-
kach Ïivota na‰ej spoloãnosti ukazujú,
Ïe mnohí súãasní politici, odborníci, ria-
diaci pracovníci, ale ani ekonómovia a
pôdohospodári nespæÀajú poÏiadavky
ekologickej gramotnosti, ktoré doba vy-
Ïaduje. Pravda, vzdelanie získali v ob-
dobí, keì tieto otázky neboli také nalie-
havé, resp. spoloãnosÈ ich takto nevní-
mala. Odrazom sú diskusie v parla-
mente a v médiách, napr. o rie‰ení ka-
lamity v Tatrách, o sústave NATURA
2000, ktorá má zabezpeãiÈ ochranu bio-
diverzity v Európe, o ÈaÏbe zlata ãi urá-
nu, v˘stavbe tepelnej elektrárne, ale aj
o implementácii medzinárodn˘ch doku-
mentov zo svetov˘ch summitov. 

Ná‰ absolvent by si mal vedieÈ vy-
tvoriÈ názor, zaujaÈ stanovisko v kon-
frontácii s ãasto spolitizovan˘mi spor-
mi. MôÏeme si poloÏiÈ otázku: „Zabez-
peãujeme vzdelávanie tak, aby ná‰ ab-
solvent spæÀal uvedené kritériá? Pripra-
víme ho do Ïivota tak, aby sa vedel vy-
sporiadaÈ s úlohami, ktoré ho ako od-
borníka i vzdelaného obãana oãaká-
vajú?“ 

Akreditované ‰tudijné programy (·P)
odráÏajú predstavy o odbornom profile
absolventa a jeho uplatnení v praxi. 
V mnoh˘ch prípadoch sa prihliada aj na
poÏiadavky jazykovej komunikácie, ako
aj na vyuÏívanie IT. Menej pozornosti
(resp. nijaká) sa venuje ostatn˘m as-
pektom vzdelávania.

Podmienky pre získanie ekologickej
gramotnosti sú vytvorené iba v nie-
ktor˘ch ‰tudijn˘ch odboroch a iba na
niektor˘ch fakultách univerzity. Moder-
ne koncipovan˘ predmet ekológia ãi
predmet základy ekológie sa predná‰a
ako povinn˘ ãi povinne voliteºn˘ pred-
met iba na FE·RR, FBP a FZKI. Pred-
met ekológia rastlín a Ïivoãíchov na
FAPZ a MF (?). V niektor˘ch ‰tudijn˘ch
odboroch na FZKI a FE·RR sa predná-
‰ajú ‰peciálne predmety ekológia rast-
lín a krajinná ekológia. ·tudenti ekono-
mick˘ch odborov nemajú v ponuke
ekologick˘ predmet. V ich prípade je
voºba ekológie ako voliteºného predme-
tu viac ako iluzórna. 

Ako ìalej? Ekologicky nevzdelan˘
absolvent bude maÈ ÈaÏkosti pochopiÈ
koncepcie trvalo udrÏateºného rozvoja
a nebude rozumieÈ snahám o zachova-
nie funkãn˘ch ekosystémov Zeme. Po-
Ïiadavka ekologickej gramotnosti v‰et-
k˘ch absolventov V· znamená zaradiÈ
predmet ekológia ãi základy ekológie
medzi predmety teoretického základu
do v‰etk˘ch ·P. Environmentálna uve-
domelosÈ vychádza z ekologickej gra-
motnosti a z poznania dôsledkov (eko-
nomickej) ãinnosti ãloveka v prírode.
Na na‰ej univerzite sa tradiãne vyuãuje

predmet ochrana a tvorba Ïivotného
prostredia. Na niektor˘ch fakultách je
zaraden˘ predmet environmentálna
ekológia, biosozológia, ochrana prírody,
prípadne ‰peciálne predmety komplex-
ná ochrana vôd i pôd, ochrana ovzdu-
‰ia, environmentálne pôdoznalectvo,
biologická bezpeãnosÈ. Ich obsah sa
postupne aktualizuje. V kaÏdom ·P by
mal byÈ zaraden˘ predmet, ktor˘ posky-
tuje základné informácie o Ïivotnom
prostredí, starostlivosti oÀ a trvalo
udrÏateºnom rozvoji. Environmentálne
funkcie ekosystémov, environmentálna
ekonomika a oceÀovanie prírodn˘ch
zdrojov sú v˘sledkom snáh, ako zohºad-
niÈ aj mimoprodukãné a nemonetárne ú-
Ïitky z ekosystémov˘ch sluÏieb. Spolu s
environmentálnou politikou a manaÏ-
mentom ukazujú, ako sa v súãasnosti
rie‰ia a budú rie‰iÈ problémy Ïivotného
prostredia.

Právne vedomie kaÏdého obãana sa
formuje aj poãas ‰túdia na vysokej ‰ko-
le. Environmentálne povedomie podpo-
ruje predov‰etk˘m environmentálne
právo, národné a medzinárodné normy
v oblasti ochrany a starostlivosti o Ïi-
votné prostredie. Vstupom Slovenska
do EÚ sa táto oblasÈ stala rovnocennou
s ostatn˘mi právnymi normami. ·etrn˘
vzÈah k prírode a Ïivotnému prostrediu
podporujú aj rôzne dobrovoºné ãi odpo-
rúãané ‰tandardy o správaní sa podni-
kov ãi organizácií a systém certifikácie,
napr. ISO 140001 ãi EMAS. Predmet
právo Ïivotného prostredia (prípadne
príbuzn˘) by mal byÈ ako povinn˘ alebo
povinne voliteºn˘ zaraden˘ do ·P.

Malá (resp. nijaká) pozornosÈ sa ve-
nuje environmentálnej etike. Predmety
ekofilozofia a etika, sú v ponuke pred-
metov vyuãovan˘ch na SPU, ale sú za-
radené ako povinné ãi povinne voliteºné
iba v niektor˘ch ·P. A to v malom roz-
sahu. No súãasn˘ absolvent sa bez po-
znania morálnych hodnôt, princípov a
noriem v oblasti správania sa v Ïivot-
nom prostredí nezaobíde. 

Ako naplniÈ aktuálne poÏiadavky kla-
dené na ná‰ho absolventa z hºadiska
ekologickej gramotnosti? Ako prekonaÈ
pretrvávajúce prekáÏky medzi ‰tudijn˘-
mi odbormi prírodovedného a nepríro-
dovedného zamerania, medzi fakultami
na‰ej univerzity? Príprava materiálov a
návrhov pre akreditáciu ·P v rámci
komplexnej akreditácie vytvára moÏ-
nosti pre takúto „prestavbu“ ‰tudijn˘ch
plánov. A to v záujme lep‰ej prípravy
na‰ich absolventov pre praktick˘ Ïivot 
v 21. storoãí, keì otázky Ïivotného pro-
stredia budú v popredí záujmu celosve-
tovej spoloãnosti.

Prof. RNDr. PAVOL ELIÁ·, CSc.,
Katedra ekológie FE·RR

Medzinárodn˘ workshop 
o strategickom plánovaní v ‰kolstve

www.uniag.sk

kujú. Ba energie majú aÏ nadbytok,
môÏu ju vyváÏaÈ. U nás po deväÈdesia-
tom roku do‰lo k v˘raznému zníÏeniu
Ïivoãí‰nej v˘roby. Voºakedy sa vypro-
dukovalo 35-40 miliónov ton organic-
k˘ch hnojív roãne, dnes je to uÏ len
‰tvrtina, ani nie 10 miliónov. To je ob-
rovsk˘ pokles, dôvod, preão sa do
pôdy nedostáva dostatok organick˘ch
látok a nenavracajú sa do nej ani tie Ïi-
viny, ktoré sa z pôdy odãerpali. Ak sa
do pôdy nevrátia, rastlina ich odãerpá-
va zo zásob a ide na dlh. Ako keì z
banky vyberáme peniaze. Dokedy mô-
Ïeme vyberaÈ? Ak si pozrieme Zelené
správy MP SR, uÏ viac ako 10-15 rokov
sa produkciou obilnín odãerpáva viac
Ïivín, ako sa do pôdy vracia. Dochádza
k ich deficitu a táto situácia trvá uÏ dl-
ho. Poukazujeme na to nielen my, po-
dobná situácia je aj v Poºsku, diskutu-

ná. ZároveÀ aj Ïivotné prostredie, pre-
toÏe sú ohrozené funkcie pôdy. Veì
dnes nehovoríme len o ich produkãnej
funkcii, ale aj o t˘ch mimoprodukãn˘ch,
napríklad infiltraãnej, retenãnej, neutra-
lizaãnej ãi transformaãnej. 

Vízií, ak˘m spôsobom získavaÈ ener-
giu, je veºa. Ale znova opakujem, ener-
gia aj potraviny sú prepojené s pôdou. 

Energetick˘ch zdrojov je mnoÏstvo, aj
t˘ch zo sféry biologickej. Vo svete sú vy-
pracované technológie na vyuÏívanie
slamy, kukurice, kukuriãného kôrovia a
nastáva o ne konkurenãn˘ boj. Nejde
v‰ak o ich spaºovanie, ale o spracova-
nie fermentáciou, získavanie bioetanolu
a in˘ch v˘znamn˘ch chemikálií. A ako
vidno, znova sme pri pôde! 

ëakujem za rozhovor! 
K.POTOKOVÁ

NA ZAMYSLENIE PRED KOMPLEXNOU AKREDITÁCIOU

Ak˘ by mal byÈ ná‰ absolvent?

Fakulta ekonomiky a manaÏmentu v spolupráci s Centrom programov EÚ or-
ganizovali 27. aÏ 29. januára v rámci projektu TEMPUS – SuNISP medzinárodn˘
workshop Podpora siete pre zlep‰enie strategického plánovania. 

Zúãastnili sa na Àom najmä dekani a prodekani fakúlt z partnersk˘ch univerzít
projektu zo Záhrebu, Osijeku, Skopje, Podgorice, Sarajeva, Belehradu, Nového
Sadu a Pri‰tiny, ktorí sa zaoberajú otázkami strategického plánovania vysoko-
‰kolsk˘ch in‰titúcií. Bohat˘ odborn˘ program otvoril prof. Peter Bielik, dekan FEM,
ktorí úãastníkom predstavil fakultu, jej poslanie a aktivity. Na workshope zaznela
zaujímavá prezentácia ãlenky manaÏmentu SPU, prorektorky prof. Magdalény
Lacko-Barto‰ovej, ako aj vystúpenia skúsen˘ch odborníkov v danej oblasti, prof.
Du‰ana Húsku a prof. Jozefa Ballu. Cenn˘m prínosom boli aj praktické skúsenos-
ti prodekanov SPU, doc. Eleny Horskej, PaedDr. Ireny Felixovej (obe z FEM) a
RNDr. Zuzany Hlaváãovej (MF). Skúsenosti ‰tudentov t˘kajúce sa ‰truktúry ‰tu-
dentskej organizácie na SPU, komunikaãn˘ch kanálov medzi ‰tudentmi a akade-
mick˘m manaÏmentom prezentoval Ing. Ivan Takáã, doktorand FEM a Marián Ko-
váãik, ‰tudent FE·RR.

Hlavn˘m koordinátorom projektu TEMPUS – SuNISP, na ktorom participuje aj
SPU v Nitre, je univerzita v nemeckom Hohenheime, zastúpená jej rektorom, prof.
Hansom-Petrom Liebigom. Ing. LORETA DRENKOVÁ,

Centrum programov EÚ FEM

UÏ vy‰e tridsaÈ rokov sa zaoberá chémiou pôdy, najmä jej organickej ãasti. Vo
svojej pedagogickej aj v˘skumnej práci sa v‰ak okrem toho venuje celej ‰kále
disciplín t˘kajúcich sa na‰ej „matky Ïiviteºky“ - pedosféry. Chápe ju ako prienik
zloÏiek atmosféry, hydrosféry, litosféry a biosféry, ktoré sa vzájomne ovplyvÀujú.
MoÏno to vyjadriÈ odborn˘m slovníkom aj reãou faktov a ãísel. No z hºadiska exis-
tencie ãloveka na Zemi je pôda a vzÈah k nej predov‰etk˘m etickou otázkou.
Práve jej princípmi zaãal svoje rozprávanie doc. Ing. ANTON ZAUJEC, CSc., z Ka-
tedry pedológie a geológie Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre.

„Kedysi som si preãítal pesimistické vyjadrenie, Ïe je to vlastne kameÀ na ceste
do mora. Pôda vzniká z kameÀa a nakoniec veºa z nej v dôsledku eróznych pro-
cesov v mori aj konãí. KameÀ zvetráva, vytvorí sa hornina, materská hornina, a tak,
ako matka prená‰a svoje vlastnosti na svojich potomkov, aj materská hornina v˘-
razne ovplyvÀuje pôdne vlastnosti – jej zrnitosÈ, ‰truktúru, minerálnu silu. Následne
spolupôsobia ìal‰ie pôdotvorné faktory a procesy a vytvára sa komplex pôdneho
pokryvu rôznych vlastností. 

Pôda je nenahraditeºn˘ a neobnoviteºn˘ zdroj. Aj keì vzniká neustále. Nie v‰ak
za rok, za dva...za stovky a tisíce rokov. V literatúre nájdeme o tom veºa údajov.
Niektorí autori uvádzajú, Ïe 1 mm sa vytvorí za 40-400 rokov. Alebo, Ïe tona pôdy
na hektár vznikne zhruba za rok. Erózne procesy súãasne zapríãiÀujú obrovské
straty pôdy. Ameriãania napríklad uvádzajú, Ïe za zhruba 200 rokov kultivácie pôdy
tam do‰lo k úbytku povrchovej vrstvy v priemere o 80 mm. Vtip je v tom, Ïe pôda
sa vytvára rádovo niÏ‰ou r˘chlosÈou, ako sú straty v dôsledku erózie.“

âo je to pôda?

Pôdu nám budúce 
generácie iba poÏiãali

Snímka: V.R.



Posila z Anglicka

V Córdobe aj o spotrebiteºsk˘ch trendoch

Sme prví enológovia FBP

SÚËAÎ

Google sa rozhodol konkurovaÈ
„v‰eºudovej“ internetovej encyklopédii
Wikipédii vlastn˘m produktom. V de-
cembri oznámil vznik platformy na-
zvanej Knol (zaãiatok slova knowled-
ge, teda vedomosti), ktorá by mala
spájaÈ v˘hody amatérskej i profesio-
nálnej encyklopédie. Pomocou vyhºa-
dávacích nástrojov sa z internetu
zhromaÏdia informácie t˘kajúce sa
urãitej témy, zjednotí sa ich podoba a
podrobia sa posúdeniu expertov. Na
tvorbe obsahu sa bude môcÈ, podob-
ne ako vo Wikipédii, podieºaÈ ktokoº-
vek, kaÏdé heslo v‰ak bude maÈ záro-
veÀ hlavného autora ãi garanta. 

(Reflex 2/2008)

âÍTALI SME

V minulom ãísle sme
sa vás p˘tali, ão patrilo
k rozlúãke s fa‰iango-
v˘m obdobím. Správ-
ne odpovedali tí, ão
zvolili: c) pochováva-

nie basy. Knihu a triãko získava Ka-
tarína Bednárová, 3. FEM. Cenu si
môÏe vyzdvihnúÈ v redakcii. -r-

V ZRKADLE...
jeden z nás

Ing. MARO· KORENKO, PhD., od-
born˘ asistent na Ka-
tedre strojov a v˘rob-
n˘ch systémov MF

Miesto narodenia:
Poprad

Vek: 33

âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Traktoristom!
âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-

brali práve túto oblasÈ? 
Vy‰tudoval som na Mechanizaãnej

fakulte, pretoÏe mi imponujú stroje. 
Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ? 
SnaÏím sa, aby mi z neho nieão zo-

stalo aj na rodinu.
Ako by ste charakterizovali dne‰nú

mládeÏ? 
Sme takí, akí sme.
Aké vlastnosti na kolegoch vám

imponujú a aké sa vám nepáãia? 
Imponujú mi typickí PÁNI profesori

a nepáãi sa mi nezáujem, arogancia a
lú‰tenie kríÏoviek na predná‰ke.

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

S pánom profesorom Hriãovsk˘m,
nech uÏ ako Podtatranec koneãne po-
chopím, ako sa majú strihaÈ broskyne. 

âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota? 

KaÏdodenne sa ãudujem, ão to rie-
‰ia na‰i páni poslanci…

âo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Zm˘‰ºanie niektor˘ch ºudí.
âo rád ãítate? 
Romány.
Ako si dobíjate energiu?
S priateºmi, na záhrade.
Prezradíte nieão o svojej rodine? 
ManÏelka má rovnakú diagnózu ako

ja, uãí na UKF, a so synom od sep-
tembra zaãneme preÏívaÈ ãaro prvého
roãníka.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ? 

Káviãka s kamarátmi. Pijem jej dosÈ,
aspoÀ tak tvrdí moja lekárka. 

Aké máte koníãky? 
Pobyt v prírode a v záhrade.
Aká je dovolenka va‰ich snov? 
Taká ako v raji, presnej‰ie ako v Slo-

venskom raji.
Humor je korením Ïivota – máte ne-

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

Zvyãajne sa úsmevné situácie zaãí-
najú: „Podºa mÀa tento stroj pracuje
takto…“ -rch-

The international platform for young people to discover and develop their potential
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NEPREHLIADNITE
Allianz-Slovenská poisÈovÀa, a.s.,

poz˘va záujemcov z radov ‰tudentov
a pracovníkov univerzity na prezentá-
ciu, ktorá sa uskutoãní 26. 2. 2008 
o 17.00 h v posluchárni A-01.

Ponúkame vám moÏnosÈ sebareali-
zácie, profesionálneho rastu, príjmu a
zároveÀ príleÏitosÈ staÈ sa súãasÈou fi-
nanãného trhu, na ktorom môÏete po-
máhaÈ ºuìom v nepredvídateºn˘ch si-
tuáciách.

V tomto ‰kolskom roku prv˘krát absolvovali ‰tudenti 5. roãníka Fakulty biotech-
nológie a potravinárstva, ‰tudijn˘ch programov technológia potravín a biotechno-
lógie, povinne voliteºn˘ predmet enológia (vinárstvo) v modernej uãebni Katedry
skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov.

Nie je láska ako láska
Má aspoÀ toºko
podôb, ako je
hviezd na noã-
nej oblohe. Jas-
n˘ch, zahmle-

n˘ch, aj tak˘ch, ão sa z diaºky zdajú
len ako malinká bodka. Ktovie, pre
niekoho je práve ona tá NAJ! Niet v˘s-
kumu, ktor˘ by túto otázku rozrie‰il k
spokojnosti v‰etk˘ch. Aj keì „odborní-
kov“ sa nájde ako maku, rovnako, ako
na futbal ãi politiku. No Valentína bolo
iba vãera, neberme preto lásku na
ºahkú váhu! Ani tú, o ktorej bude dnes
reã. 

Zaãína tak ako kaÏdá iná. Pohºadmi
na diaºku, letm˘m dotykom. „Ona“ za-
ujme sprvu iba detailom. Nieãím v˘ni-
moãn˘m, ão toho druhého v páre oslo-
ví. Osloví a uÏ nepustí. Núti hºadaÈ
nové a nové moÏnosti na stretnutie a
spoznávanie. My‰lienky na Àu sú ne-
odbytné, zas a znova sa vracajú. Vo
dne v noci. V piatok i sviatok. Nedajú
spaÈ, nedajú vyd˘chnuÈ. Nástojãivo sa
doprosujú, chcem byÈ s Àou, stále iba
s Àou. Okolit˘ svet prestáva existovaÈ.
Niet úniku. BohchráÀ, aby bola na ob-
zore aj nejaká iná láska! „Jej“ to sprvu
lichotí, ale ãasom sa prebíja do pozí-
cie silnej‰ieho a vystrkuje pazúriky.
V‰etka pozornosÈ vraj patrí jej, iba jej
a nikomu inému! Dupe a Ïiarli. Bez
pardónu. Za svoju lásku berie tvrdú
daÀ. A ão je hor‰ie, niet úniku z jej osí-
diel. Pravda, ak to ten druh˘ dovolí! 

Teplo, teplej‰ie, prihára! Tak ão, vá-
Ïení, spoznávate sa? UÏ viete, o akej
láske je tu reã? Aj va‰ou vyvolenou je
len a len PRÁCA? Je to síce chvály-
hodné, ale pozor, v‰etkého veºa ‰kodí
a nielen Àou je ãlovek Ïiv˘! Na dnes jej
rande rozhodne nesºubujte, poobze-
rajte sa okolo seba a valentínsku kve-
tinku venujte rad‰ej inej... Láske! 

K. POTOKOVÁ

Bude nová encyklopédia?

Symposium 2008
V dne‰nom svete pres˘tenom in-

formáciami sa paradoxne dosÈ ÈaÏko
orientuje. Zov‰adiaº poãúvate, aké
úÏasné je byÈ sám sebe pánom, rozví-
jaÈ svoj vlastn˘ biznis a zamestnávaÈ
ºudí. Fakty o pracovn˘ch zaãiatkoch
sú v t˘chto superúspe‰n˘ch príbe-
hoch len veºmi hmlisté a pres˘tené
poìakovaniami v‰etk˘m zúãastne-
n˘m. Ako motivácia je to prijateºné,
kde v‰ak nájsÈ konkrétne informácie
ako, kedy a kde zaãaÈ podnikaÈ?

Namiesto listovania v hrub˘ch príruã-
kách vás poz˘vame na Symposium
2008, ktoré 22. - 23. februára v bra-
tislavskom hoteli Barónka organizuje
AIESEC Slovensko. Odborníci z domá-
cej a zahraniãnej praxe vám teoreticky i
prakticky poradia, ako a ktor˘m smerom
sa vydaÈ na cestu zaãínajúcej kariéry a
ão robiÈ, aby ste pri prvej kriÏovatke ne-
vyvesili bielu zástavu. Témy predná‰ok
a workshopov: enterpreneurship, busi-
ness development a corporate social
responsibility, známa aj pod skratkou
CSR. Symposium 2008 je urãené pre-
dov‰etk˘m ‰tudentom 4. a 5. roãníkov
V·, pre ktor˘ch je otázka budúcej kariéry
veºmi aktuálna, ako aj ãlenom a stáÏis-
tom AIESECu. Viac na www.aiesec.sk/
symposium. JANA VIDI·OVÁ

Zo struãnej definície pojmu enológia
vypl˘va, Ïe je to náuka o víne, t.j. súhrn
poznatkov a ãinností, zameran˘ch na
v˘robu vína z hrozna. V˘uãbu sme za-
ãali poznatkami o hrozne, vlastnostiach
najdôleÏitej‰ích mu‰tov˘ch odrôd viniãa
a senzorick˘ch vlastnostiach mu‰tov.
Venovali sme sa ich chemickému zloÏe-
niu úprave z hºadiska optimálneho kvas-
ného procesu. Podrobnej‰ie sme ‰tudo-
vali mikrobiológiu, biochémiu a techno-
lógiu v˘roby vína, spôsoby v˘roby upra-
vovan˘ch (‰umiv˘ch, perliv˘ch, s˘te-
n˘ch, aromatizovan˘ch, likérov˘ch) a to-
kajsk˘ch vín. 

Zoznámili sme sa s kategorizáciou
slovensk˘ch vín podºa zákona o vino-
hradníctve a vinárstve, aj s chorobami,
chybami a nedostatkami vína. Získali
sme vedomosti o v˘znamn˘ch v˘Ïivo-
v˘ch, senzorick˘ch a dietetick˘ch zloÏ-
kách vína a ich prospe‰nosti pre zdravie
ºudí. Ale aj o kultúre pitia tohto u‰ºachti-
lého moku, v‰eobecn˘ch zásadách jeho
podávania a kombinácie s jedlami. 

Vyuãujúci venovali osobitnú pozor-
nosÈ senzorickému hodnoteniu vína.
Medzinárodn˘ sviatok nového vína
(kaÏdoroãne tretí novembrov˘ ‰tvrtok)
sme si pripomenuli ochutnaním mladé-
ho originálneho francúzskeho vína
Beaujolais Primeur a mladého vína zo
závodu Víno Nitra. Zaujímavú degustá-

ciu sme zaÏili v rámci exkurzie do firmy
Mrva – Stanko, s.r.o., v Trnave, kde v˘-
robu riadi poãítaã. Ochutnali sme vína,
ktoré boli ocenené na domácich a eu-
rópskych vinárskych konkurzoch. ëal‰ie
senzorické hodnotenie vína s podrob-
n˘m odborn˘m v˘kladom nám umoÏnil
ná‰ pedagóg, Ing. Handzu‰. Ochutnali
sme v˘borné biele a ãervené vína z pro-
dukcie jeho rodinnej firmy.

Cennou súãasÈou v˘uãby boli aj ex-
kurzie. V úvode semestra sme si vo vi-
nohrade pozreli dozreté strapce stolo-

v˘ch a mu‰tov˘ch odrôd hrozna, ktoré
sme dos˘ta „senzoricky hodnotili“. Nás-
ledne aj z nich vyrobené mu‰ty a „polo-
burãiaky“. Pozreli sme si technologické
zariadenie malov˘robcu vína a vínnu
pivnicu. ëal‰ia vydarená exkurzia sa ko-
nala vo firme Hubert, s.r.o., v Seredi,
‰pecializovanej na v˘robu ‰umiv˘ch vín. 

Preão to takto podrobne opisujeme?
PretoÏe tento ãlánoãek má okrem iného
poslúÏiÈ na‰im kolegom z niÏ‰ích roãní-
kov FBP, prípadne aj z in˘ch fakúlt SPU,
ako pomôcka pri rozhodovaní, ktoré vo-
liteºné predmety si zapísaÈ do indexu.
Katedra skladovania a spracovania
rastlinn˘ch produktov pripravuje pre
kaÏdého absolventa predmetu enológia
estetick˘ katedrov˘ certifikát. Sme si
vedomí toho, Ïe jednosemestrov˘m
‰túdiom sme sa nestali vinárskymi od-
borníkmi, ale získali sme potrebné po-
znatky pre Ïivot, prípadne pre ìal‰ie
‰túdium. Keby bola moÏnosÈ, niektorí 
z nás by si vinárstvo urãite zvolili za
svoje povolanie. 

Spoloãná snaha vyuãujúcich, Ing.
Handzu‰a a prof. Poláãka a nás, ‰tu-
dentov, vyústila do obojstrannej spokoj-
nosti. Úspe‰nú skú‰ku z predmetu eno-
lógia v decembrovom predtermíne sme
zapili pohárom archívneho Rulandské-
ho bieleho ná‰ho kolegu R. MaÀúra a
zlatou medailou oceneného Müllera-
Thurgaua profesora Poláãka a vzájom-
ne si zaÏelali úspe‰n˘ nov˘ rok 2008. 

PETRA HRMLOVÁ, 
RADOSLAV GAJDO·, 5. FBP

Córdoba – harmonick˘ koktejl kresÈanstva, islamu a Ïidovstva. Mesto paliem,
pomaranãovníkov a flamenca. V tomto historickom skvoste Andalúzie sme my,
‰tudentky Fakulty ekonomiky a manaÏmentu, mohli ‰tudovaÈ v rámci ‰tudent-
sk˘ch mobilít projektu Erasmus.

Kvalitné závereãné prezentácie absolventov seminára boli aj úspechom slo-
vensk˘ch lektoriek. Snímka: autori

Poãas zimného semestra na Universi-
dad de Córdoba sme vyuÏili moÏnosÈ zú-
ãastniÈ sa na seminári European Affairs,
ktor˘ zabezpeãovali lektori z rôznych uni-
verzít krajín Európskej únie, medzi nimi aj
zo Slovenska. Milo nás prekvapilo, keì
sme sa privítali s dvomi pedagogiãkami z
na‰ej alma mater - prodekankou docent-
kou Elenou Horskou a profesorkou ªud-
milou Nagyovou – ako aj so zástupkyÀou
V˘skumného ústavu potravinárskeho v
Bratislave, Ing. SoÀou Supekovou. Kurz
bol zameran˘ na spotrebiteºské trendy na
trhu potravín, zmeny spotrebiteºského
správania, kvalitu a bezpeãnosÈ potravín
v zmysle Politiky kvality EÚ, ako aj na ná-
rodnú znaãku kvality. Okrem ‰paniel-
skych spoluÏiakov sa na Àom zúãastnili aj
ìal‰í ‰tudenti participujúci na projekte
Erasmus. Zastúpenie tu malo Nemecko,
Rakúsko, Maìarsko, âeská republika a
Slovensko. 

Semináre prebiehali v anglickom jazy-
ku a vo veºmi priateºskej atmosfére. Do-
centka Horská a profesorka Nagyová nás
oboznámili s problematikou európskeho
spotrebiteºa a spotrebiteºského správa-
nia, ktorá sa na na‰ej fakulte vyuãuje v
rámci programu Jean Monet. Bolo veºmi
zaujímavé porovnávaÈ rozdielne ekono-
miky, kultúry a správanie sa spotrebite-
ºov. Názorná demon‰trácia prípravy na-
‰ich tradiãn˘ch v˘robkov, ochutnávka
skalického trdelníka a ìal‰ích národn˘ch

‰pecialít, slovenská pohostinnosÈ a pria-
teºsk˘ prístup k ‰tudentom nadchli ‰pa-
nielskych, ale aj ostatn˘ch zahraniãn˘ch
‰tudentov.

Závereãná skú‰ka z predmetu Euro-
pean Affairs si vyÏadovala kolektívnu prá-
cu, spracovanie vybranej témy a jej pre-
zentáciu pred publikom. Poãet a kvalita
prezentácií zúãastnen˘ch ‰tudentov
predstavovala jednoznaãn˘ úspech slo-

vensk˘ch lektoriek a zv˘‰en˘ záujem nie-
len o problémy, ktoré zjednocujú Európu,
ale obzvlá‰È o Slovensko. SpoluÏiaci si
roz‰írili vedomosti o na‰ej krajine aj pro-
stredníctvom krátkych odborn˘ch filmov.
E‰te dlho po odchode na‰ich pedagógov
sme poãúvali pozitívne ohlasy na ich vy-
stúpenia. 

European Affairs kurz bol prínosom pre
v‰etk˘ch zúãastnen˘ch. Slovenská poº-
nohospodárska univerzita bola opäÈ kva-
litne prezentovaná v zahraniãí, tentokrát
v Córdobe, jednom z pokladov svetového
kultúrneho dediãstva VIKTÓRIA JÓNÁS, 

ÎANETA BALAJOVÁ

Medzi hlavné aktivity, ktor˘mi sa zaoberajú ãlenovia AIESECu, patria aj zahra-
niãné stáÏe ‰tudentov. Skôr, ako sa stáÏ môÏe uskutoãniÈ, treba nájsÈ firmu, ktorá
má o stáÏistu záujem a potom - na základe jej poÏiadaviek - nájsÈ vhodného kandi-
dáta s profesijn˘mi a jazykov˘mi znalosÈami.

Na ponuku novozámockej firmy AMI,
ktorá sa zaoberá v˘robou a predajom e-
lektrick˘ch úãelov˘ch svietidiel, zarea-
goval v novembri záujemca z Birmin-
ghamu, Andy Lau. Po akceptácii oboch
strán sme sa zaãali pripravovaÈ na prí-
chod nového stáÏistu. Vybavili sme pra-
covné povolenie a iné náleÏitosti, za-
bezpeãili ubytovanie a v‰etko ostatné,
ão treba pre Ïivot v cudzej krajine. V ne-
deºu, 6. januára, nastal dlho oãakávan˘
deÀ, keì sme vyzdvihli Andyho na bra-
tislavskom letisku. 

Prv˘ t˘ÏdeÀ bol pre neho urãite ná-
roãn˘. Musel si zvyknúÈ na novú krajinu,
ºudí a vybaviÈ rôzne úradné záleÏitosti.
So v‰etk˘m sme mu v‰ak s radosÈou po-
mohli. Desiateho januára sme ho spolu
s prezidentkou lokálnej poboãky odpre-
vadili do Nov˘ch Zámkov, kde AMI sídli.
Zoznámil sa s nov˘m pôsobiskom a prí-

jemn˘m pracovn˘m kolektívom, kde
mnohí hovoria v˘borne po anglicky. Fir-
ma exportuje aÏ tretinu svojej produkcie
do zahraniãia, a práve to je jedna z ob-

lastí, v ktorej bude Andy poãas polroãnej
stáÏe pôsobiÈ. 

Cez víkend na neho ãakalo malé pre-
kvapenie – uvítacia párty v bratislav-
skom podniku Smíchovská perla, ktorú
zorganizovala na‰a poboãka AIESECu
spolu s dvoma bratislavsk˘mi. Okrem
Andyho sa tu zi‰li stáÏisti z Brazílie, Poº-
ska, Rumunska, Ruska a USA, takÏe o
multikulturálne prostredie nebola núdza.

Pre ãlenov nitrianskeho AIESECu je
náv‰teva nového stáÏistu veºk˘m príno-
som. Okrem zdokonalenia sa v angliãti-
ne získame urãite zaujímavé poznatky o
inej krajine a jej kultúre. A v Andyho prí-
pade to platí dvojnásobne: jeho rodiãia
pochádzajú totiÏ z Hongkongu.

LUCIA RICHTEROVÁ

Cyber University, jediná japonská uni-
verzita, ktorá ponúka celú v˘uãbu pro-
stredníctvom internetu, zaãala ponúkaÈ
kurzy aj na mobiln˘ch telefónoch. T˘ka-
jú sa napríklad starovekej ãínskej kultú-
ry, on-line Ïurnalistiky alebo anglickej li-
teratúry. Lekcia pozostáva z obrázkov
vytvoren˘ch v PowerPointe a zvukové-
ho v˘kladu uãiteºa, ktoré sa ako strea-
mované video prená‰ajú na obrazovku
telefónu. Cyber University bola otvorená
minul˘ rok v apríli a má oprávnenie ude-
ºovaÈ bakalárske tituly. Jej majoritn˘m
vlastníkom je v˘znamn˘ japonsk˘ mobil-
n˘ operátor. Kurzy sú bezplatné, uÏíva-
telia zaplatia len poplatky za mobil. 

(SME 22. 1. 2008)

·túdium cez mobil?

V˘nimoãná skúsenosÈ 
v zahraniãnej firme

Lokálna poboãka AIESEC Nitra po-
núka ‰tudentom SPU moÏnosÈ vy-
cestovaÈ na zahraniãnú odbornú stáÏ
(2 – 18 mesiacov) do niektorej z vy‰e
100 krajín. Viac informácii nájdete na
na‰ej stránke www.aiesec.sk/nitra a-
lebo nás nav‰tívte v ·D Nová Doba
na 4. poschodí.

V nitrianskej poboãke AIESECu sme
privítali nového stáÏistu. Foto: autorka

Foto: it
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Klenoty trópov v botanickej záhrade

Odborníci univerzity o biologickej bezpeãnosti

BLAHOÎELÁME

OZNAMUJEME

ZAUJALO NÁS

VK Ekonóm SPU Nitra – VKP Bratisla-
va 3 : 0 (21, 24, 19). Hrali: Valent, J. Hukel,
Krajãík, M. Hukel, Kub‰, Száraz (libero:
Mraãko, Kostoláni, Vavro, Czápa). 

Mladí hráãi Nitry sa v zápase s vicemaj-
strom vypli k veºkému v˘konu. Zatlaãili sú-
pera kvalitn˘m podaním do defenzívy, z ão-
ho potom ÈaÏili pri kvalitnej obrane na sieti.
Rozhodujúci bol v˘voj druhého setu. V jeho
úvode viedol Ekonóm SPU 8:3. Po viace-
r˘ch chybách na prihrávke a nevynúten˘ch
chybách na útoku sa skóre obrátilo na 9:13
a zrazu mali zápas v rukách hráãi VKP.
Koncovku v‰ak lep‰ie zvládli na‰i chlapci.
Za stavu 22:24 esom zmrazili súpera, trikrát
sa ubránili útoku VKP a získali druh˘ set.
Závereãn˘ set mal jednoznaãn˘ priebeh. V
úvode si domáci vytvorili v˘razn˘ náskok
10:5, z ktorého ÈaÏili aÏ do konca. Nitriãka
tak zaknihovala premiérové víÈazstvo v dru-
hej ãasti extraligy a premiérové víÈazstvo
nad VKP v tohtoroãnej súÈaÏi. -ºp-

✔ Na zasadnutí v˘boru
UO bola 16. 1. 2008 pred-
loÏená a schválená úãtov-
ná závierka univerzitnej
odborárskej organizácie
za rok 2007. 

✔ âlenovia v˘boru v zmysle Stanov UO
(3. ãasÈ, ãl. 13) v tajnom hlasovaní zvolili
Elenu Palkovú za hospodárku na funkã-
né obdobie od 1. 2. 2008 do 1. 2. 2012. 

✔ V˘bor rokoval aj o organizaãnej spolu-
úãasti ‰portovej komisie na pripravova-
nom Pohári rektora v lyÏiarskom dvojboji
v Raãkovej doline (14. - 16. marca 2008). 

✔ Predsedníãka komisie pre obãianske
záleÏitosti Ing. Danica Vraniaková infor-
movala o ãerpaní sociálneho fondu na
SPU za uplynul˘ rok. Stav SF k 1. 1.
2007 bol 734-tisíc Sk. Zdroje tvoril povin-
n˘ prídel vo v˘‰ke 2 mil. 263-tisíc Sk. Na
príspevok na stravu zamestnancom bolo
ãerpan˘ch 677-tisíc Sk, na dopravu 122-
tisíc Sk, na regeneráciu pracovn˘ch síl
376-tisíc Sk a na sociálnu v˘pomoc 
9-tisíc Sk. Jednorazov˘ príspevok pre

zamestnancov v októbri 2007 a príspev-
ky poskytované pri pracovn˘ch jubileách
predstavovali ãiastku 1 mil. 241-tisíc Sk
(ostatné pouÏitie fondu). Nevyãerpan˘
zostatok 572-tisíc Sk bol preveden˘ do
nového kalendárneho roka. 

✔ V dÀoch 4. – 9. februára absolvovalo
22 zamestnancov SPU a ich rodinn˘ch
príslu‰níkov ambulantnú kúpeºnú lieãbu
v Pie‰Èanoch.

✔ Informácie o ìal‰ích aktivitách a podu-
jatiach pripravovan˘ch v roku 2008 pre
odborárov a ostatn˘ch zamestnancov
SPU získate na sekretariáte V˘boru UO.

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.
predseda V˘boru UO OZ P·aV pri SPU 

OZ

ZO ·PORTU
Volejbal

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 obsadenie 
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre mikrobiológie FBP pre v˘uãbu
disciplín: základy mikrobiológie, mikrobiológia, mikrobiológia potravín. 

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa v oblasti biologick˘ch a poºnohospodárskych vied,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax v odbore 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre práva FE·RR pre v˘uãbu pred-
metov: základy práva, pracovné právo a sociálne poistenie.

Podmienky:
- V· vzdelanie právnického smeru,
- vedecká hodnosÈ PhD. resp. CSc. udelená na právnickej fakulte,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- pedagogické vzdelanie,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, priloÏia v˘-

pis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace,
- prax v zahraniãí vítaná;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre práva FE·RR pre v˘uãbu pred-
metov: legislatíva EÚ, právo Ïivotného prostredia, základy práva.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa právnického smeru,
- rigorózna skú‰ka v právnick˘ch ‰tudijn˘ch programoch,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- pedagogická alebo odborná prax,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka – uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, priloÏia v˘-

pis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace,
- prax v zahraniãí vítaná.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a dokladmi o odbornej praxi zasielaj-
te do 22. 2. 2008 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�   �   �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 5 zákona ã. 522/2003 Z. z. 
o v˘kone práce vo verejnom záujme v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta vedúceho Katedry ekológie FE·RR,
➤ miesta vedúceho Katedry trvalo udrÏateºného rozvoja FE·RR,
➤ miesta vedúceho Katedry environmentálneho manaÏmentu FE·RR v Ko‰iciach.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogická hodnosÈ profesor alebo docent v odbore ekológia (platí pre miesto vedúceho KE),
- vedecká hodnosÈ PhD. alebo ekvivalent,
- vedecká spôsobilosÈ preukázaná vedeck˘mi príspevkami v karentovan˘ch ãasopisoch a/alebo SCI citá-

ciami,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 22. 2. 2008 na Útvar per-
sonalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ...

„...ale pozeraÈ sa môÏem!“ Foto: MÁRIA BIHÚ≈OVÁ

Basketbal
V nároãnom súboji s hosÈujúcou Han-

dlovou predãila Casta SPU súpera bojov-
n˘m v˘konom a zvíÈazila 99:86 (16:21,
27:21, 31:17, 25:27). R˘chlu a agresívnu
hru predviedli na‰i hráãi aj v Dolnom Ku-
bíne, kde porazili domácich 70:102 (14:32,
23:25, 9:23, 24:22). Menej sa im darilo na
palubovke Pezinku. Lídrovi v tabuºke pod-
ºahli 101:82 (30:19, 18:19, 27:17, 26:27), a
tak po prv˘krát v sezóne inkasovali stovku.
V zápase so Spi‰skou Novou Vsou pora-
zili skúsenej‰ích hostí 84:71 (24:24, 13:11,
20:19, 27:17) a posunuli sa na siedme
miesto v tabuºke. (nn)

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.

www.uniag.sk
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miestnosti D-MF (KMaS, 4. posch.) bude
Ing. ANDREJ PETROVIâ, doktorand na
Katedre vozidiel a tepeln˘ch zariadení,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Sle-
dovanie technicko-exploataãn˘ch a tech-
nicko-ekologick˘ch vlastností komunál-
nych vozidiel;

� 1. apríla 2008 o 11.00 h v zasadacej
miestnosti D-MF (KMaS, 4. posch.) bude
Ing. MARTIN KOTUS, doktorand na
Katedre spoºahlivosti strojov, obhajovaÈ di-
zertaãnú prácu na tému Aplikácia pulz-
n˘ch zváracích zdrojov pri renovácii sú-
ãiastok poºnohospodárskych strojov.

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU
oznamuje, Ïe 

� 25. marca 2008 o 10.00 h v zasada-
cej miestnosti D-MF (KMaS, 4. posch.) bu-
de Ing. PAVOL SEDLÁR, doktorand na
Katedre mechaniky a strojníctva, obhajo-
vaÈ dizertaãnú prácu na tému Zhodnotenie
a porovnanie optimalizaãn˘ch postupov
pri kon‰trukãnom návrhu meracích zaria-
dení pre pôdohospodárstvo; 

� 1. apríla 2008 o 9.00 h v zasadacej

� UÏ po stároãia je známe, Ïe víno
má na ºudsk˘ organizmus blahodarné a
lieãivé úãinky a jeho konzumáciu v mier-
nom mnoÏstve môÏeme povaÏovaÈ za
neoddeliteºnú súãasÈ kultúry Ïivota.
Kedy je pohár vína liek a kedy sa stáva
zdraviu ‰kodliv˘m? Aké sú odporúãané
denné mnoÏstvá alkoholu? Doãítate sa
v ãlánku prof. Ing. ·tefana Poláãka,
PhD., na 
www.polnohospodar.sk/e-priloha

� Ústredn˘ kontroln˘ a skú‰obn˘ ús-
tav poºnohospodársky kaÏdoroãne vyko-
náva registráciu ovocn˘ch sadov na úze-
mí SR. O súãasnej situácii v ovocinár-
stve, najmä v pestovaní jabloní na Slo-
vensku, ale aj o spotrebe ovocia na Slo-
vensku sme sa zhovárali s Ing. Samue-
lom Michálkom z pracoviska ÚKSÚP-u
vo Veºk˘ch RipÀanoch. Viac na 
www.polnohospodar.sk/e-priloha

� Na Slovensku je takmer 2,5 milióna
hektárov poºnohospodárskej pôdy. Oko-
lo 600-tisíc hektárov je zhutnen˘ch a asi
polovica v˘mery je potenciálne ohrozo-
vaná eróziou. Veºk˘m problémom je aj
ubúdanie pôdnej organickej hmoty a za-
beranie kvalitnej poºnohospodárskej
pôdy pod v˘stavbu. Rozhovor s prof.
Pavlom Bielekom, riaditeºom V˘skum-
ného ústavu pôdoznalectva a ochrany
pôdy v Bratislave priná‰ame na 
www.polnohospodar.sk/e-priloha

� Berlínsky veºtrh Grüne Woche patrí
medzi najv˘znamnej‰ie akcie v oblasti
poºnohospodárstva, potravinárstva a zá-
hradníctva. Na nedávnom, 73. roãníku
podujatia, sa náv‰tevníkom predstavil aj
Národn˘ Ïrebãín Topoºãianky. Lipicany z
jeho stajní si získali priazeÀ divákov naj-
mä ukáÏkami ‰tvorylky a klasickej jaz-
deckej ‰koly. Cel˘ ãlánok nájdete na 
www.polnohospodar.sk/e-priloha

V sedemdesiatych rokoch 20. storoãia
sa zaãali intenzívne rozvíjaÈ metódy géno-
vého inÏinierstva, ktoré iniciovali éru no-
v˘ch biotechnológií. K farmaceutike, ktorá
bola prvou oblasÈou praktickej aplikácie
nov˘ch biotechnológií (inzulín, ºudsk˘ ras-
tov˘ hormón, interferón - produkované po-
mocou geneticky modifikovan˘ch mikroor-
ganizmov - GMO), sa pridalo génové inÏi-
nierstvo rastlín orientované na poºnohos-
podárstvo. ZároveÀ zaãala diskusia o moÏ-
n˘ch rizikách vyuÏívania
produktov nov˘ch biotech-
nológií, skúmali sa poten-
ciálne negatívne dôsledky GMO na biodi-
verzitu a zdravie ãloveka – ão vyústilo do
vzniku nového odboru – biologickej bez-
peãnosti.

Teória a prax biologickej bezpeãnosti je
zaloÏená na vedeck˘ch poznatkoch o fak-
toroch, ktoré môÏu negatívne ovplyvniÈ Ïi-
v˘ organizmus a na metodológii umoÏÀujú-
cej tieto negatívne faktory eliminovaÈ alebo
aspoÀ podstatne zníÏiÈ. Touto závaÏnou

problematikou sa zaoberá aj nová uãebni-
ca Biologická bezpeãnosÈ, ktorú vydal
autorsk˘ kolektív pod vedením doc. Ing.
DEZIDERA TÓTHA, DrSc. Pozostáva z
23 kapitol, úvodné sa venujú základn˘m
zdrojom teórie biologickej bezpeãnosti a
väzbám v rámci reÈazca biodiverzita – bio-
logická bezpeãnosÈ – biotechnológia. Znaã-
ná ãasÈ publikácie je venovaná problemati-
ke geneticky modifikovan˘ch organizmov.
„Pre správne hodnotenie potenciálneho ri-

zika spojeného s existen-
ciou GMO je nutné ‰tudo-
vaÈ a poznaÈ vzÈahy medzi

jednotliv˘mi organizmami na rôznych úrov-
niach od bunky cez populáciu aÏ po glo-
bálny rozsah, ako aj na interakcie jednotli-
v˘ch druhov alebo aj celkovej bioty s pro-
stredím,“ hovoria autori. Pre samotnú kon-
‰trukciu geneticky modifikovan˘ch rastlín a
Ïivoãíchov, ako aj detekciu a posudzova-
nie vrátane manaÏmentu rizík, je nevy-
hnutné vyuÏívaÈ poznatky rôznych vedec-
k˘ch disciplín od mikrobiológie, genetiky,
fyziológie rastlín a Ïivoãíchov aÏ po geno-
miku a proteomiku. V súvislosti s proble-
matikou GMO sa prisudzuje veºk˘ v˘znam
ochrane zdravia ãloveka. Plusy a mínusy
GMO vyvolávajú intenzívne diskusie medzi
rôznymi zoskupeniami, ale aj vnútri odbor-
n˘ch, podnikateºsk˘ch a ochranárskych
kruhov, priãom niektoré extrémne názory
vyvolávajú zmätok v postojoch verejnosti.
Touto problematikou sa zaoberá 19. kapi-
tola, av‰ak niektoré moÏnosti a v˘chodiská
sú naznaãené aj v ìal‰ích ãastiach knihy.
V uãebnici nájdeme aj informácie Minister-
stva Ïivotného prostredia SR o sloven-
skom zákonodarstve v oblasti biologickej
bezpeãnosti, uvoºÀovaní GMO do Ïivotné-
ho prostredia a postupe pri umiestnení v˘-
robkov na trh. Záver publikácie patrí prípa-
dov˘m ‰túdiám, ktoré ilustrujú niektoré po-
znatky z praktického vyuÏívania GMO.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

RECENZIA

âÍTAJTE
v -poºnohospodárie

Vypestovali bunkami Ïivé srdce

Vedcom z univerzity v Minnesote sa
podarilo vytvoriÈ nové Ïivé srdce, ktoré
nepatrí nijakému Ïivému tvorovi. Me-
tóda spoãíva v odobratí v‰etk˘ch srd-
cov˘ch buniek zo srdca m⁄tvych pot-
kanov ãi o‰ípan˘ch. Zo srdca tak osta-
ne len „kostra“, ktorá vedcom poslúÏi
ako le‰enie na uchytenie nov˘ch srd-
cov˘ch buniek. Za cel˘m v˘skumom
stojí my‰lienka vytvoriÈ srdcové tepny
alebo celé orgány vypestované z
vlastn˘ch buniek pacienta. Tento ob-
jav by mohol priniesÈ revolúciu do pes-
tovania orgánov vhodn˘ch na trans-
plantáciu. (Pravda 15. 1. 2008)

NeÏnosÈ, krásu tvarov a pestrosÈ fa-
rieb exotick˘ch orchideí rodu Phalae-
nopsis, Cattleya, Vanda, Paphiopedi-
lum mohli náv‰tevníci botanickej záhra-
dy obdivovaÈ v uplynul˘ch dÀoch na v˘-
stave s názvom Rí‰a kvitnúcich trópov
a subtrópov. Cennú zbierku v súãas-
nosti tvoria skleníkové kultúry umiest-
nené v troch skleníkoch, kde je sústre-
den˘ch 2-tisíc botanick˘ch druhov a 
3-tisíc kultivarov orchideí, ktoré po-
chádzajú zo v‰etk˘ch tropick˘ch oblas-
tí sveta. Zbierky orchideí a bromélií, z
ktor˘ch väã‰inu získali botanici poãas
expedícií do JuÏnej Ameriky, patria k
najväã‰ím na Slovensku.

Niektoré druhy sa dajú pestovaÈ aj v
na‰ich zemepisn˘ch ‰írkach. Najjedno-
duch‰ie sa pestujú orchidey rodu Pha-
laenopsis a Cattleya, a to v substráte 
z kôry, pilín, rozdrveného polystyrénu

alebo molitanu. „VyÏadujú v‰ak ãasté
rosenie, v zime raz, v lete trikrát denne.
Nezná‰ajú zimu a prievan. Potrebujú
slnko, vzdu‰nú zeminu, pravidelné hno-
jenie, vetranie a stabilnú teplotu okolo 
18 °C. Pestovateºom sa rastlina odme-
ní kvetom, ktor˘ kvitne pribliÏne dva aÏ
tri mesiace,“ hovorí záhradníãka Danie-
la Kabrheºová, ktorá sa spolu s Margi-
tou Záhorskou venuje pestovaniu tro-
pick˘ch a subtropick˘ch kvetov v BZ.
Orchidey presádzame aÏ po dvoch ro-
koch, v období rastu, po odkvitnutí. Vo
svete existuje 32- aÏ 35-tisíc druhov or-
chideí, z nich okolo 3500 druhov je ty-
pick˘ch pre Kolumbiu. Botanickí exper-
ti ju pokladajú za krajinu s najväã‰ou
paletou t˘chto exotick˘ch kvetov – ão
sa t˘ka mnoÏstva druhov, tvaru kali-
chov a rôznorodosti farieb.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

V najbliÏ‰ích dÀoch oslávi Ïivotné ju-
bileum Ing. MILAN PIECKA, vedúci
útvaru obrany a ochrany Rektorátu
SPU. Spolupracovníci mu do ìal‰ích
rokov prajú pevné zdravie a veºa osob-
n˘ch i pracovn˘ch úspechov.

Snímka: rch


