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Minul˘ rok bol pre na‰e poºnohos-
podárstvo prelomov˘. Ceny rastlin-
n˘ch komodít vzrástli o desiatky per-
cent, stabilizoval sa trh s mliekom,
bol schválen˘ Program rozvoja vidie-
ka na roky 2007 – 2013. Práve v tom-
to období pri‰la Európska únia s re-
formou Spoloãnej poºnohospodár-
skej politiky (SPP), tzv. „zdravotnou
prehliadkou“. Ak˘ vplyv bude maÈ na
slovenské poºnohospodárstvo?

Podstatn˘ nie, pretoÏe ide o previer-
ku reforiem, ktoré boli schválené v roku
2003 a postupne sa zavádzajú do Ïivo-
ta. S t˘mito zmenami sme poãítali. Ob-
javili sa v‰ak my‰lienky, ktoré boli rizi-
kové. Napríklad redukcia priamych pla-
tieb pre farmárov. Komisia navrhovala,
aby sa v˘‰ka pomoci postupne zniÏova-
la s nárastom celkovej v˘‰ky platieb pre
jednotliv˘ch poºnohospodárov. Táto re-
dukcia by sa dotkla vy‰e ‰tyridsiatich
percent slovensk˘ch poºnohospodárov.
Návrh nakoniec nepre‰iel. Nie je pocti-
vé meniÈ pravidlá hry poãas jej priebe-
hu. Súãasn˘ systém podpôr má platiÈ
do roku 2013. 

„Zdravotná prehliadka“ poãíta aj s
postupn˘m navy‰ovaním mlieãnej
kvóty.

Osobne presadzujem, aby sa kvóty
nenavy‰ovali, pokiaº nebudú zjednote-
né podpory na mlieko. V EÚ boli pred
dvoma rokmi ‰táty, ktoré platili za liter
mlieka v prepoãte 14 korún. Pre porov-
nanie, na Slovensku to bolo nieão vy‰e
deviatich korún. U nás sa v˘roba utlmo-
vala a v krajinách, kde mali iné systémy
podpory, dochádzalo k jej rozvoju. Ne-
povaÏujem za korektné, keì v súãas-
nosti niektoré ‰táty vyrábajú vìaka
‰tedr˘m podporám viac, a t˘m sa neve-

dia zmestiÈ do stanovenej kvóty. Situá-
cia je v‰ak taká, Ïe uÏ v tomto roku sa
kvóta pre v‰etk˘ch zvy‰uje o dve per-
centá. 

Aké sú ìal‰ie návrhy, ktoré priná-
‰a reforma SPP?

Veºmi aktuálna je otázka „kríÏovej
zhody“ (cross complaince). Ide o prepo-
jenie ochrany Ïivotného prostredia s
poºnohospodárskou v˘robou a zníÏenie
negatívneho dopadu intenzívneho poº-
nohospodárstva na vidiecku krajinu.
Tento dokument sa nakoniec bude
uplatÀovaÈ miernej‰ie, ako sa predpo-
kladalo. Dosiahla sa urãitá úºava, aj keì
nie celkom taká, akú sme poÏadovali. 
V budúcnosti bude pokraãovaÈ systém
priamych platieb na plochu. V hre bolo
aj rie‰enie, aby sa systém zmenil a poº-
nohospodári dostávali peÀaÏné pro-
striedky na farmu. 

Európska únia ako keby vo svo-
jom návrhu „zdravotnej prehliadky“
nere‰pektovala súãasn˘ stav, keì
do‰lo k vysokému nárastu cien po-

travín. Svojou SPP utlmuje v˘robu.
Neobávate sa, Ïe v budúcnosti bude
v Európe nedostatok potravín?

Nie. Stav, ktor˘ je v súãasnosti, sa
blíÏi k vyrovnanému. Dochádza tu k
niektor˘m propagandistick˘m reãiam o
nedostatku, ale sú to nie celkom viero-
hodne vybilancované tvrdenia. T˘m, Ïe
prudko rastie spotreba potravín v roz-
vojov˘ch krajinách, t˘m, Ïe v niektor˘ch
ãastiach sveta bola niÏ‰ia úroda a naj-
mä t˘m, Ïe v USA dochádza k obrov-
skému nárastu vyuÏívania biopalív, do-
pyt po obilí prev˘‰il ponuku na globál-
nom trhu. ZároveÀ sa minimalizovali
svetové zásoby. To nám po minuloroã-
nej Ïatve rapídne zv˘‰ilo ceny. Tento
stav v‰ak nie je trval˘. Existuje predpo-
klad, Ïe ceny sa aj napriek poklesu uÏ
nedostanú na nízke úrovne spred
dvoch rokov. 

V novembri minulého roka bol
schválen˘ Program rozvoja vidieka
2007 – 2013. Prostredníctvom neho
získajú na‰i poºnohospodári pribliÏ-
ne 80 miliárd korún. âo tieto zdroje
pre slovensk˘ vidiek znamenajú? 

Tieto prostriedky ná‰mu poºnohospo-
dárstvu jednoznaãne pomôÏu. Poºno-
hospodári aj v prvej fáze, v období ro-
kov 2004 – 2006, najlep‰ie ãerpali zdro-
je z európskych fondov. ZískaÈ tieto
podpory je pre nich mnohokrát otázkou
preÏitia. 

Nielen pre poºnohospodárov ste
napísali príruãku Ani euro nazmar.
âo si od jej vydania sºubujete?

NeopakovateºnosÈ moÏností, ktoré
nám poskytujú eurofondy do roku 2013,

od nás Ïiada veºkú koncentráciu síl. Pre
úspe‰né získavanie fondov potrebuje-
me ºudí, ktorí chcú, vedia a môÏu. Preto
je tu aj podobnosÈ názvu príruãky s hes-
lom „ani zrno nazmar!“ z obdobia po
druhej svetovej vojne. V ãasoch Ïatvy,
boli zakázané akékoºvek dovolenky,
pracovalo sa bez ohºadu na dæÏku pra-
covného ãasu, presúvali sa potrebné
kapacity z in˘ch oblastí a neustále za-
sadali operatívne ‰táby. BliÏ‰ie infor-
mácie nájdete na www.peterbaco.com.

Prvé skúsenosti z ãerpania eurofon-
dov sú v‰ak také, ako keby ich Sloven-
sko nechcelo. Ak budeme pokraãovaÈ
so súãasn˘m nasadením, vyuÏijeme zo
spoloãného rozpoãtu sotva polovicu.
Prostriedky, ktoré nevyuÏijeme, vrátime
bohat˘m ‰tátom, ktoré ich do rozpoãtu
vloÏili. 

JURAJ HUBA

Neopakovateºná ‰anca pre ná‰ vidiek

STΩPâEK
Púpava je krásna! ZlatoÏlt˘ kvet

svieti zo zeleného koberca trávy ako
malé slnko. A nie jedno. V‰ade, kde sa
len pozrie‰, samé slnieãko! Pote‰í oko
po dlhej sivej zime. Pote‰í vãely. Aj
hmyz svojím nektárom. Milovník ne-
tradiãného ‰alátu si tieÏ príde na svo-
je. Samozrejme, kaÏdému sa vyhovieÈ
nedá, a preto by túto burinu nejeden
majiteº trávnika, túÏiaci po dokonalosti
svojho diela, zo svojej záhrady najrad-
‰ej vypoklonkoval. LenÏe to nie je také
jednoduché. PretoÏe púpavienka nie
je len krásna, ale aj múdra a...

UÏitoãná! Asi bude veºa pravdy na
tom, ão som si kdesi preãítala... buriny
sú vraj vlastné deti Zeme, kultúrne
rastliny jej deti nevlastné. A ako to uÏ
v Ïivote b˘va, t˘m „svojim“ by sme
zniesli aj modré z neba. Milá púpava
tak od matky dostala do vienka naozaj
v‰elião. O kráse sme sa uÏ zmienili.
LenÏe, ão z nej, tá je iba do ãasu.
Treba sa pozrieÈ aj dovnútra, kde sú
ukryté vzácne vlastnosti. KaÏdá jej
ãasÈ, poãnúc duÏinat˘m koreÀom, prí-
zemnou ruÏicou listov, akoby vykroje-
n˘ch podºa ‰ablóny, aÏ po zlatoÏlt˘
kvet je malá prírodná lekáreÀ alebo
kozmetick˘ salón. Ani sa neodváÏim
sp˘taÈ odborníka, pretoÏe by som na-
miesto stæpãeka na tridsaÈ riadkov mu-
sela napísaÈ viacstranov˘ elaborát! To
v‰ak nie je môj úmysel. Ten je poetic-
kej‰í. PodeliÈ sa s vami o jarn˘ záÏitok
z vãeraj‰ej cesty domov, veºk˘m oblú-
kom cez nádherne rozkvitnut˘ areál
na‰ej univerzity. Vrelo vám túto pre-
chádzku odporúãam, ukrojte si chvíºu
ãasu, spomaºte krok a kochajte sa
okolím. MoÏno púpava medzit˘m uÏ
odkvitne a jej zlatoÏltá hlávka sa pre-
mení na mnoho drobn˘ch ºahuãk˘ch
padáãikov, ktoré sú základom jej pre-
Ïitia. Zohnite sa a fúknite do nich, ako
kedysi... ·koda, Ïe venãeky z púpavy
uÏ vy‰li z módy. K. POTOKOVÁ
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UPOZOR≈UJEME

Napriek tomu, Ïe PETER BACO pôsobil v politi-
ke ako minister pôdohospodárstva, poslanec slo-
venského a v súãasnosti aj európskeho parlamen-
tu, poºnohospodárska verejnosÈ ho vníma najmä
ako v˘znamného odborníka v oblasti ná‰ho chle-
bového odvetvia. Práve prepojenie agrárnej politi-
ky EÚ a poºnohospodárstva SR bolo cítiÈ aj pri ob-
hajobe jeho dizertaãnej práce Integraãné a globali-
zaãné tendencie v poºnohospodársko-potravinár-
skom komplexe Slovenskej republiky. Pri tejto prí-
leÏitosti sme ho poÏiadali o rozhovor, priãom nás
zaujímalo, ako vidí najbliÏ‰í v˘voj slovenského, ale
aj európskeho poºnohospodárstva.

Stal sa ním Ing. Ladislav ·oltés,
DrSc., z Ústavu experimentálnej far-
makológie SAV, odborník v oblasti
makromolekulovej a analytickej ché-
mie. Technológom roka je Ing. Rudolf
Toman, DrSc. Bol ocenen˘ za prínos
vo v˘skume patogenézy a imunity Q-
horúãky a chlam˘diov˘ch infekcií a vo
v˘voji a v˘robe prípravkov na ich
vãasnú diagnostiku. Za originálne v˘-
sledky v oblasti parazitológie, so za-
meraním na nové, klie‰Èami prená‰a-
né choroby ºudí a zvierat a cirkuláciu
ich pôvodcov v prírodn˘ch ohniskách,
bola za Mladého v˘skumníka roka vy-
hlásená RNDr. Viktória Majláthová,
PhD., z Parazitologického ústavu SAV
v Ko‰iciach. Za v˘sledky v progra-
moch EÚ dostal cenu prof. Ing. Karel
Kovafiík, CSc., a za celoÏivotné dielo
si ju prevzal Ing. Ladislav Komora,
CSc., z VUP, a.s., Prievidza. Okrem
toho bolo udelen˘ch 19 ãestn˘ch
uznaní.

Podujatie, ktorého vyhlasovateºom
je Journalist Studio v spolupráci s Klu-
bom vedecko-technick˘ch Ïurnalistov
Slovenského syndikátu novinárov, sa
konalo 14. marca t.r. za úãasti Du‰ana
âaploviãa, podpredsedu vlády SR a
ìal‰ích osobností vedeckého a spolo-
ãenského Ïivota. Správy SAV 3/2008

Jar je tu! Nech je okolie na‰ej (záhradníckej) fakulty vizitkou hodnou jej mena! Snímka: ÎOFIA HAKO·OVÁ

Upozornili na environmentálne problémy
Na v˘stave Gardenia 2008 mala uÏ tradiãne svoju expozíciu aj na‰a botanická

záhrada (BZ). Tento rok prezentovala rastliny mierneho pásma, trópov a subtrópov,
ktor˘m sa aj vìaka pomerne teplej zime v skleníkoch darilo. Zv˘‰enú pozornosÈ ve-
novala environmentálnym problémom súãasnej doby, ako je devastácia prírody, vy-
rubovanie lesov, ãi zneãisÈovanie ovzdu‰ia, vody a pôdy. „Formou posterov sme
poukázali na negatívny dopad ºudskej ãinnosti na Ïivotné prostredie. V minulosti
‰kodlivé zásahy do Ïivotného prostredia, spôsobené ãlovekom, nepredstavovali ta-
ké veºké po‰kodzovanie ako dnes. KaÏdá krajina v súãasnosti zápasí s niektor˘mi
environmentálnymi problémami, ktoré majú lokálny, regionálny a národn˘ charak-
ter. UÏ len vysporiadanie sa s tak˘mto bremenom na miestnej úrovni v rámci ‰tátu
je pomerne zloÏit˘ a komplikovan˘ proces,“ upozornil na problematiku Ing. Juraj
Kuba, riaditeº BZ. V˘stava bola aj tentoraz spojená s predajom v˘pestkov a pora-
denskou sluÏbou. Záujem bol o fikusy, steviu, ale aj o vanilku. -rch-

22. apríl  
DeÀ Zeme

„Zem nám dáva viac sebapoznania
ako v‰etky knihy, pretoÏe nám kladie
odpor. A iba v boji s prekáÏkami nájde
ãlovek cestu k sebe samému. Ale po-
trebuje k tomu nástroj, hoblík, pluh.“

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

Vedec roka 2007

Jeho ãlenovia sa zi‰li v posledn˘ mar-
cov˘ deÀ, aby prerokovali a zhodnotili
správy o v˘sledkoch vedeckov˘skumnej
ãinnosti na na‰ej univerzite, o ãinnosti bo-
tanickej záhrady, resp. ‰tudentsk˘ch do-
movov a jedální SPU za uplynul˘ rok
2007 (viac v aktuálnom ãísle na www.
polnohospodar.sk). Kolégium sa venova-
lo aj dlhodobému zámeru SPU do roku
2015 a prijalo materiál, predloÏen˘ pro-
rektorom Jánom Tomá‰om ako otvorenú
pracovnú verziu s t˘m, Ïe sa upraví do
uÏ‰ej rámcovej podoby s jasn˘m defino-
vaním dlhodobého cieºa a v˘vojov˘ch
trendov. O tomto procese vás budeme
priebeÏne informovaÈ.

Následne si ãlenovia kolégia vypoãuli
aktuálne informácie súvisiace s dianím
na ‰kole, okrem iného o pripravovanom
fóre vinohradníkov a vinárov, ktoré sa bu-
de konaÈ 27. aÏ 30. apríla v Pie‰Èanoch, o
ponuke zdravotnej poisÈovne SOREA na
úãasÈ na‰ich zamestnancov na Dni zdra-
via (6. mája). Prorektorka Magdaléna
Lacko-Barto‰ová priniesla na kolégium
informácie o ponuke na ‰tudijn˘ pobyt pre
jedného ‰tudenta na univerzitu v Reme‰i
(Francúzsko), ako aj o v˘bere ‰tudentov
na praktické stáÏe v rámci programu
Erasmus. Prorektor Jozef Repisk˘ oboz-
námil kolégium so ‰tudijn˘mi programami
v˘uãby na Univerzite tretieho veku v aka-
demickom roku 2008/2009. Kolégium
schválilo aj návrh na udelenie zlatej me-
daily SPU jubilantovi Ladislavovi ·vihe-
lovi. -r-

Slovenská poºnohospodárska kniÏ-
nica pri SPU oznamuje, Ïe od 1. do 11.
mája 2008 bude z dôvodu rekon-
‰trukãn˘ch prác zatvorená. Vedenie
SLPK sa v‰etk˘m pouÏívateºom za
prípadné problémy vopred ospravedl-
Àuje. ·tudovÀa periodík a uãebnicovej
literatúry pod aulou bude v prevádzke. 



V znamení regionalistiky

VyuÏívanie závlah má stúpajúcu tendenciu

Buriny sú divorastúce druhy rastlín,
ktoré sa vyskytujú v spoloãenstve s kul-
túrnymi plodinami, priãom ich svojou sil-
nou konkurenãnou schopnosÈou potlá-
ãajú a obmedzujú v raste, zniÏujú úrody
a kvalitu produkcie. Burinami môÏu byÈ aj
pestované plodiny (napr. slneãnica roã-
ná, kapusta repková pravá a iné), keì sa
po menej kvalitnom zbere následne vy-
tvoria vhodné podmienky na ich rast, ãím
nepriaznivo ovplyvÀujú v˘vin novovysia-
tej plodiny.

Koºko druhov burín sa u nás v súãas-
nosti vyskytuje a aká bola príãina vyhy-
nutia niektor˘ch druhov? 

Na Slovensku je viac ako 200 druhov
burín, ohrozen˘ch je vy‰e 110 druhov a
okolo 25 druhov je vyhynut˘ch. Hlavnou
príãinou bola intenzifikácia hospodáre-
nia na poºnohospodárskej pôde, pouÏí-
vanie herbicídov, ãistenie a morenie
osív, ale aj zmena osevn˘ch postupov a
agrotechnick˘ch opatrení. Nie je vhodné
osvojiÈ si my‰lienku, Ïe buriny treba úpl-
ne likvidovaÈ. Patria do prírody, dávajú
jej pestrosÈ a biodiverzitu. Do urãitej mie-
ry provokujú konkurenãnú schopnosÈ
kultúrnych plodín. Keì v‰ak prekroãia
kritické hodnoty, treba pristúpiÈ k ich re-
gulácii a drÏaÈ ich pod ekologick˘m a
ekonomick˘m prahom ‰kodlivosti. 

V ãom spoãíva ich ‰kodlivosÈ?
Priama ‰kodlivosÈ je v tom, Ïe vytvá-

rajú veºmi silné konkurenãné prostredie
pre kultúrne plodiny. Svojím bohat˘m ko-
reÀov˘m systémom odãerpávajú vodu v
pôde. Kultúrne plodiny tak trpia stresov˘-
mi situáciami, spôsoben˘mi deficitom
vody. S vodou úzko súvisí aj prítomnosÈ
Ïivín, ktoré sa v nej nachádzajú. Poºno-
hospodár zámerne aplikuje priemyselné
hnojivá, organické hmoty do pôdy s cie-
ºom podporiÈ rast a v˘vin kultúrnych plo-
dín. Burinové spoloãenstvá v‰ak Ïiviny
veºmi intenzívne odãerpávajú, ão potvr-
dzujú aj Ïivinové ekvivalenty, ktoré sme
na na‰ej katedre zisÈovali pri pichliaãi roº-
nom, parumanãeku nevoÀavom a in˘ch
plodinách. Nepriama ‰kodlivosÈ burín je
v tom, Ïe sÈaÏujú efektívnosÈ zásahov do
pôdy. Burinové spoloãenstvá rastú aj v
nevegetaãnom období, medzi dvoma

hlavn˘mi plodinami a ak chceme pripra-
viÈ pre kultúrnu plodinu „ãist˘ stôl“ a od-
strániÈ konkurenãné prostredie, musíme
pouÏiÈ mechanické náradia na obrábanie
pôdy, napr. pred sejbou, alebo v priebe-
hu vegetácie. Buriny finanãne i energe-
ticky zaÈaÏujú efektívnosÈ produkcie kul-
túrnych plodín. ëal‰í problém je, Ïe veº-
ká skupina burín prerastá kultúrne plodi-
ny svojou v˘‰kou, napr. iva vo‰kovníko-
vitá, bodliak ovisnut˘, pichliaã roºn˘, ovos
hluch˘ a iné, t˘m zatieÀujú a ochladzujú
pôdu. Mnohé buriny sú jedovaté pre ãlo-
veka a zvieratá – durman obyãajn˘, ºuºok
ãierny, maky, ostrôÏka poºná a ìal‰ie dru-
hy, niektoré spôsobujú peºové alergie –
ambrózia palinolistá, boº‰evník obrov-
sk˘, mlieãniky a iné. 

Burinové spoloãenstvá musíme do-
staÈ z porastov tak˘m spôsobom, aby
sme nezníÏili kvalitu kultúrnych plodín... 

Regulácia burín musí byÈ komplexná.
Netreba hneì aplikovaÈ chemické po-
streky, ktoré zaÈaÏujú vodu, biotu pôdy a
mikroorganizmy v nej. Siahnime najskôr
po mechanick˘ch spôsoboch regulácie
burín. Rozumn˘m systémom striedania
plodín môÏeme dosiahnuÈ vysok˘ efekt.
Podmietka po zbere hlavn˘ch plodín je
tieÏ uÏitoãn˘m a relatívne lacn˘m nástro-
jom v porovnaní s chemick˘mi prostried-
kami. V ‰irokosiatych plodinách v priebe-
hu vegetácie môÏeme dosiahnuÈ efektív-
nu reguláciu burín pleãkovaním. V hus-
tosiatych plodinách zase bránením sie-
Èov˘mi, resp. ºahk˘mi klincov˘mi brána-
mi. Poºnohospodári by mali robiÈ len cie-
lenú chemickú aplikáciu na základe prí-
tomnosti prevládajúcich druhov burín a
ich poãetnosti.

Aké faktory ovplyvÀujú v˘skyt burín
v súãasnosti?

Aj útlm intenzívneho poºnohospodár-
stva na Slovensku v posledn˘ch rokoch
vedie k v˘znamn˘m zmenám v zloÏení
burinov˘ch spoloãenstiev, priãom do-
chádza k zvy‰ovaniu poãtu druhov burín
v agrofytocenózach. Vo väã‰ine prípa-
dov sa na ornej pôde miera zaburinenos-
ti zvy‰uje, a to pestrosÈ burinového spo-
loãenstva, ale aj zaburinenosÈ naj‰kodli-
vej‰ími burinami - pichliaãom roºn˘m,

durmanom obyãajn˘m, ovsom hluch˘m,
lipkavcom obyãajn˘m, bolehlavom ‰kvr-
nit˘m, rumanmi, metliãkou obyãajnou,
ivou vo‰kovníkovitou, ambróziou palino-
listou a in˘mi. V˘znamne sa zvy‰uje aj
‰kodliv˘ v˘skyt rastlín kultúrnych plodín
(v˘drvov) v porastoch následn˘ch plodín.
TaktieÏ zníÏená intenzita obrábania pôdy
a vynechávanie podmietky, resp. jej zní-
Ïená kvalita, sa prejavuje v zaburinenos-
ti porastov. ZávaÏn˘m faktorom je aj glo-
bálne otepºovanie. V posledn˘ch rokoch
sú u nás zaznamenané extrémne v˘kyvy
poãasia, ktoré zniÏujú v˘konnosÈ plodín,
a t˘m nepriamo podporujú rozvoj burín.
Tohtoroãn˘ priebeh zimného obdobia to
ãiastoãne potvrdzuje.

Novodob˘m problémom, aj na území
Slovenska, je ‰írenie inváznych burín.
âomu treba v súvislosti s nimi venovaÈ
osobitnú pozornosÈ?

Invázne druhy reprezentujú akúsi
„‰kodlivú" podskupinu tzv. exotick˘ch,
cudzích, nepôvodn˘ch alebo introduko-
van˘ch druhov, ktoré v súãasnosti repre-
zentujú jednu z najv˘znamnej‰ích v˘ziev
na poli ochrany Ïivotného prostredia.
Dostali sa k nám najmä v posledn˘ch ro-
koch a spôsobil to narastajúci obchod s
poºnohospodárskymi komoditami. Inváz-
ne buriny, ktoré ãlovek nepostrehol, sa
vyskytli najskôr v okolí Ïelezniãn˘ch a
prekládkov˘ch staníc. Prispôsobili sa na-
‰im podmienkam a z matersk˘ch rastlín
sa vetrom, vodou, zvieratami a ãlovekom
roz‰írili do okolia. Bez intervencie ãlove-
ka majú schopnosÈ vytvoriÈ na novej lo-
kalite Ïivotaschopnú populáciu. Svojou
prítomnosÈou v‰ak spôsobujú ekonomic-
ké straty, môÏu maÈ negatívny dopad na
stav Ïivotného prostredia alebo zdravot-
n˘ stav obyvateºstva. Mnohé z druhov
t˘chto burín, napr. ‰alát tatársky, iva
vo‰kovníkovitá, ambrózia palinolistá a
trojzárezová, podslneãník Theofrastov,
mohár Faberov, cirok alepsk˘ a iné, pat-
ria do kategórie tzv. regulovan˘ch neka-
ranténnych ‰kodliv˘ch organizmov. Dô-
leÏitá je informovanosÈ o t˘chto rastli-
nách, zhodnotenie ich dopadu na Ïivot-
né prostredie a pouÏitie v‰etk˘ch do-
stupn˘ch spôsobov na zabránenie ich ‰í-
renia. Majitelia pozemkov, na ktor˘ch sa
takéto buriny vyskytujú, sú povinní robiÈ
mechanické, chemické i kombinované
zásahy na ich reguláciu. KaÏd˘ z nás
môÏe prispieÈ k obmedzeniu ‰írenia ne-
Ïiaducich druhov burín a prispieÈ tak zá-
roveÀ k ochrane pôvodnej biodiverzity.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Úãastníci tretieho medzinárodného fóra v Liptovskom Jáne. Foto: autorka

Zástupcovia Katedry regionálnych ‰tú-
dií NHF V·E v Prahe, Katedry humanit-
n˘ch vied PEF âZU v Prahe, Katedry
regionálnej ekonómie a správy ESF MU 
v Brne, Ústavu verejnej správy UTB v
Zlíne, Katedry ekonomick˘ch vied FVS
UPJ· v Ko‰iciach a na‰ej Katedry regio-
nálneho rozvoja FE·RR v rámci poduja-
tia nadviazali na predchádzajúci roãník
konferencie, prezentovali v˘sledky svojej
vedeckov˘skumnej ãinnosti a vymenili si
skúsenosti z v˘chovno-vzdelávacej práce
katedier. NadviazaÈ formalizované bilate-
rálne a multilaterálne partnerstvá a vytvo-
riÈ tak priestor pre medzikatedrové vedec-
kov˘skumné projekty, to bol ìal‰í cieº
stretnutia.

Úvodné slová plenárneho zasadnutia
predniesli ãestní hostia, medzi nimi Ing.
Daniel Ács, ‰tátny tajomník MVaRR SR,
doc. René Wokoun z âZU v Prahe a prof.
Ing. Nora ·tangová z UPJ· z Ko‰iciach.
Na‰u univerzitu reprezentovala doc.
Mária Fáziková, vedúca Katedry regionál-
neho rozvoja. 

Pracovnú atmosféru vo veãern˘ch ho-
dinách prvého dÀa konferencie vystrie-
dal neformálny spoloãensk˘
veãer pri príleÏitosti 15. v˘-
roãia vzniku Katedry regio-
nálneho rozvoja SPU. Pri
tejto príleÏitosti odovzdal
prof. Du‰an Húska, dekan
FE·RR, bronzovú medailu
fakulty dlhoroãnému spolu-
pracovníkovi katedry, Ing.
Danielovi Ácsovi.

Prednesené príspevky sa
tematicky zaoberali prístup-
mi k rie‰eniu regionálnej ne-
rovnováhy, uplatÀovaním ná-
strojov pri rie‰ení regionál-
nych disparít na rôznych
priestorov˘ch rovinách v kra-

www.uniag.sk

Nepre‰iel ani rok, ão Fakulta ekonomiky a manaÏmentu na tomto mieste avi-
zovala kreovanie konzorcia ekonomick˘ch fakúlt poºnohospodárskych univerzít
v rámci triangla Slovensko – Ukrajina – Poºsko. V súãasnosti sa môÏe pochváliÈ
jeho roz‰írením, ako aj prv˘mi úspechmi a kvalitatívnym rozvojom vzájomne pro-
spe‰nej spolupráce.

Buriny ako ‰kodlivé ãinitele sprevádzajú ãloveka od predhistorick˘ch dôb od ãias
neolitu. UÏ v tom období rástli mnohé druhy, ktoré pretrvávajú dodnes. Potvrdzujú
to aj archeobotanické nálezy v Nitrianskom okrese v oblasti Jel‰oviec a v Bajãi ne-
ìaleko Nov˘ch Zámkov. PrítomnosÈ burín, rôznych ‰kodcov a chorôb spôsobuje v
poºnohospodárstve veºké ‰kody na úrode a kvalite produktov. Odhad hovorí, Ïe kaÏ-
doroãne straty predstavujú okolo 1,5 aÏ 2 miliardy korún. âo spôsobuje v˘znamné
zmeny v zloÏení burinov˘ch spoloãenstiev, ako potlaãiÈ a regulovaÈ v˘skyt burín,
sme sa sp˘tali prof. Ing. EMILA LÍ·KU, CSc., z Katedry rastlinnej v˘roby.

Luãenec opäÈ otvoril svoju náruã nad‰encom regionálnej vedy a odborní-
kom zaoberajúcim sa problematikou regionálneho rozvoja. V dÀoch 27. – 28.
marca sa tu konala uÏ druhá medzinárodná konferencia pod názvom Regio-
nalistické perspektívy.

Tripartita sa rozrastá

Zaãiatkom jari treba 
regulovaÈ stavy burín

„Poºnohospodárstvo patrí k najväã‰ím
pouÏívateºom vody, súvisí to aj s rastom
obyvateºstva na svete. Spotrebuje viac
ako 70 % z celého objemu spotrebova-
ného v národnom hospodárstve. V sú-
ãasnosti Ïije na Zemi päÈ a pol miliardy
ºudí. Demografické prognózy sú také, Ïe
za 20 rokov ich má byÈ raz toºko. Nekva-
litnú vodu pouÏíva takmer miliarda ºudí.
Zabezpeãenie potravín a kvalitnej pitnej
vody pre obyvateºstvo je preto veºmi dô-
leÏitá problematika,“ hovorí Ing. Viliam
Bárek, vedúci KKI. „V oblasti, ktorej sa
venujeme, je v súãasnosti najväã‰ím
problémom sucho. Hoci zráÏkové úhrny
sa v posledn˘ch rokoch v˘razne neme-
nia, dochádza k v˘raznému poklesu od-
tokov vody z povodí. Nedostatok vody
núti odborníkov vyvíjaÈ úsporné techno-
lógie. Na‰a katedra má tri projekty za-
merané na úpravu tokov, na odstraÀo-
vanie zaná‰ania vodn˘ch nádrÏí a ná-
sledné zhodnocovanie nánosov. Skú-
mame kvalitu povrchovej vody, základ-
né parametre meriame, robíme chemic-
ké rozbory zo sedimentov mal˘ch vod-
n˘ch nádrÏí. ZároveÀ pripravujeme pro-
jekty zamerané na zistenie príãin neu-
stáleho poklesu hladiny vody,“ informuje
Ing. Bárek. 

Na Slovensku sú závlahy vybudované
na 306-tisícoch hektárov, vyuÏíva sa z

nich v‰ak asi len polovica. „Problém s
veºkoplo‰n˘mi závlahami je v tom, Ïe ich
má pod správou závod Hydromeliorácie,
‰. p. Ten sa v‰ak rozãlenil a dnes sa hºa-
dá forma realizácie závlahov˘ch stavieb
do budúcnosti, to znamená, ãi bude
správcom pozemkov˘ fond, zdruÏenie
farmárov alebo ‰tát. Aj dotácia na závla-
hovú vodu je zru‰ená, takÏe je to zloÏit˘
problém. PovinnosÈou správcu - Hydro-
meliorácií, ‰.p., je raz do t˘ÏdÀa vykoná-
vaÈ kontrolu závlahovej vody na Sloven-
sku a robiÈ rozbory na veºk˘ch závlaho-
v˘ch stavbách,“ vysvetºuje Ing. V. Bárek.
Na zavlaÏovanie sa pouÏíva akákoºvek
voda, napr. daÏìová, ktorá prechádza do
povrchov˘ch vôd, tieÏ voda zo studní a
prameÀov. Musí spæÀaÈ základné kritériá
kvality, aby nehrozilo nebezpeãenstvo
bakteriálneho zneãistenia, ktoré by moh-
lo prejsÈ do potravín – ovocia a zeleniny. 

V oblasti závlah KKI spolupracuje s
VPP v KolíÀanoch, najmä so závodom v
Oponiciach, kde je veºké závlahové hos-
podárstvo. V súãasnosti tam pod závla-
hou pestujú osivovú kukuricu. „Máme
dobrú spoluprácu aj s V˘skumn˘m ústa-
vom vodného hospodárstva, s Ústavom
hydrológie SAV, s univerzitami v Bratis-
lave, vo Zvolene a so zahraniãn˘mi part-
nermi z âiech, Nemecka i USA,“ podot˘-
ka vedúci katedry. 

V modernom poºnohospodárstve sa
ako efektívne osvedãujú mikrozávlahy -
skupina závlah lokalizovan˘ch kvapko-
v˘ch mikropostrekov, ktoré sa vyuÏí-
vajú v sadoch pri ‰peciálnych plodi-
nách a v súãasnosti vstupujú aj do pe-
stovania poºnohospodárskych plodín.
Napríklad v Austrálii sa pokusne pestu-
je asi 3-tisíc hektárov p‰enice pod
kvapkovou závlahou.

KKI vypracovala projekt, zameran˘
na reÏim riadenia nízkotlakov˘ch zá-
vlah, jeho cieºom je spresniÈ závlahové
reÏimy ‰peciálnych plodín pestovan˘ch
v na‰ich podmienkach. „Zaoberáme sa
aj metódami ãistenia odpadov˘ch vôd
napr. pomocou mokradí a modern˘ch
metód vhodn˘ch pre lokality s niÏ‰ou
koncentráciou obyvateºstva. Pravidelne
organizujeme konferencie s tematikou
ãistenia odpadov˘ch vôd v mal˘ch ob-
ciach,“ hovorí Ing. Bárek.

VyuÏívanie závlah má podºa neho
stúpajúcu tendenciu. „UÏ v súãasnosti
v Hurbanove priemerná denná teplota
stúpla takmer o jeden stupeÀ a sú prog-
nózy, Ïe v roku 2075 by mali hodnoty
vzrásÈ aÏ o 4 a pol stupÀa. TakÏe na-
‰ou povinnosÈou je dbaÈ na hospodáre-
nie s vodou, zväã‰iÈ retenãné objemy
nádrÏí, staraÈ sa o ãistotu vody, ão sú-
visí aj s dobudovaním ãistiãiek odpado-
v˘ch vôd. Na Slovensku máme zatiaº
dostatok vody, najmä kvalitnej pitnej,
av‰ak tento stav nemusí byÈ trval˘.
Musíme si ju preto váÏiÈ a chrániÈ,“ uza-
tvára Ing. Bárek.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Historická luãenecká Reduta bola dejiskom rokova-
nia slovensk˘ch a ãesk˘ch regionalistov. 

Foto: archív katedry

Na pozvanie prof. Petra Bielika, deka-
na FEM, sa 5. aÏ 9. marca uskutoãnilo
tretie slovensko-ukrajinsko-poºské fórum.
Miestom konania bol Liptovsk˘ Ján, ktor˘
vìaka dobrej organizácii, pohostinnosti,
ale aj nádhernej prírodnej scenérii posky-
tol príjemné prostredie pre rokovanie, ako
aj spoznávanie krás Slovenska. Pre mno-
h˘ch hostí z Ukrajiny to totiÏ bola prvá ná-
v‰teva Slovenska.

Rokovanie fóra sa nieslo v duchu inter-
nacionalizácie vzdelávania a vedeckov˘-
skumnej ãinnosti. Dekan Peter Bielik vo
svojom úvodnom príspevku poskytol via-
cero vecn˘ch a perspektívnych námetov
na zintenzívnenie vzájomnej spolupráce,
s vyuÏitím podpory, ktorej sa internacio-
nalizácii dostáva zo strany EÚ, rozvoja
prihraniãnej spolupráce ãi zdrojov Vy‰e-
hradského fondu. V‰etci vystupujúci
zhodne deklarovali mimoriadny záujem o
spoluprácu. Tatiana Kaminska, dekanka
Ekonomickej fakulty Národnej poºnohos-
podárskej univerzity Ukrajiny z Kyjeva, sa
vyjadrila, Ïe ani na jednom podujatí po-
dobného charakteru, na ktorom sa dopo-
siaº zúãastnila, neboli tak vecne a adres-
ne definované zámery ìal‰ej spolupráce,
s perspektívou ich realizácie, ako na tom-
to fóre.

Ako vyplynulo z rokovania v sekciách
Internacionalizácia vzdelávania a Interna-
cionalizácia v˘skumu, univerzity na Ukra-
jine rie‰ia podobné problémy ako sloven-
ské ãi poºské, súvisiace s implementáciou
Bolonského procesu pri organizovaní vy-
soko‰kolského ‰túdia, resp. rozvoji di‰-

tanãného a celoÏivotného vzdelávania
(stanovenie poãtu kreditov, v˘ber pred-
metov do ‰tudijn˘ch programov, financo-
vanie a priority v˘skumu, zaÈaÏenosÈ pe-
dagógov). 

Spoloãné problémy a transfer pred-
chádzajúcich skúseností vytvárajú pred-
poklady pre perspektívnu a vzájomne
prospe‰nú spoluprácu, ktorá uÏ nadobú-
da konkrétnu podobu. Napríklad v podo-
be medzinárodného vedeckého worksho-
pu, ktor˘ sa spoloãne s Národnou poºno-
hospodárskou univerzitou Ukrajiny bude
konaÈ 5. a 6. novembra 2008 v Kyjeve.
Podujatie podporil aj Vy‰ehradsk˘ fond
prostredníctvom projektu prof. Bielika na
tému Poºnohospodárske trhy a obchod:
súãasnosÈ a perspektívy krajín V4 a Ukra-
jiny. Cieºom bude transfer skúseností z
re‰trukturalizácie poºnohospodárskych tr-
hov v krajinách V4 a aplikácia získan˘ch
poznatkov v praxi agrorezortu Ukrajiny.
Medzinárodné fórum vyvrcholilo podpísa-
ním Memoranda o porozumení. Podpísa-
lo ho deväÈ dekanov z Ukrajiny, ‰iesti z
Poºska, rektor Poºnohospodárskej univer-
zity v Krakove, dekan PEF âZU v Prahe
a dekan Fakulty ekonomiky a spoloãen-
sk˘ch vied Univerzity Sv. ·tefana v Gö-
döllő.ÚãasÈ delegácií z âiech a Maìar-
ska zároveÀ prispela k tomu, Ïe pôvodná
tripartita Slovensko – Ukrajina – Poºsko
sa stala minulosÈou, pretoÏe spolupráca
sa uÏ bude rozvíjaÈ na ‰ir‰om teritóriu na
linke Ukrajina – Slovensko – Poºsko –
Maìarsko – âesko.

Doc. ELENA HORSKÁ, prodekanka FEM

Moderné trendy v poºnohospodárskej v˘robe sa snaÏia o zniÏovanie spotreby
vody, ãi uÏ pestovaním nov˘ch odrôd alebo vyuÏívaním efektívnej‰ích závlah.
Touto úlohou sa zaoberá aj Katedra krajinného inÏinierstva (KKI) FZKI, ktorá vznik-
la v roku 1995 a nadviazala na tradíciu b˘valej Katedry poºnohospodárskych me-
liorácií. V súãasnosti sa na nej vyuãuje 23 predmetov zameran˘ch na vodu a hos-
podárenie so zdrojmi, závlahy, odvodnenie, ako aj legislatívu v Ïivotnom prostredí.

jine od centrálnej cez regionálnu aÏ po
miestnu úroveÀ. Doc. Fáziková poukáza-
la na potrebu uplatÀovania prierezového
prístupu pri tvorbe nástrojov a programov
pre rozvoj vidieckych regiónov a obcí. 

Zástupcovia jednotliv˘ch partnersk˘ch
katedier odporuãili zabezpeãiÈ vzájomnú
v˘menu kontaktov, priebeÏne si posúvaÈ
informácie o vedeck˘ch publikáciách, kto-
ré vydávali, resp. vydávajú jednotlivé pra-
coviská, vzájomnú spoluprácu roz‰íriÈ a
formalizovaÈ v rámci vedeck˘ch projek-
tov, ako aj pri vyuãovacom procese. Otvo-
ren˘m bodom programu ostala otázka vy-
tvorenia a zorganizovania stredoeuróp-
skej letnej ‰koly pre ‰tudentov magister-
ského a doktorského ‰túdia v oblastiach
miestneho a regionálneho rozvoja a roz-
voja vidieka. 

Úãastníci konferencie pozitívne hodno-
tili komornú a súãasne tvorivú atmosféru,
ktorá sprevádzala celé vedecké podujatie
a svorne sa zhodli na zachovaní tradície
organizovaÈ Regionalistické perspektívy
aj v ìal‰ích rokoch.

Ing. IVANA GECÍKOVÁ, PhD.,
Ing. EVA BALÁÎOVÁ, PhD., KRR
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VôÀa kávy a za‰l˘ch ãias 
pár krokov od univerzity

Mimoriadny záujem
o jazykové skú‰ky
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Charta otvorenej univerzity
Pri príleÏitosti 750 rokov existencie Sorbonny sa na tejto starobylej univerzite

konala v˘znamná konferencia. Francúzsky premiér F. Fillon v úvodnom vystúpení
ocenil doteraj‰í prínos univerzít k rozvoju civilizácie. Spájali ºudí v Európe. Spro-
stredkúvali v˘menu uãencov, ideí a názorov. Pestovali vedu, filozofiu, kultúru a
umenie. SúãasnosÈ v‰ak od nich Ïiada oveºa viac. Ukazuje sa, Ïe treba sprístup-
niÈ univerzity ºuìom v kaÏdom veku, v‰etk˘m a v‰ade. Ide teda o otvorenie uni-
verzít v bezprecedentnom rozsahu. Vyzval v‰etk˘ch, aby sa pokúsili roz‰íriÈ celo-
Ïivotné vzdelávanie tak, aby kaÏd˘ záujemca z ºubovoºného miesta únie mohol
‰tudovaÈ kdekoºvek. V období Ïivota, ktoré mu vyhovuje, aby uspokojil svoju po-
tenciálnu potrebu zv˘‰iÈ si kvalifikáciu. 

Vo vedomostnej spoloãnosti sa univerzita musí staÈ in‰titúciou, na ktorú sa ºah-
ko vracia. NadobudnúÈ nové, odborné, ale aj osobné a sociálne znalosti. Nielen vo
svojej krajine, dnes uÏ v celom spoloãnom európskom priestore. Aj keì málokto z
nás sa cíti dobre v‰ade, mali by nás v‰ade prijímaÈ ako doma. Ide teda o nové v˘-
zvy pre akademickú obec. Pripravovaná charta otvorenej univerzity má deklarovaÈ
kºúãovú úlohu pri nevyhnutnom zvy‰ovaní kvalifikaãnej úrovne obyvateºov Európy
v globalizovanom svete, ako aj pri podpore mobility ºudí v spoloãnom európskom
priestore. Prof. JÁN BUJ≈ÁK, rektor Îilinskej univerzity 

(Spravodajca ÎU, február 2008)

RADI UVEREJ≈UJEME

V ZRKADLE...
jeden z nás

Ing. JOZEF GARLÍK, PhD., odborn˘
asistent na Katedre
v˘Ïivy zvierat FAPZ

Miesto narodenia:
Handlová, 
okr. Prievidza

Vek: 56

âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Lekár, neskôr chemik.

âo ste ‰tudovali a preão ste si vy-
brali práve túto oblasÈ? 

KeìÏe sa ukázalo, Ïe pri ‰túdiu
medicíny treba absolvovaÈ pitvy, na
ão som nemal Ïalúdok, hºadal som
nieão veºmi blízke, aÏ som na‰iel zoo-
techniku. Ale pitvám som aj tak ne-
unikol.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘
deÀ?

No, oficiálne osem, ale takmer
vÏdy je to viac. 

Ako by ste charakterizovali dne‰-
nú mládeÏ? 

Mám k nej veºmi blízko a som jej
naklonen˘, aj keì mám v˘hrady...
Poznáte ten postoj - za na‰ich ãias to
tak nebolo, ale mnohé veci akceptu-
jem...

Aké vlastnosti na kolegoch vám
imponujú a aké sa vám nepáãia? 

Páãi sa mi kolegiálnosÈ a zmysel
pre kolektív. V‰eobecne na ºuìoch sa
mi nepáãi sebeckosÈ.

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

S Danielom Hevierom.

âo vás naposledy zaujalo v oblas-
ti spoloãenského Ïivota?

Zaujíma ma takmer v‰etko, ale ne-
rád komentujem dianie.

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Apatiu ºudí na ãinorodosÈ.

âo rád ãítate?
Predov‰etk˘m poéziu.

Ako si dobíjate energiu? 
Literárnou tvorbou...

Prezradíte nieão o svojej rodine? 
Mám dobré rodinné zázemie, teda

manÏelku, ktorá má podobné záºuby
ako ja a syna, tretiaka na FBP.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ? 

V poslednom ãase neporiadok na
pracovnom stole - po dvojnásobnom
sÈahovaní neviem prísÈ do normálu.
Hnevá ma to!

Aké máte koníãky?
Pestovanie gladiol a in˘ch cibuºo-

vín a záhradu vôbec. 

Aká je dovolenka va‰ich snov? 
Plavba po Stredozemnom mori s

náv‰tevou Grécka.

Humor je korením Ïivota – máte
nejak˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘
záÏitok zo ‰koly?

Ale áno, mám viac vesel˘ch záÏit-
kov. Jeden je spojen˘ s b˘val˘m kole-
gom, prof. Gálikom, ktor˘ tieÏ nevie
na príhodu zabudnúÈ a vÏdy sa za-
smejeme na tom, ako som raz, v za-
myslení poãas búrky, ktorú som zare-
gistroval schádzajúc zo 4. poschodia
T - pavilónu, roztvoril dáÏdnik a kráãal
dolu po schodoch. Na jeho otázku,
preão mám dáÏdnik, som logicky od-
povedal - pretoÏe vonku pr‰í... -rch-
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Îiaº, pamäÈ na mená a na tváre je to,
ão mi nebolo nadelené. Preto si ani ne-
spomínam, kto mi raz povedal svoje
u‰ºachtilé motto: z prírody mám najrad-
‰ej kaviareÀ. Páãi sa mi. Nielen preto, Ïe
sa s ním stotoÏÀujem, ale aj z dôvodu
zvlá‰tnej noblesy, ktorú kaviarne v sebe
ukr˘vajú. Nav‰tevujem ich rád a dá sa
povedaÈ, Ïe skoro denne. VÏdy si vyp˘-
tam najmen‰iu kávu a najväã‰ie ozdoby
kaviarní mi vÏdy odpovedajú rovnako:
„Myslíte piccolo?“ Usmejem sa a poviem
áno. Ten názov sa mi nepozdáva. Preto
ho nehovorím. 

Do priestorov, kde by to malo voÀaÈ
kávou, ale razí väã‰inou dymom z ciga-
riet, chodím zväã‰a pracovne, aj keì
obãas tam zavítam aj s priateºmi. Pri
pracovn˘ch povinnostiach prídem o nie-
ão skôr, aby som si mohol preãítaÈ novi-
ny. No, preãítaÈ. Ono to záleÏí od do-
chvíºnosti môjho spoloãníka. Niekedy
ich nestihnem ani prelistovaÈ a inokedy
ãítam aj rubriky, ktoré by som za nor-
málnych okolností oÏelel. S priateºmi je
v‰ak káva chutnej‰ia a bezprostrednej-
‰ia. Preto ju v tejto spoloãnosti a „v mo-
jej prírode“ mám najrad‰ej. AÏ minule mi
veºmi dobrá priateºka uprostred usrká-
vania espresa hovorí: „Poìme sa prejsÈ.
Niekde, len tak.“

Mimochodom, keì pí‰em slová „len
tak“, vÏdy si spomeniem na báseÀ Miro-
slava Válka: 

„Len tak, ako keby som Èa stretol ná-
hodou, 
ako keby som Èa stretol na ulici v prud-
kom daÏdi, 

ako keby som Èa mohol odviesÈ loìou, 
len tak mimochodom poviem:...“
Ani sa nestihnem sp˘taÈ, kam budú

smerovaÈ na‰e spoloãné kroky, uÏ do-
stávam odpoveì. Zacnelo sa jej za his-
tóriou, pomyslel som si. Veì ísÈ teraz do
skanzenu... Nestihol som protestovaÈ a
uÏ sme kráãali do zadnej ãasti Agrokom-
plexu, zatiaº ão ostatní náv‰tevníci son-
dovali, ãi dubová skriÀa, ktorú si práve
vybrali, nie je po‰kodená, ãi sedaãka,
ktorá ma niekoºkopercentnú v˘stavnú
zºavu, je napriek tomu hodná t˘ch peÀa-
zí, alebo ãi matrac je to pravé, ãím zaãaÈ
zariaìovanie domu. 

Malicherné starosti, pomyslel som si,
keì som uÏ bol rád, Ïe som medzi bu-
dovami, z ktor˘ch to d˘cha históriou.
PrechádzaÈ sa popri chalupách, ktoré v
nedávnej minulosti tvorili základ na‰ich
dedín, je záÏitok. CítiÈ z nich jednodu-
chosÈ a moÏno aj krásu na‰ich predkov.
Isto, neboli to ãasy ºahké, ale v Sloven-
skom poºnohospodárskom múzeu, ktoré
je v areáli Agrokomplexu, to vyzerá tak
jednoducho. Skanzen d˘cha zvlá‰tnou
atmosférou, okolie domov je vzorne
upravené a ja mám krásnu spoloãnosÈ.
âo si viac môÏem priaÈ? Pritom niektorí
ani netu‰íme, ak˘ kus histórie sa skr˘va
len niekoºko metrov od na‰ej univerzity.
Prechádzka to veru nebola krátka a aj
napriek tomu, Ïe sa v priestoroch v˘-
stavníctva pohybujem ãasto, nedudral
som. V‰imla si to aj moja spoloãníãka, a
preto som dostal pozvanie, ktoré sa ne-
odmieta. Vraj na ‰álku kávy, do neìale-
kého Agroin‰titútu. JURAJ BOJNICK¯

·tudenti si preverili svoje jazykové kompetencie na písomn˘ch skú‰kach.
Snímka: rch

SpoloãnosÈ StatSoft, Inc. a StatSoft
CR, s.r.o., kaÏdoroãne vyhlasujú súÈaÏ
O najlep‰iu prácu v aplikovanej ‰tatisti-
ke, spracovanú s vyuÏitím ‰tatistick˘ch
anal˘z a nástrojov programov STATIS-
TIKA. VíÈazstvo v kategórii dizertaãná
práca získala tento rok b˘valá dokto-
randka FAPZ Ing. Henrieta Jakubec.
V práci na tému Produkcia a kvalita
jaãmeÀa siateho jarného pri rôznych
systémoch hospodárenia na pôde (pod
vedením doc. Ing. Juliany Molnárovej,
PhD., z Katedry rastlinnej v˘roby) spra-
covala pomocou programu STATISTI-
CA rozsiahly experimentálny materiál
získan˘ sledovaním vplyvu rôznych
spôsobov spracovania pôdy, v˘Ïivy a
hnojenia. SúãasÈou ceny, okrem finanã-
nej odmeny, je aj 25 roãn˘ch licencií
programu STATISTICA Standard Cz a
STATISTICA Automatizované neuro-
nové sítû Cz, ktoré bude od mája vy-
uÏívaÈ na‰a univerzita. 

BlahoÏeláme! -r-

PLANET 2008
„To najlep‰ie na koniec“ alebo „V najlep‰om treba skonãiÈ“. Práve tieto slovné

spojenia vystihujú poslednú národnú AIESECársku konferenciu. Na chate Homôlka
v StráÏovsk˘ch vrchoch sa zi‰lo 150 delegátov z celého Slovenska, aby si naplá-
novalo úlohy v novom funkãnom období 2008/09. 

Pomoc a podporu nám poskytovali kolegovia, ktorí na podobn˘ch pozíciách pôso-
bia uÏ rok. Predstavili nám, ão poãas svojho funkãného obdobia dokázali a podelili
sa s nami o skúsenosti, ktoré sa nám urãite zídu. Aj vìaka nim patrí Slovensko do
rebríãka TOP 10 v rámci zoskupenia CEE (Central & Eastern Europe) a poãet
AIESECárskych stáÏí vzrástol o 21 percent. 

Rady úãastníkov konferencie roz‰írili tento rok aj nováãikovia z Turecka. Získali
základné vedomosti o na‰ej organizácii, ktorá má zastúpenie v 103 krajinách sveta
a oslovuje uÏ viac ako 23-tisíc ‰tudentov na celom svete.

Krásnym okamihom bolo odovzdávanie ocenení najlep‰ím poboãkám. Nitriansky
AIESEC si odniesol cenu Development Award za najväã‰í rozvoj v uplynulom roku a
navy‰e cenu TOPALKY, ktorá svedãí o tom, Ïe momentálne vieme piÈ pivo r˘chlej-
‰ie, ako ktorákoºvek iná poboãka AIESEC na Slovensku     .

Poìakovanie za podporu konferencie patrí na‰im partnerom, spoloãnostiam Let's
Go Drinks, LEAF Slovakia, Heineken Slovensko a Herbex.  IVANA JANÍKOVÁ

Na Katedre odborného jazykového
vzdelávania (KOJV) FEM sa 11. apríla
konali písomné skú‰ky na získanie certi-
fikátu UNIcert II z anglického, nemecké-
ho a ruského jazyka (úroveÀ B2 Spoloã-
ného európskeho referenãného rámca
pre jazyky). Zúãastnilo sa na nich 160
‰tudentov tretích roãníkov denného a ex-
terného ‰túdia. Ústna ãasÈ sa konala 25.
apríla. 

·tudenti druh˘ch roãníkov si preveria
svoje vedomosti v písomnej ãasti
UNIcertu II (B2) po zápoãtovom t˘Ïdni.
Na tento termín sa prihlásilo 597 ‰tuden-
tov, z toho 376 z anglického, 143 z ne-
meckého a 78 z ruského jazyka.

„Príprava a úspe‰né zloÏenie skú‰ok
si vyÏadujú svedomitú a nároãnú prípra-
vu nielen zo strany ‰tudentov, ale aj pe-

dagógov na‰ej katedry, ktor˘ch snahou
je vychovávaÈ osobnosti schopné komu-
nikovaÈ a aktívne pracovaÈ v cudzojazyã-
nom prostredí. Z tohto aspektu sa javí ja-
zyk ako univerzálny kód kultúry národa,“
povedala krátko pred otvorením skú‰ok
PaedDr. ªubomíra Moravcová, PhD., ve-
dúca KOJV.

Uãitelia KOJV sa stali ãlenmi âesko-
slovenskej asociácie uãiteºov cudzích ja-
zykov na vysok˘ch ‰kolách v roku 2005
a v priebehu dvoch rokov získali akredi-
táciu pre jazykové programy a skú‰ky –
anglick˘, nemeck˘ a rusk˘ jazyk pre ‰tu-
dentov pôdohospodárskych a ekonomic-
k˘ch vied (UNIcert II), anglick˘ a nemec-
k˘ odborn˘ jazyk pre ekonómov (UNIcert
III) a anglick˘ odborn˘ jazyk pre ‰tuden-
tov európskych ‰túdií (UNIcert III). -rch-

Znie to neuveriteºne, ale je to tak.
Divadielko na Osmiãke oslavuje uÏ
svoje 35. narodeniny. V piatok 2. mája
sa zídu v‰etci nad‰enci, ktorí prostred-
níctvom „Osmiãky“ priãuchli k divadel-
nému umeniu. Herci, reÏiséri, autori,
technici, osvetºovaãi, zvukári, muzikan-
ti, skrátka v‰etci, ktorí stáli pri narode-
ní Divadielka (vtedy e‰te Divadielka
My), pomáhali mu prekonávaÈ ÈaÏké
zaãiatky, úspe‰ne ho sprevádzali diva-
delnou pubertou, boli pri tom, keì
prekroãilo prah dospelosti, ako aj tí,
ktorí ho spoznali ako zrel˘, dospel˘ di-
vadeln˘ súbor. 

Divadielko na Osmiãke vÏdy priná-
‰alo svojmu publiku kvalitné predsta-
venia, scénky a vystúpenia boli víta-
n˘m osvieÏením ‰tudentsk˘ch imatri-
kulácií a lámaãiek. Poãas tohto dlhého
obdobia zaÏilo mnohé úspechy. Oce-
nenia z festivalov ako Akademick˘
Pre‰ov, Divadelné dni v Tlmaãoch,
Kremnické gagy, FEDIM Senica, ale aj
skutoãnosÈ, Ïe mnohí Osmiãkári zakot-
vili v profesionálnej umeleckej sfére

svedãia o tom, Ïe to, ão robíme, robí-
me dobre. A hlavne radi. Nepoznám
kraj‰í zvuk, ako potlesk vìaãného pub-
lika po vydarenom predstavení. Vtedy
ãlovek rád zabúda na hodiny a hodiny
strávené skú‰aním nového diela na
úkor voºného ãasu, vyme‰kané hodiny
v ‰kole ãi zamraãen˘ pohºad frajerky.
Samozrejme, boli aj neúspechy, ale na
tie ãlovek veºmi r˘chlo zabudne. 

A aká je súãasnosÈ? Po období útl-
mu pripravilo Divadielko na Osmiãke 
v spolupráci so súborom Hubla z âaky
paródiu Objavenie Ameriky, alebo pre-
ão pirátov nemá nikto rád. Reprízu
predstavenia uviedlo pred pár dÀami 
v rámci NUD 2008. 

O budúcnosti ÈaÏko hovoriÈ, pretoÏe
priam existenãne závisí od toho, ãi sa
nájdu ìal‰í nad‰enci z radov ‰tuden-
tov, ktorí prevezmú opraty a budú po-
kraãovaÈ v na‰ich ‰ºapajach. Aj vy sa
môÏete staÈ súãasÈou tejto 35-roãnej
tradície. Treba len zaklopaÈ na tie
správne dvere. Te‰íme sa na vás!

RASËO JANERLA

Koncert ºudov˘ch hudieb a speváckych skupín univerzitn˘ch súborov Zobor a
Ponitran, ktor˘ sa v rámci 35. Nitrianskej hudobnej jari konal 16. apríla, nadchol
preplnenú nitriansku synagógu. Usporiadateºom bolo Západoslovenské folklórne
zdruÏenie pod vedením PhDr. Ing. Daniely Wolfovej, riaditeºky FS Zobor.

Hodnotn˘ v˘kon hudobn˘ch a spe-
váckych zloÏiek obidvoch súborov spá-
jal kultivovan˘ moderátorsk˘ prejav Ing.
Janky Gajdo‰ovej z dievãenskej spe-
váckej skupiny Zobor. Krásne a plné
hlasy spevákov a sólistov, presné ná-
stupy speváckych skupín, perfektná sú-
hra hudobnej a speváckej zloÏky len po-
tvrdili, Ïe folklór a farebnosÈ ºudov˘ch
krojov sú oÏivením súãasnej kultúry.
âlenovia oboch súborov dokázali pre-
niesÈ svoje umelecké nad‰enie, radosÈ a
odu‰evnenie zo spevu a tanca aj na pu-
blikum.

Storoãné múry synagógy a prostredie
s kultúrou a architektúrou, celkom odli‰-

nou od folklórneho programu, neboli vô-
bec v rozpore, ale v súzvuku a vytvorili
jeden harmonick˘ celok hodnotného
umeleckého záÏitku.

Spoloãn˘ záver programu, my‰lienka
spojiÈ dve nitrianske folklórne telesá, do-
slova naplnili slogan Premostenia, sym-
bol Nitry ako kandidáta na Európske
hlavné mesto kultúry.

Skutoãne veºmi pekn˘ umeleck˘ záÏi-
tok a príjemne „ubolené“ dlane od po-
tlesku – mnoho ìal‰ích úspechov, Zo-
boristi a Ponitranci! 

Ing. VLADIMÍR PROTOPOPOV,
vedúci KKZâ

S úspe‰nou satirou rusk˘ch autorov Iºfa a Petrova Zlaté teºa sa osmiãkári pred-
stavili v máji 2003. Foto: za
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Sám...

Príìte
na futbal!

POZ¯VAME

OZNAMUJEME

O 7. miesto
VK Ekonóm SPU Nitra – VK Strojár

Malacky 3:0 (23 ,14 ,19)
V poslednom domácom stretnutí se-

zóny sa na‰i hráãi vypli ku kvalitnému
v˘konu. Donútili hostí k viacer˘m chy-
bám, najmä na prihrávke, ão sa potom
prejavilo v dobrej obrane na sieti a v po-
li. Pre v˘voj stretnutia bola rozhodujúca
koncovka prvého setu, ktorú zvládli. Od
tohto momentu na palubovke dominova-
li a bez problémov dotiahli zápas do ví-
Èazného konca. Odvetn˘ zápas ich ãaká
zajtra v Malackách. -ºp-

Basketbal
T˘ÏdeÀ pred koncom základnej ãasti

si basketbalisti Casty SPU Nitra skompli-
kovali boj o play off, keì sa po prehre 
s Komárnom 83:85 (23:23, 17:12, 17:23,
26:27) a Prievidzou 83:71 (23:13, 10:17,
28:22, 22:19) ocitli na deviatom, nepo-
stupovom mieste tabuºky. Karta sa na-
pokon obrátila a vìaka víÈazstvu nad
Handlovou 86:81 (21:16, 20:19, 23:27,
22:19) a Doln˘m Kubínom 79:96 (26:25,
13:25, 22:24, 18:22) sa môÏeme radovaÈ
z ich postupu do ‰tvrÈfinále. (nn)

ZO ·PORTU
Volejbal

V¯BEROVÉ KONANIE

NEPREHLIADNITE

„Neotvoríme! Na‰a o‰etrovateºka má ten‰í hlas!“ Foto:za

www.uniag.sk
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� Sedemdesiat ‰tudentov z piatich
fakúlt slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl sa
28. marca zi‰lo na pôde Univerzity
Kon‰tantína Filozofa v Nitre na kolo-
kviu, venovanom päÈdesiatemu v˘ro-
ãiu prvého zasadnutia Európskeho
parlamentu. Ten na podujatí repre-
zentovala poslankyÀa Irena Belohor-
ská a Róbert Haj‰el, riaditeº Informaã-
nej kancelárie EP. Viac na 

www.polnohospodar.sk
/e-priloha

� Vajíãko patrí vìaka svojmu mi-
moriadnemu zloÏeniu medzi základné
potraviny. V minulosti ho v‰ak ne-
správna interpretácia údajov posunula
na okraj jedálneho lístka a pokladalo
sa za nepriateºa správnej Ïivotosprá-
vy. Aká je teda jeho v˘Ïivová hodnota
a úãinky na ºudsk˘ organizmus? Roz-
hovor s MUDr. Petrom Chlebom, PhD.,
z Katedry v˘Ïivy ºudí, nájdete na

www.polnohospodar.sk
/e-priloha

� Na SPU vznikla sekcia Erasmus Stu-
dent Network, ktorej zakladajúcim prezi-
dentom je Ing. Matej Hudec, doktorand
na Katedre ochrany rastlín FAPZ. V po-
sluchárni T sa 28. apríla o 17. h uskutoã-
ní jej prezentácia a nábor nov˘ch ãlenov.

� Chcete sa dozvedieÈ zaujímavosti o
cudzích krajinách, mestách a univerzi-
tách? V posluchárni Z-01 sa 29. apríla o
17. h predstavia zahraniãní ‰tudenti, ktorí
v súãasnosti ‰tudujú na na‰ej univerzite. 
Na oboch podujatiach ste srdeãne vítaní.

DeÀ zdravia
Zdravotná poisÈovÀa Dôvera v spolu-

práci s SPU a univerzitnou odborovou
organizáciou pripravujú v utorok 6. má-
ja 2008 DeÀ zdravia. V priestoroch se-
kretariátu V˘boru UO si od 7.30 do
12.30 h môÏete nechaÈ zmeraÈ choles-
terol, glukózu, telesn˘ tuk, BMI, tlak krvi
a tepu a na záver lekár vyhodnotí vá‰
aktuálny zdravotn˘ stav. Záujemcovia
sa môÏu prihlásiÈ do 29. apríla u E. Pal-
kovej (kl. 5513).

âÍTAJTE
v -poºnohospodárie

V utorok 29. apríla bude ‰tadión fut-
balového klubu FC Nitra dejiskom kaÏ-
doroãného futbalového súboja ‰tuden-
tov SPU a UKF o Pohár rektorov nitrian-
skych univerzít. Najväã‰ia ‰portová ak-
cia univerzitn˘ch dní zaãne o 15.00 h. 

Po víÈazstvách v rokoch 2003 – 2006
nás minuloroãn˘ debakel 0:5 zaskoãil.
Súãasná príprava na‰ich hráãov, úra-
dujúcich akademick˘ch majstrov Slo-
venska, smeruje k potvrdeniu kvality a
obhájeniu titulu víÈaza. Verím, Ïe zdra-
votn˘ stav hráãov nám to umoÏní a klu-
by, v ktor˘ch pôsobia, nám vyjdú v ústre-
ty pri ich uvoºnení. 

PaedDr. DU·AN DANKO

Nominácia hráãov SPU 
Ivan Zsák (FZKI), Michal Balúch

(FBP), Luká‰ Hnilica, Patrik Milata, To-
má‰ Varga, Ondrej âurgali, Matej Guz-
mick˘, Roman Sloboda, Kornel Balla-
bá‰, Marian Bernáth, Martin Dobiá‰
(v‰etci FE·RR), Pavol Ondrík, Tomá‰
Herud, Tomá‰ Szabó, Juraj ëuri‰ (v‰et-
ci MF), Pavol Guba, Michal Ballabá‰,
Miroslav Kúth, Peter Chovanec (v‰etci
FEM), Peter Ka‰ick˘, Juraj âenté‰, To-
má‰ Such˘ (v‰etci FAPZ).

Vlhké oãi zazerali do kú-
dolov mlieka v horúcom

ãaji. Mal som pocit, akoby ma
niekto posadil do stredu tej
‰álky. Za oknom sa vyperletila
hmla ako ‰ºahaãka
medzi lopatkami
mixéra. Zima, leb-
ka obtiahnutá ten-
kou koÏou, striehla
na vonkaj‰ej para-
pete. ·krípala zu-
bami a cez ‰páry
bledého rámu ku
mne liezol len jej
nasrden˘ dych.
Provokatívne som

si preloÏil nohu, usmie-
vajúc sa na drobn˘ radiátor
pri stene.

Zobudil ma otravn˘ droz-
dí unplugged, ktor˘ akurát
naberal otáãky. Hrdielka
operen˘ch muzikantov vib-
rovali uvoºnene a s neskutoãnou v˘dr-
Ïou. Na tvári som cítil pohladenie v‰et-
k˘ch duchov vãeraj‰ích noãn˘ch môr,
ktorí na‰ºapovali chodidlami bez
prstov, nehluãne a tak trocha komicky
sa vyteperili z izby. Údery srdca sa od-
ráÏali od stien a vracali ku mne, akoby
mi aj ono chcelo daÈ najavo, ão viem uÏ
dávno a iste. Som tu sám. 

Utrel som okvapkanú bradu. Stres
mi ohlodával neuróny, ruky sa mi trias-
li a vãera mi nejak˘ ‰kriatok skryl po-
slednú slamku. Podi‰iel som k zrkad-
lu, chodidlá sa lepili na studenú dláÏ-
ku. Nahé telo sa v odraze otáãalo, má-
valo rukou, napínalo bru‰né svaly, no
ani za toho ãerta som nemohol zaostriÈ

ãrty tváre. Je to buì podivná fyzika -
alebo ten na druhej strane nie som ja.
Skok z balkóna som chcel vyskú‰aÈ uÏ
dávnej‰ie, bol to jeden z t˘ch autoero-
tick˘ch nápadov, ktoré sa ãloveku mi-
hajú v hlave ako svetlá na diaºnici, ne-
dajú mu spaÈ, myslí na ne pri milovaní,
obºúbenom horore ãi v kostole. Zastal
som teda pred zívajúcimi dverami, v
okolí bolo poãuÈ len hrkotanie splacho-
vaãa. Bum, krok, bum, klus, bum, krv...
Vnoril som hlavu do vrát, sklo sa v stre-
de otvorilo, zatrepotalo ako záves a vy-
‰plechlo ma do hmly. OkamÏité rozpa-
Ïenie rúk spôsobilo, Ïe sa vzduch za-
prel do látkovej blany v podpazu‰í.
NeÏne som sa zvítal s mokrou trávou.

Túto ‰Èastnú mikinu nikdy nezahodím,
preblesklo mi hlavou. V‰ade naokolo
padali kúsoãky skla, ‰pinavé od krvi.
Dal som sa do behu a ani mi nepripa-
dalo divné, Ïe sa vzná‰ali s ºahkosÈou

snehov˘ch vloãiek, Ïe tá
krv bola zaschnutá a ja ne-
mám na ãele jedinej rany. 

Nad hladinou jazierka sa
oz˘vali len tlmené vzdy-
chy, tak r˘chlo som utekal.
PodráÏka sa dotkla vody,
no neponorila sa, mohol
som robiÈ hocião - tlaãiÈ no-
hou, skákaÈ ãi chodiÈ po
‰piãkách. Voda nebola ta-
ká pevná ako zem, ale za-
to pruÏnej‰ia. Po chvíli
som si zvykol na ten ãudn˘
pocit. Robil som slalom po-
medzi konáre padnut˘ch
stromov, preskakoval k⁄dle
kaãíc. Keì boli moje nohy
po kolená mokré od ‰plie-

chajúcej vody, rad‰ej som zamieril k
brehu. Na tvrdom asfalte sa vrátila is-
tota. E‰te pár metrov som vydrÏal v
sviÏnom tempe, pri pohºade na ozrut-
n˘ hypermarket mi v‰ak do‰la para.
·piãku som poloÏil na kraj obrubníka,
pohºad na obe strany a krok na prv˘
pás zebry. 

Stane sa, Ïe ãlovek prehliadne de-
tail, ale ako som si mohol nev‰imnúÈ
duniaci Èahaã nemeckej znaãky, fakt
netu‰ím. Vtiahlo ma pod predn˘ ná-
razník ako do vysávaãa a rozfúklo dva
metre do v˘‰ky. Zostala po mne iba
kopa lístia. Ale to nevadí. Veì kto je
sám, neexistuje.

ONDREJ KANDRÁâ, 1. FAPZ
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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 ekonomiky FEM pre
v˘uãbu predmetov v anglickom jazyku v uãebnom programe medzinárodné podnikanie s ag-
rárnymi komoditami: ekonomika a obchodná politika rozvojov˘ch krajín, elektronické ob-
chodovanie.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- vedecká hodnosÈ PhD., resp. CSc.,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m

na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- minimálne 3 roky pedagogickej praxe,
- skúsenosti z pobytov na zahraniãn˘ch univerzitách,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – priloÏiÈ v˘pis z registra trestov nie star‰í ako

tri mesiace;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre ekológie FE·RR pre
v˘uãbu predmetov: ekológia rastlín, environmentálna ekológia, ekologické inÏinierstvo a
obnova ekosystémov. 

Podmienky:
- V· vzdelanie prírodovedného alebo poºnohospodárskeho smeru so zameraním na aplikovanú

ekológiu,
- vedecká hodnosÈ PhD.,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – priloÏiÈ v˘pis z registra trestov nie star‰í ako

3 mesiace.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní zasielajte do 2. 5. 2008 na

Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.
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Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 5 zákona ã. 552/2003 Z. z.
o v˘kone práce vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové konanie na obsadenie
➤ miesta vedúceho Katedry práva FE·RR.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecká hodnosÈ PhD. alebo ekvivalent,
- vedecká spôsobilosÈ preukázaná vedeck˘mi príspevkami,
- znalosÈ minimálne jedného cudzieho jazyka,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry;

➤ miesta vedúceho zamestnanca Katedry krajinného plánovania a pozemkov˘ch úprav FZKI.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogická hodnosÈ profesor, docent alebo akademick˘ titul PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- organizaãné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní zasielajte do 2. 5. 2008 na
Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

Foto: DOMINIKA POZNÍKOVÁ

Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov SPU v Nitre vypisuje v˘-
berové konanie na obsadenie miest na
doktorandské ‰túdium v ‰tudijn˘ch pro-
gramoch:

6.1.3 v‰eobecná Ïivoãí‰na produkcia
6.1.4 ‰peciálna Ïivoãí‰na produkcia
6.1.6 v‰eobecná rastlinná produkcia
6.1.7 ‰peciálna rastlinná produkcia
6.1.8 agrochémia a v˘Ïiva rastlín
6.1.9 fyziológia plodín a drevín
6.1.12 v˘Ïiva
6.1.16 ochrana rastlín
4.2.4 genetika
PrihlásiÈ sa môÏu absolventi vysok˘ch

‰kôl v príslu‰nom zameraní. Informácie
o témach dizertaãn˘ch prác a podmien-
kach prijatia na ‰túdium môÏete získaÈ
na vedeckov˘skumnom odd. dekanátu
FAPZ (ã. tel.: 037/641 5485) a na webo-
vej stránke FAPZ www.fapz.uniag.sk.
Uzávierka prihlá‰ok je 12. 6. 2008.

INZERCIA
■ Prenajmem zariadenú, zrekon‰truovanú

garsonku na Chrenovej III. v peknom, tichom
prostredí, 15 min. od SPU, dlhodobo. Cena
6000/mes. + energie. Kontakt: 0905 646 814.


