
âÍTALI SME
Zázraãn˘ recept na ropu?
V˘skumná spoloãnosÈ Sapphire

Energy z Kalifornie hlási prelomov˘
objav, ktor˘ údajne vyrie‰i problémy s
nedostatkom ropy. Recept na jej v˘ro-
bu vyzerá neskutoãne jednoducho: sl-
neãné svetlo + oxid uhliãit˘ + morské
riasy = neobmedzen˘ zdroj „zelenej
ropy“. SpoloãnosÈ má s objavom veºké
plány. Jej predstavitelia nielenÏe ve-
ria, Ïe pomôÏu posilniÈ dodávky ropy
na trh, ale dokonca, Ïe klasickú ãiernu
surovinu dokáÏu úplne nahradiÈ. Ich
zelená ropa totiÏ nepotrebuje nové in-
vestície do infra‰truktúry, môÏu sa vy-
uÏiÈ uÏ existujúce ropovody ãi ãerpacie
stanice. „Na‰ím cieºom je vyvinúÈ ob-
noviteºn˘ zdroj paliva bez negatív, kto-
ré vypl˘vajú z v˘roby tradiãn˘ch bio-
palív,“ uviedol riaditeº a spoluzaklada-
teº spoloãnosti Jason Pyle. Pre denník
Los Angeles Time uviedol, Ïe na ãer-
pacie stanice by sa zelená ropa mohla
dostaÈ pribliÏne o päÈ rokov. 

(Pravda 31. mája 2008)
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„Cieºom je dosiahnuÈ konkurencie-
schopnú energetiku s prihliadnutím na
ochranu Ïivotného prostredia aj odbera-
teºa, na trvalo udrÏateºn˘ rozvoj, bez-
peãnosÈ zásobovania a technickú bez-
peãnosÈ,“ uviedol minister, keì podrob-
ne charakterizoval dlhodobú koncepciu
do roku 2020 s v˘hºadom do roku 2030.
Je zaloÏená na trvalom zniÏovaní ener-
getickej nároãnosti ekonomiky. Cieºom
je zabezpeãiÈ tak˘ objem v˘roby elektri-
ny, ktor˘ pokryje dopyt na ekonomicky
efektívnom princípe, maximálne efek-
tívnu bezpeãnú a spoºahlivú dodávku
v‰etk˘ch foriem energie v poÏadova-
nom mnoÏstve a kvalite, resp. zniÏovaÈ
podiel hrubej domácej spotreby energie
na HDP. 

Medzi základné priority energetickej
politiky patrí náhrada odstavovan˘ch
zariadení na v˘robu elektriny tak, aby
Àou bola zabezpeãená v˘roba takého
mnoÏstva prúdu, ktorá primárne pokryje
domáci dopyt na ekonomicky efektív-
nom princípe. ëalej bude treba prijaÈ
opatrenia zamerané na úsporu energie
a na zvy‰ovanie energetickej efektív-
nosti na strane spotreby, zniÏovaÈ zá-
vislosÈ dodávok energie z rizikov˘ch ob-
lastí, to znamená diverzifikovaÈ získava- nie zdrojov energií, ako aj dopravn˘ch

ciest, ão sú otázky medzinárodného v˘-
znamu. VyuÏívaÈ domáce primárne ener-
getické zdroje na v˘robu elektriny a tep-
la a zv˘‰iÈ moÏnosti na ich kombinova-
nú v˘robu.

ªubomír Jahnátek sa venoval aj pro-
blematike obnoviteºn˘ch zdrojov energie
(OZE). Kon‰tatoval, Ïe veºké vodné
elektrárne vyrábajú asi 5,2 TWh elektri-
ny, ão predstavuje okolo 16 percent do-
mácej spotreby. Celkov˘ vyuÏiteºn˘ po-
tenciál jednotliv˘ch druhov OZE dáva
moÏnosÈ zv˘‰iÈ ich podiel na v˘robe
elektriny v roku 2010 aÏ na 19, v roku
2020 na 24 a v roku 2030 na 27 percent.
Uviedol, Ïe najperspektívnej‰ím OZE na
v˘robu tepla je biomasa, ktorej celkov˘
roãn˘ potenciál, vhodn˘ na energetické
vyuÏitie, je asi 75,6 PJ. „Biomasa je per-

spektívna aj na v˘robu elektriny, ale na-
priek uveden˘m ãíslam najviac vyuÏíva-
n˘m zdrojom aj naìalej zostáva hydro-
energetick˘ potenciál. VyuÏívanie veter-
nej, geotermálnej a slneãnej energie bu-
de len doplnkov˘m zdrojom z dôvodu
bezpeãnosti a spoºahlivosti dodávok
elektriny a tepla. DôleÏit˘m faktorom zo-
stáva aj otázka ceny elektriny a tepla z
obnoviteºn˘ch zdrojov,“ vyhlásil minister
a zdôraznil, Ïe neustále treba monitoro-
vaÈ vplyv energetickej legislatívy a fi-
nanãn˘ch nástrojov na podporu vyuÏí-
vania OZE, analyzovaÈ bariéry vyuÏíva-
nia a prijaÈ príslu‰né opatrenia na ich
odstránenie. „Bude treba zváÏiÈ aj pod-
poru vyuÏívania OZE v rámci v‰eobec-
ného hospodárskeho záujmu v energeti-
ke,“ dodal. 

Snaha zníÏiÈ závislosÈ od ropy pri v˘-
robe motorov˘ch palív, ako aj zv˘‰enie
energetickej úãinnosti jednotliv˘ch dru-
hov dopravy vytvára priestor pre vyuÏí-
vanie obnoviteºn˘ch a nekonvenãn˘ch
palív aj v doprave. Najperspektívnej‰ou

alternatívou náhrady ropy sú biopalivá.
Indikaãné ciele ich vyuÏívania, urãené
na základe energetického obsahu moto-
rov˘ch palív, predpokladajú vyuÏívaÈ ich
v roku 2010 vo v˘‰ke 5,75%, priãom sa
odhaduje, Ïe po roku 2010 sa tento po-
diel bude naìalej zvy‰ovaÈ.

Z priorít návrhu dlhodobej stratégie
energetickej bezpeãnosti Slovenska tre-
ba spomenúÈ jadrovú energetiku ako di-
verzifikovanú, ekonomicky efektívnu a
primerane environmentálne akceptova-
teºnú moÏnosÈ v˘roby elektriny. Samo-
zrejme, so zabezpeãením bezpeãnosti
jadrov˘ch elektrární. Okrem toho zvy‰o-
vanie podielu OZE na v˘robe elektriny a
tepla s cieºom vytvoriÈ primerané dopln-
kové zdroje na krytie domáceho dopytu.
DobudovaÈ energetické sústavy a siete
tak, aby boli schopné zabezpeãiÈ bez-
peãn˘ a spoºahliv˘ prenos, prepravu a
distribúciu elektriny a plynu, ale vybudo-
vaÈ aj nové vedenia s cieºom zlep‰iÈ pre-
pojenie na vnútorn˘ trh EÚ, ako aj na trh
tretích krajín, to sú ìal‰ie dôleÏité ciele
dlhodobého návrhu energetickej politiky.

K. POTOKOVÁ

Bielik: Treba vytvoriÈ podmienky 
pre rozvoj poznatkovej ekonomiky

ZniÏovaÈ energetickú nároãnosÈ ekonomiky

STΩPâEK
Bola to ulica ako mnohé. ·núra do-

mov s dvormi a záhradami, ukr˘vajúca
kaÏdodenné aj sviatoãné dni obyvateºov
malého mesta. Rôznych. V jednom Ïila
uãiteºka, v druhom rodina Ïelezniãiara,
tretí patril v˘kupcovi peria a koÏiek.
Detstvo tu preÏil renomovan˘ lekár, prie-
kopník riadenej reprodukcie na Sloven-
sku. Aj jeho sestra, ktorá roky hrávala vo
filharmónii. Zákazníci radi nav‰tevovali
dom ‰ikovnej krajãírky a objednávali sa
k ch˘rnej kaderníãke, ktorá nemala páru
v okolí. V‰etci tu Ïili v svornosti. Nikto sa
s nik˘m nesporil, kaÏd˘ kaÏdého po-
zdravil. A keì iné nie, op˘tal sa aspoÀ
na zdravie. Spolu sa radovali, aj smútili.
Napríklad vtedy, keì jedného zo suse-
dov uháÀajúci vlak pripravil o nohu... 

Bola to ulica ako kaÏdá iná. Skutoã-
ne? Na prv˘ pohºad áno, na druh˘ uÏ
nie. Bola krásna. Niesla meno najväã-
‰ieho slovenského poeta. Na jar sa celá
topila v bielom závoji ako vyfintená ne-
vesta. To vtedy, keì zakvitli ãere‰ne.
PozdæÏ celej ulice, v pravideln˘ch rozo-
stupoch. KaÏdému domu sa u‰li dve aÏ
tri. Patrili síce mestu, ale boli „na‰e“.
Skôr, ako bohaté koruny star˘ch stro-
mov zarodili, nav‰tevoval obyvateºov
mestsk˘ zriadenec a za kaÏd˘ z nich bo-
lo treba zaplatiÈ zopár korún. Potom
pri‰la oberaãka, ko‰íky sa plnili nádher-
ne vyfarben˘mi srdcovkami neopakova-
teºnej chuti. Nik neodolal, aj náhodn˘
okoloidúci siahol po konári, aby ochutnal
tú ãervenolícu lahôdku. A nik sa zato ne-
hneval! Tak to ‰lo z roka na rok. AÏ k˘m
nostalgické stromy môjho detstva nemu-
seli ustúpiÈ modernizácii. Neprejde rok,
aby som si na ne nespomenula... keì
prichádza ãas májoviek. K. POTOKOVÁ
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V kalendári sprievodn˘ch akcií medzinárodného strojárskeho veºtrhu uÏ ro-
ky figurujú odborné podujatia na‰ej Technickej fakulty. V tomto roku pozvala
svojich pedagógov a doktorandov na predná‰ku doc. ªUBOMÍRA JAHNÁTKA,
ministra hospodárstva SR. Zameral sa v nej na v˘chodiská dlhodobej stratégie
energetickej bezpeãnosti Slovenska.

Perá vymenili za ‰tetce, aby zveãnili svoje mená na chodníkoch univerzitného
areálu. ·esÈdesiatjeden nov˘ch inÏinierov odboru v˘Ïiva ºudí, ktorí sa uÏ te‰ia na
promócie. Väã‰ina z nich urobila ‰tátnice na áãko. „Závereãné skú‰ky boli super,
máme z nich dobr˘ pocit a prebehli tak r˘chlo, Ïe sme si ich nestihli ani uÏiÈ!“ smejú
sa novopeãení absolventi. Nech ich úsmev sprevádza aj v praxi! Foto: za

Cieºom tohtoroãn˘ch Medzinárodn˘ch vedeck˘ch dní, usporiadan˘ch Fakul-
tou ekonomiky a manaÏmentu, bolo prezentovaÈ najnov‰ie poznatky súvisiace
s konkurencieschopnosÈou poºnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu 
v krajinách Európskej únie. Konali sa 28.- 30. mája a participovalo na nich tak-
mer 360 úãastníkov zo 14 krajín.

K vysokej spoloãenskej a odbornej ga-
rancii tohto medzinárodného vedeckého
sviatku prispeli aj v˘znamní hostia ako
prof. Mária Kadleãíková, riaditeºka subre-
gionálnej kancelárie FAO pre strednú a
v˘chodnú Európu v Budape‰ti, Dr. h. c.
prof. József Molnár z univerzity v Gödö-
llő v Maìarsku, prof. Sergiy M. Kvasha z
Ukrajiny, Dr. Patrick Enright z Írska, prof.
Dr. Nurundon Tapachai z Thajska a tieÏ
prof. Vûra Beãváfiová, PhD., a prof. Ing.
Miroslav Svato‰ z âeskej republiky. 

V úvode konferencie vystúpil prof. Pe-
ter Bielik, dekan FEM, ktor˘ v krátkosti
uviedol tendencie ekonomického v˘voja
na Slovensku v programovacom období
2007 - 2013. 

„V uvedenom ãasovom horizonte má
SR predpoklady na vysok˘ a udrÏateºn˘
ekonomick˘ rast, ão by následne umoÏ-
Àovalo r˘chlej‰ie dobiehanie Ïivotnej
úrovne vo vyspel˘ch krajinách sveta.
Uvedené makroekonomické v˘chodiská
v‰ak vo veºkej miere závisia od úspe‰-
nosti hospodárskej politiky, ako aj od
efektívneho ãerpania prostriedkov z roz-
poãtu EÚ. Preto v programovacom obdo-
bí 2007 – 2013 bude nevyhnutná orien-
tácia dostupn˘ch prostriedkov na plnenie
cieºov, obsiahnut˘ch najmä v Národnej li-
sabonskej stratégii a v Konvergenãnom
programe SR do roku 2010, ão by sa ma-
lo pozitívne prejaviÈ na zvy‰ovaní v˘kon-
nosti a konkurencieschopnosti sloven-
skej ekonomiky,“ povedal dekan. Predik-

cia ìal‰ieho v˘voja ekonomiky SR sa
opiera o viaceré predpoklady rozvoja
vnútorného a vonkaj‰ieho prostredia. Ide
najmä o úspe‰nú realizácia zámerov
hospodárskej politiky SR t˘kajúcich sa
vysokého, av‰ak stabilného rastu a udr-
Ïateºnej konvergencie, úspe‰ného vstu-
pu SR do eurozóny k 1. 1. 2009, realizá-
cie zámerov hospodárskej politiky EÚ na
oÏivenie rastu ekonomík ãlensk˘ch ‰tá-
tov EÚ, relatívne nestabiln˘ v˘voj sveto-
v˘ch cien energií a zv˘‰en˘ prílev pria-
mych zahraniãn˘ch investícií na Sloven-
sko aÏ do roku 2013. 

„Vo väzbe na na‰e pôsobenie v univer-
zitnom vzdelávacom a v˘skumnom pries-
tore EÚ oãakávame, Ïe dosiahnutie dlho-
dobej konkurencieschopnosti EÚ a slo-
venskej ekonomiky je realizovateºné len
jedn˘m spôsobom, a to vytvorením pod-
mienok pre rozvoj poznatkovej ekonomi-
ky. In˘mi slovami, chápeme ekonomick˘
rast v kontexte schopnosti obyvateºstva
pracovaÈ neustále s nov˘mi informáciami,
produkovaÈ nové poznatky a následne ich
efektívne vyuÏiÈ v praxi. Národn˘ pro-
gram reforiem je preto zameran˘ na roz-
voj t˘ch oblastí, ktoré podporujú rast
kreatívneho potenciálu slovenskej eko-
nomiky. Tieto oblasti vytvárajú integrova-
n˘ celok, priãom v‰etky zohrávajú rovna-
ko v˘znamnú úlohu, tak vzdelávanie, za-
mestnanosÈ, informaãná spoloãnosÈ, ako
aj oblasÈ vedy, v˘skumu a inovácií,“ zdô-
raznil prof. Bielik. R. CHOSRAVIOVÁ

MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ DNI 2008

Prepoãty OECD a EÚ naznaãujú,
Ïe do roku 2030 sa globálny dopyt po
primárnej energii zv˘‰i o 53 percent
pri 55-percentnom náraste emisií. Fo-
sílne palivá budú hlavn˘m zdrojom
energie, 83 percentami sa budú po-
dieºaÈ na krytí rastúceho dopytu po
energetick˘ch zdrojoch, priãom sa
zv˘‰i podiel uhlia na v˘robe elektriny.
Rozvojové ‰táty sa na rastúcom do-
pyte po primárnych zdrojoch energie
budú podieºaÈ 70 percentami. Do za-
bezpeãenia energetick˘ch zdrojov
bude musieÈ svet investovaÈ 20 trilió-
nov USD.

Viac informácií na 
www.economy.gov.sk

Minister ªubomír Jahnátek zdôraznil,
Ïe koncepcia ráta s participáciou tech-
nick˘ch fakúlt na rozvoji, resp. overo-
vaní nov˘ch technológií získavania
energie. 

Snímka: RÓBERT KOLLÁR

Vedecká rada k akreditácii
Mimoriadne zasadnutie Vedeckej ra-

dy SPU sa konalo 29. mája. Na progra-
me bolo prerokovanie akreditaãn˘ch
spisov fakúlt pre komplexnú akreditáciu.
Úvodné slovo k predloÏen˘m materiá-
lom predniesol prof. Ján Supuka, pro-
rektor pre vedu a v˘skum. Oboznámil
VR s postupom a koordináciou prác pri
vypracúvaní akreditaãn˘ch spisov fa-
kúlt, ktoré vypl˘vajú z Vládneho naria-
denia ã. 558/2008. K zásadn˘m otáz-
kam súvisiacim so zmenami ‰tudijn˘ch
programov a ich garantov sa vyjadrili de-
kani fakúlt, no v diskusii svoje pripo-
mienky predniesli aj ìal‰í ãlenovia. VR
následne s pripomienkami schválila
podkladové materiály pre komplexnú
akreditáciu v‰etk˘ch ‰iestich fakúlt na-
‰ej univerzity: návrh ‰tudijn˘ch progra-
mov pre I., II. a III. stupeÀ ‰túdia a pre
habilitaãné konania a konania na vyme-
novávanie profesorov, návrh garantov
‰tudijn˘ch programov, habilitaãn˘ch ko-
naní a konaní na vymenovávanie profe-
sorov a sumárne údaje pre jednotlivé
navrhované ‰tudijné programy v uvede-
n˘ch ‰tudijn˘ch odboroch. VR vzala na
vedomie návrh minimálnych kritérií pre
habilitaãné konanie a konanie na vyme-
novávanie profesorov. Prorektorovi pre
vedu a v˘skum uloÏila pripraviÈ v spolu-
práci s dekanmi fakúlt jednotnú ‰truktú-
ru minimálnych kritérií, ktorá bude plat-
ná pre v‰etky fakulty, priãom bude zo-
hºadÀovaÈ jednotné kritériá pre habilitaã-
né konania a konania na vymenováva-
nie profesorov, urãené M· SR. -r-

Nitrianska letná univerzita
Je to letná ‰kola, v rámci ktorej sa

úãastníci hravou a tvorivou formou
oboznámia s univerzitn˘m prostredím,
charakterom ‰túdia a vybran˘mi téma-
mi, predstavujúcimi súãasÈ rôznych
‰tudijn˘ch programov na oboch nit-
rianskych univerzitách. 

Uskutoãní sa v termíne od 30. júna
do 11. júla 2008. Aktivity sú rozdelené
do 9 tematick˘ch okruhov a budú sa
realizovaÈ interaktívnymi metódami.
Cieºovou skupinou sú deti vo veku 10
aÏ 15 rokov, nav‰tevujúce základné
‰koly alebo osemroãné gymnáziá.
Úãastníci získajú certifikát s titulom
Academicus Nitriensis Jr., ktor˘ si pre-
vezmú na slávnostnej promócii.

BliÏ‰ie informácie a prihlasovanie
na www.fem.uniag.sk/ccv (podujatia
pre verejnosÈ). 

Kontakty: ccv@fem.uniag.sk, 
dkanasova@ukf. sk 

Mgr. Ing. DANKA MORAVâÍKOVÁ



Steiger zmenil pivnú
peãaÈ, demon‰truje
spätosÈ s históriou

Ako to?
- Tak, Ïe ak zistíme zmenu parametrov

atmosférického prostredia, dokáÏeme sa
na základe skúseností z in˘ch regiónov po-
merne r˘chlo prispôsobiÈ. Budeme naprí-
klad vyuÏívaÈ v osevn˘ch postupoch viac
kukurice, alebo inú odrodovú ‰truktúru ako
teraz, a tak prípadné negatívne dôsledky
zmien klímy dokáÏeme redukovaÈ v krát-
kom ãasovom horizonte. Sú v‰ak také ob-
lasti národného hospodárstva, kde to nie je
také jednoduché. Povedzme lesné hospo-
dárstvo – les za rok nevymeníte. Tam uÏ
treba veci rie‰iÈ s oveºa väã‰ím dôrazom na
moÏn˘ v˘voj v budúcnosti. BraÈ ohºad na
ekologickú valenciu drevín, aby boli schop-
né preÏiÈ prípadné prudké zmeny klímy. 

Ak teda dobre rozumiem, vy sa venu-
jete dôsledkom zmeny klímy na poºno-
hospodársku produkciu.

- Problematika klimatickej zmeny súvisí
s modelovaním v systéme porast – pôda –
atmosféra, ktor˘ je ovplyvÀovan˘ klimatic-
k˘m prostredím a, naopak, je schopn˘ aj
spätne ovplyvniÈ klimatické prostredie. My
sa zaoberáme vzájomn˘mi väzbami medzi
atmosférick˘m a pôdno-biologick˘m pro-
stredím. Samozrejme, nie v‰etk˘mi detail-
mi. Ja konkrétne predov‰etk˘m otázkou
produkãn˘ch modelov, ãiÏe dôsledkami kli-
matickej zmeny na produktivitu poºn˘ch

me, Ïe by zmena atmosférického prostre-
dia prebiehala tak r˘chlo ako teraz. A ako
je to s plodinami? Pri jednoroãn˘ch kultú-
rach si vieme poradiÈ. Manévrovanie poãas
vegetaãného obdobia bude maÈ síce ‰ir‰ie
hranice ako doteraz, ale paradoxne sa
zdá, Ïe jedn˘m z najväã‰ích otáznikov kli-
matickej zmeny pri súãasnom druhovom

BlahoÏelám, pán docent! PriblíÏte nám,
prosím, zaãiatky va‰ej kooperácie s IPCC!

- Medzivládny panel pre klimatickú zme-
nu vznikol v roku 1988 a v roku 1992 sme
spolu s prof. ·pánikom prostredníctvom
národného klimatického programu boli po-
verení rie‰ením dôsledkov klimatickej
zmeny v oblasti poºnohospodárstva. Reali-
zovali sa prvé aktivity, súvisiace s touto
problematikou. V porovnaní so súãasn˘m
stavom to boli jednoduché ‰túdie, keì sa v
teoretickej rovine uvaÏovalo o tom, ão sa
stane, keì sa oteplí o stupeÀ, o dva, o tri...
Nemali sme v rukách e‰te veºa fyzikálnych
odôvodnení. Potom v‰ak nastala vlna, keì
sa klimatickou zmenou zaãali zaoberaÈ vo
viacer˘ch krajinách. Po summite v Riu v
roku 1992 vtedaj‰ia administratíva USA
podporila program s názvom U.S.Country
study. UÏ vtedy bol prepojen˘ na IPCC, ão
bola pre nás nevídaná moÏnosÈ dostaÈ sa
po rokoch relatívnej izolácie vo vede a v˘-
skume do medzinárodného povedomia. 
V roku 1995 som sa zúãastnil na konferen-
cii na Havajsk˘ch ostrovoch, kde sa hovo-
rilo o softvéri, ktor˘m sa mali rie‰iÈ dopady
(impakty) klimatickej zmeny na rôzne sek-
tory, medzi nimi aj na poºnohospodárstvo.
Náhoda chcela, Ïe som tento softvér po-
znal, pretoÏe dva roky predt˘m som absol-
voval ‰kolenie o Àom v Izraeli. Za prítom-
nosti známych vedeck˘ch osobností zo
Slovenska, napr. prof. Milana Lapina, doc.
Jozefa Minìá‰a, riaditeºa ·tátnych lesov
SR a in˘ch, bola podpísaná zmluva, v rám-
ci ktorej som dostal na starosÈ oblasÈ poº-
nohospodárstva. 

Podpis zmluvy b˘va obyãajne iba
slávnostn˘ akt, po ktorom prídu hodiny
trpezlivej práce...

- Samozrejme, dostali sme objem infor-
mácií, ktoré bolo treba spracovaÈ na miest-
ne podmienky a do práce vloÏiÈ aj vlastné
tvorivé podnety, ako pokraãovaÈ ìalej vo
v˘skume v stredoeurópskych pomeroch.
PretoÏe sme rie‰ili situáciu t˘kajúcu sa glo-
bálnej zmeny klímy na Slovensku a s kole-
gami z âeska a Rakúska aj v celej strednej
Európe. Medzit˘m sme zistili, Ïe program
má niekoºko rozmerov a okrem impaktov
klimatickej zmeny na poºnohospodársku
v˘robu je tam aj ãasÈ t˘kajúca sa inventari-
zácie skleníkovo aktívnych plynov. âiÏe,
koºko t˘chto plynov vylúãia jednotlivé sek-
tory národného hospodárstva do atmosfé-
ry. Tu opäÈ zafungovala ·Èastena, pretoÏe
som bol zainteresovan˘ aj do inventarizá-
cie skleníkovo aktívnych plynov na Sloven-
sku v rámci aktivít IPCC. V roku 1999 ma
pozvali do holandského Wageningenu,
kde sa tvorila metodika na sledovanie emi-
sií skleníkovo aktívnych plynov. Stal som
sa jej spoluautorom a zviditeºnil moÏno e‰-
te viac ako v impaktov˘ch ‰túdiách. Aktív-
ne som tam pôsobil ‰tyri aÏ ‰esÈ rokov a
doteraz sledujem v spolupráci so SHMÚ
pre ministerstvo Ïivotného prostredia
(MÎP) emisie skleníkovo aktívnych vply-
vov z poºnohospodárstva. 

MôÏete nám trochu poodhaliÈ záze-
mie v˘skumu v oblasti klimatickej zme-

plodín. Voºakedy sme rie‰ili kaÏdú osobit-
ne, teraz ponímame túto otázku ako sys-
tém striedania plodín, ktor˘ má svoje dô-
sledky aj na pôdne prostredie. Napríklad z
pohºadu hospodárenia s vodou. Samozrej-
me, aj tento systém je ovplyvÀovan˘ atmo-
sférick˘m prostredím. To v‰ak nie je jediná
oblasÈ, ktorej sa na katedre venujeme. 
S klimatickou zmenou, dnes uÏ akceptova-
nou väã‰inou vedeckej komunity, súvisí
oveºa viac programov, ktor˘mi sa zaãína-
me zaoberaÈ. Napríklad otázkou spaºova-
nia biomasy. Zaujíma nás, koºko energie a
za ak˘ch podmienok sme schopní do bio-
masy dostaÈ. Myslím si, Ïe aj tento pro-
blém je z národohospodárskeho hºadiska
zaujímav˘ a musím povedaÈ, Ïe pri získa-
vaní projektov sme úspe‰ní. 

To je teoretick˘ pohºad. Skeptici ãas-
to hovoria, Ïe teplé a chladné obdobia
tu uÏ v minulosti boli. Ako to teda je?
Budeme jedného dÀa skutoãne u nás
pestovaÈ pomaranãe?

- Je pravda, Ïe na území dne‰ného
Slovenska boli v histórii obdobia s oveºa
vy‰‰ími, ale aj niÏ‰ími teplotami, ako je to
dnes. Treba v‰ak povedaÈ, Ïe nie je zná-

zastúpení plodín na Slovensku bude zima.
Obdobie prezimovania rastlín je mimoriad-
ne problematické. Tu‰ili sme to dávnej‰ie,
keì sa o klimatickej zmene ani veºmi ne-
hovorilo. UÏ vtedy sme zisÈovali, Ïe vy-
m⁄zanie citliv˘ch druhov, napríklad marhúº,
je nápadnej‰ie v juÏnej‰ích regiónoch Slo-
venska ako vo vy‰‰ích polohách. Toto sa v
matematick˘ch anal˘zach, ktoré v rámci
modelovania robíme, ukazuje ako dosÈ
váÏny problém. Zimy by podºa spracova-
n˘ch modelov v‰eobecnej cirkulácie atmo-
sféry a scenárov zmien teploty vzduchu
mali byÈ také mierne, Ïe v urãit˘ch rokoch
by vegetaãné obdobie (ak ho definujeme
len podºa 5-stupÀovej teploty) mohlo pretr-
vávaÈ celú zimu. Problém je v tom, Ïe rast-
liny vlastne nebudú pripravené na zimu a
mrazy ich budú po‰kodzovaÈ. Toto je veºká
v˘zva pre ‰ºachtiteºov. Aby v˘ber odrôd a
‰ºachtenie boli prispôsobené regionálnym
podmienkam. 

V‰eobecne sa hovorí o globálnom
otepºovaní, inokedy sa pouÏíva termín
globálne klimatické zmeny. âo je správ-
ne?

- Je v tom urãit˘ rozdiel. Pôvodne sa pod
pojmom klimatická zmena rozumeli zmeny
atmosférick˘ch vlastností, jednoznaãne
spôsobené antropogénnym, ãiÏe ºudsk˘m
faktorom. Teraz sa hovorí o globálnych
klimatick˘ch zmenách, pretoÏe teplota
ovplyvÀuje aj kolobeh vody v prírode alebo
v ekosystémoch. âiÏe globálne klimatické
zmeny priná‰ajú viacero dôsledkov pre Ïi-
vot ãloveka a vlastne aÏ teraz, keì je tento
fenomén v‰eobecne akceptovan˘ - napriek
skeptikom, ktorí stále hovoria „niã sa nede-
je“ – aÏ teraz vlastne vidíme, aké väzby sa
v súvislosti s klimatickou zmenou objavujú.
Pred t˘ÏdÀom som sa vrátil z konferencie,
kde sa hovorilo o zneãistení atmosféry pra-
chov˘mi ãasticami rôznej veºkosti a rôzne-
ho tvaru. Poviete si, ako to súvisí? Ak je
klimatická zmena ovplyvnená zmenou kon-
centrácie skleníkovo aktívnych plynov v at-
mosfére, tak sa tieto plyny dokáÏu konden-
zovaÈ na prachové ãastice. Sú známe urãi-
té interdisciplinárne hodnotenia, ktoré s kli-
matickou zmenou priamo ãi nepriamo súvi-
sia. V rámci problematiky sa v súãasnosti
kladie veºk˘ dôraz na chemizmus atmosfé-
ry. Tieto otázky sú aj predmetom vedecko-
v˘skumnej práce na na‰ej univerzite. 

Klimatická zmena – aktuálny pro-
blém. Zapájame sa do jeho rie‰enia?

- Niektoré nové aspekty, ktoré sa obja-
vujú v literatúre, by stáli za pozornosÈ a
mali by sme ich zahrnúÈ do v˘skumn˘ch
programov na viacer˘ch pracoviskách
SPU. Myslím si, Ïe monitorovanie a hod-
notenie moÏn˘ch dôsledkov klimatick˘ch
zmien je oblasÈ, ktorá má perspektívu.
Viem si predstaviÈ ‰tudijn˘ program, ktor˘
by mohol pokryÈ aktivity viacer˘ch fakúlt.
Klimatická zmena je zaujímavá parketa aj
pre medzinárodnú spoluprácu. Pracovísk,
ktoré hºadajú partnerov, je dostatok a pro-
gramy, ktoré sa rie‰ia sú, na‰Èastie, veºmi
dobre finanãne zabezpeãené. Myslím si,
Ïe má perspektívu zaoberaÈ sa nimi. UÏ aj
z preto, Ïe vek v˘skumníkov, ktorí sa touto
problematikou zaoberajú, sa stále zniÏuje.
Dne‰nú vedeckú komunitu tvoria mladí,
sebavedomo vystupujúci a tvoriví mladí ºu-
dia. âo mi to na‰epkáva? âoraz ãastej‰ie
mám pocit, Ïe by sme aj do v˘skumu kli-
matick˘ch zmien mali zainteresúvaÈ mlad-
‰ích spolupracovníkov. 

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

Nadväzuje na tradíciu varenia pi-
va, ktorú zaãali mnísi vo Vyhniach v
roku 1473. Dnes je pivovar Steiger,
a.s., Vyhne „najväã‰ím z najmen-
‰ích“ pivovarov na Slovensku. K je-
ho prednostiam patrí kvalitná voda
prameniaca v ·tiavnick˘ch horách, k
‰pecifikám zase história, klasické
technológie a 11-percentn˘ tmav˘
leÏiak. 

V uplynul˘ch dÀoch Steiger zme-
nil svoju pivnú peãaÈ, v ktorej sa ob-
javili dve ja‰teriãky a pivovarsk˘ po-
zdrav Daj boh ‰Èastia napísan˘ v la-
tinãine. Vedenie podniku chce t˘m
posilniÈ identitu pivovaru, spätosÈ s
banskou tradíciou a históriou Ban-
skej ·tiavnice. 

Koncom mája v pivovare Steiger
uviedli do prevádzky novú stáãaciu
linku, ktorá má kapacitu 36-tisíc flia‰
piva za hodinu, roãne tak vyprodu-
kujú 20 miliónov flia‰. Okrem piva (6
druhov fºa‰kového, 2 druhy v ple-
chovkách a 5 druhov sudového)
spoloãnosÈ vyrába aj nealkoholick˘
nápoj KolaLoka a distribuuje na slo-
vensk˘ trh aj ãeské pivné znaãky
Budvar a Zubr. -rch-

www.uniag.sk

Keì na dvere zaklope kuriér

Na tradiãnom kontrolnom dni k jarnej
dezinfekcii, ktor˘ sa konal 15. mája na Vy-
soko‰kolskom poºnohospodárskom pod-
niku, s. r. o., v KolíÀanoch, prezentovalo
vedenie farmy i novú techniku. V oblasti
rastlinnej v˘roby sa tento rok zamerali na
pestovanie plodín s vy‰‰ou pridanou hod-
notou – na osivovú kukuricu, sladovnícke
jaãmene, p‰enicu, ako aj na zlep‰enie kva-
lity krmovín. V oblasti Ïivoãí‰nej v˘roby vy-
tvárajú podmienky pre úspe‰n˘ chov ho-
vädzieho dobytka, a to najmä zavádzaním
nov˘ch technológií. 

V Oponiciach roz‰írili pestovanie kukuri-
ce na osivo z 30 hektárov na 70. KeìÏe jej
cena sa v súãasnosti zv˘‰ila, investovali
do novej techniky - závlahového systému a
zakúpili aj traktor s postrekovaãom a pleã-
ku s aplikátorom granulovan˘ch hnojív.
Nov˘ lineárny závlahov˘ systém je vybave-
n˘ riadiacim panelom a pracuje v energe-
ticky a vodoúspornom reÏime.

Tento rok okrem hustosiatych obilnín vy-
sadili aj jaãmeÀ ozimn˘, na 100 ha v Kolí-
Àanoch, av‰ak porast zniãila choroba, tak-
Ïe ho z 80 % museli nahradiÈ slneãnicou.
„Príãinu po‰kodenia porastov vidíme aj v

Znamená to obyãajne nieão v˘nimoãné. Aj docenta BERNARDA ·I·KU z Katedry
biometeorológie a hydrológie FZKI zaãiatkom apríla prekvapila veºká obálka zo
·vajãiarska. „Kalendár,“ preblesklo mu hlavou. Neuhádol. Bola to zásielka z Me-
dzivládnej komisie pre klimatické zmeny (IPCC), ktorá spolu s b˘val˘m americk˘m
viceprezidentom Alom Gorom získala Nobelovu cenu za mier za rok 2007. Obálka
skr˘vala diplom a ìakovn˘ list za príspevok Bernarda ·i‰ku k získaniu tohto pres-
tíÏneho ocenenia. Znie to skoro neuveriteºne, ale na‰a univerzita sa skutoãne môÏe
pochváliÈ podielom na najvy‰‰ej pocte, udeºovanej vo vedeckom svete.

ManaÏment podniku investoval do novej techniky, zakúpili aj pleãku s aplikátorom
granulovan˘ch hnojív. Snímka: rch

Nové trendy
v kon‰truovaní a tvorbe

technickej dokumentácie
V priestoroch Technickej fakulty

sa 22. mája uskutoãnila v poradí de-
viata vedecká konferencia s medzi-
národnou úãasÈou pod názvom No-
vé trendy v kon‰truovaní a tvorbe
technickej dokumentácie 2008. Spo-
luorganizátormi konferencie, tradiã-
ne organizovanej ako sprievodná
akcia Strojárskeho veºtrhu v Nitre,
boli Katedra kon‰truovania strojov,
Slovenská spoloãnosÈ pre technickú
normalizáciu a Agrokomplex – V˘-
stavníctvo Nitra. Na podujatí sa zú-
ãastnili odborníci zo slovensk˘ch a
ãesk˘ch univerzít, ako aj hostia z
Belgicka, Poºska a Kanady.

Konferencia tradiãne zameriava
svoju pozornosÈ na problematiku
kon‰truovania s podporou CA tech-
nológií, nekonvenãn˘ch materiálov a
mazadiel a nové smery v tvorbe
technickej dokumentácie. Na plenár-
nom zasadnutí odznela predná‰ka
Ing. Polláka z IPM Solutions Îilina,
na tému Spojenie kon‰trukcie a
technológie pri tvorbe nového v˘rob-
ku a Dipl. Ing. Petra Arrasa, z bel-
gického de Nayer Institut, na tému
MinulosÈ, súãasnosÈ a budúcnosÈ,
poãítaãom podporované kon‰truo-
vanie strojov. 

V dvoch pracovn˘ch sekciách za-
zneli predná‰ky t˘kajúce sa aplikácií
progresívnych rie‰ení MKP pri hod-
notení kon‰trukcie, anal˘z tribotech-
nick˘ch systémov kon‰trukcií a ma-
naÏmentu technickej dokumentácie
v˘robkov.

Uvedenú problematiku zh⁄Àa zbor-
ník vedeck˘ch prác z konferencie,
vydan˘ na CD.

Prof. Ing. JOZEF BAJLA, PhD.

Curriculum vitae
Doc. RNDr. BERNARD ·I·KA,

PhD., ukonãil ‰túdium na Univerzite
Komenského v Bratislave pred 25
rokmi. V rámci ‰túdia biológie, vedec-
kého smeru, sa venoval ekológii.
Jeho diplomová práca bola venovaná
vodnému dielu Gabãíkovo, kde sledo-
val stav ekosystému, aby ho mohol
porovnaÈ so situáciou, ktorá nastane
po desiatkach rokov. Pracovn˘ Ïivot
ho privial na na‰u univerzitu, kde pri-
jal miesto interného a‰piranta u prof.
F. ·pánika. Neskôr uãiteºské miesto.
Zaoberal sa problematikou biome-
teorológie a bioklimatológie, najmä
agrometeorológiou. Po 90. roku sa na
podnet svojho uãiteºa zaãal venovaÈ
klimatickej zmene.

tom, Ïe v dôsledku realizácie programu
agroenvironmentu musí byÈ cez zimu 70-
percentné pokrytie pôdy. NemôÏeme ju
nechaÈ v hlbokej brázde, a práve na poras-
toch sa udrÏujú vo‰ky, ktoré sú prená‰ateº-
mi viróz,“ kon‰tatoval Ing. PETER BRE-
ZOVSK¯, PhD., riaditeº VPP. V dobrom
kondiãnom stave sú porasty lucerny s pod-
sevom hrachu, ako aj repky olejnej, ktorú
pestujú na 270 hektároch. Podnikateºsk˘
zámer VPP na rok 2008 predpokladá pes-
tovanie hustosiatych obilnín. 

Na farme dojníc v Oponiciach vedenie
podniku prezentovalo novovybudovan˘ se-
parátor hnojovice, oddeºujúci tekutú zloÏku
hnoja od pevnej, ktorú vyuÏívajú ako pod-
stielku. Hlavn˘m plánom VPP je moderni-
zácia farmy, zv˘‰enie dojivosti kráv na 9-
aÏ 10-tisíc litrov, dokonãenie dvoch ustaj-
Àovacích priestorov a zlep‰enie welfaru
zvierat. Pripravujú sa aj na rozvinutie spo-
lupráce a spoloãn˘ch aktivít s obcou
Oponice v oblasti agroturistiky.

Poslednou zastávkou kontrolného dÀa
bola farma v Îiranoch, kde si úãastníci
kontrolného dÀa pozreli senáÏovanie lu-
cerny. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Zamerajú sa na pestovanie hustosiatych obilnín

ny? PretoÏe je to téma, o ktorej sa veºa
diskutuje. Kde treba hºadaÈ pravdu?

- O klimatickej zmene sa dnes skutoãne
veºa pí‰e. Na jednej strane sa kon‰tatuje,
Ïe tu skutoãne je, na strane druhej je men-
‰ia skupina vedeckej komunity, ktorá o tom
vyslovuje urãité pochybnosti. IsteÏe, ani ja
nemôÏem braÈ túto otázku ãisto dogmatic-
ky. Ale existujú poznané zákonitosti, ktoré
treba zohºadniÈ. Zmeny vlastností atmosfé-
rického prostredia musíme hodnotiÈ do bu-
dúcnosti vo viacer˘ch alternatívach. Je to
nieão ako poistka. Treba poãítaÈ aj s tak˘-
mi moÏnosÈami, ktoré sú moÏno menej
pravdepodobné, ale musíme myslieÈ aj na
ne. V niektor˘ch sektoroch národného hos-
podárstva je to mimoriadne dôleÏité. V poº-
nohospodárstve je situácia relatívne ºah‰ie
rie‰iteºná.

Foto: rch



O financovaní územn˘ch samospráv z prvej ruky

V ZRKADLE...
jeden z nás
Ing. VLADIMÍR PROTOPOPOV,

vedúci Klubu kultúr-
nej a záujmovej ãin-
nosti

Miesto narodenia:
Bratislava

Vek: 58 rokov

âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
- Rádioamatérom.

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

- ·tudoval som na Elektrotechnickej
fakulte V·T v Ko‰iciach, popri za-
mestnaní pedagogiku a psychológiu
na Katedre inÏiniersko-humanitn˘ch
vied SV·T v Bratislave a nedávno in-
formatiku na UKF v Nitre. Elektronika
ma zaujímala od detstva, informatika
na Àu priamo nadväzuje, pedagogiku
a psychológiu vyuÏívam v práci s mlá-
deÏou. Tieto oblasti taktieÏ vyuÏívam
vo svojej záujmovej, ale aj profesio-
nálnej práci v kultúre.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ? 
- Podºa okolností 8 aÏ 16.

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ?

- Dne‰ná mládeÏ je zrejme zrkadlo-
v˘m obrazom tejto doby. Doby „neob-
medzen˘ch moÏností“, ale nie pre
kaÏdého, doby tvrdej, dravej a bezo-
hºadnej. Práve preto uznávam a obdi-
vujem mlad˘ch ºudí aktívnych, ale
slu‰n˘ch, ãinorod˘ch, ktorí majú cieº.
Snáì potrebujú niekedy len vºúdnym
slovom poradiÈ a usmerniÈ... Neuzná-
vam a odsudzujem mlad˘ch ºudí ºaho-
stajn˘ch a apatick˘ch, ale predov‰et-
k˘m vandalov a v˘trÏníkov.

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

- Imponuje mi ºudská serióznosÈ,
zodpovednosÈ, spoºahlivosÈ, presnosÈ
a otvorenosÈ. Nepáãi sa mi ºahostaj-
nosÈ, nezodpovednosÈ a prázdna tára-
vosÈ.

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

- Básnik napísal: „KaÏd˘ deÀ stret-
núÈ ãloveka, to staãí.“ Dodávam, Ïe
âloveka, nielen ãloveka... Mali by sme
sa urãite vÏdy o ãom porozprávaÈ.

âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota?

- Urãite to boli kultúrno-spoloãenské
podujatia Nitrianskych univerzitn˘ch
dní 2008, na ktor˘ch som sa organi-
zaãne podieºal. 

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
- ªahostajnosÈ a apatiu ºudí v tejto

spoloãnosti, ale aj bezduchú arogan-
ciu moci, vnútornú prázdnotu a primi-
tívny exhibicionizmus vlastníctva pe-
Àazí. Aby sa koneãne kaÏdá poctivá
práca a ºudské úsilie spravodlivo
ohodnotili.

âo rád ãítate?
- Odbornú literatúru a ãasopisy, lite-

ratúru o kultúre a umení, ale aj popu-
lárno-vedeckú. 

Ako si dobíjate energiu?
- Humorom láskav˘m, ale aj trochu

u‰tipaãn˘m, písaním a ãítaním, prá-
cou v záhrade, ale aj oddychom a re-
laxom v mojom domácom prostredí.

Prezradíte nieão o svojej rodine?
- Mám väã‰iu rodinu, ako som si

niekedy predstavoval a mám vynikajú-
cu manÏelku.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviÈ?

- Ako kaÏd˘, mám aj svoje urãité
zlozvyky, ale snaÏím sa ich zmierniÈ,
alebo aj odstrániÈ. 

Aké máte koníãky?
- Fotografovanie, divadlo, turistiku,

cestovanie a poznávanie krajín a ºudí.

Aká je dovolenka va‰ich snov?
- Pobytovo-poznávacia cesta vlast-

n˘m obytn˘m automobilom po Európe
alebo aj Ázii.

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

- PretoÏe pochádzam z Banskej
·tiavnice, tak aspoÀ dva „‰tyavnickie“.

Tóno sa p˘ta ‰tiavnického Náca:
„Preão si dal svojmu psovi meno Lo-
tor?“ „Vie‰, vÏdy sa prekvapím, koºko
okoloidúcich sa obzrie, keì na svojho
psa zavolám: Lotor!“

„Pán môj, ten vlak ide na ·tiavni-
cu?“ p˘ta sa v Hronskej Dúbrave ak˘-
si turista. 

„Nie na naftu,“ odsekne mu Náco. 
-rch-

www.uniag.sk

UÏitoãné praktické poznatky, spoznávanie nov˘ch miest a obcí, utuÏovanie
kolektívu, ale najmä komplexne vydarená akcia – tak˘mito prívlastkami moÏno
oznaãiÈ odbornú exkurziu z predmetu ekonomika a financovanie územn˘ch sa-
mospráv, na ktorej sa 29. a 30. apríla zúãastnili ‰tudenti 1. roãníka inÏinierske-
ho ‰túdia odboru regionálny rozvoj FE·RR. Trasa bola jasne vyt˘ãená a obsa-
hovala ‰tyri zastávky – obec Príbelce v okrese Veºk˘ Krtí‰, mesto Luãenec,
obec Ratka v okrese Luãenec a Ïupné mesto Salgótarján (MR).

V Hontianskom regóne
Prvá zastávka bola okolo desiatej ho-

diny ráno v obci Príbelce, kde nás milo
privítal starosta Ing. Pavel Kollár (mimo-
chodom absolvent na‰ej fakulty). V krát-
kosti nám priblíÏil históriu obce a potom
sa podrobnej‰ie venoval aktivitám, ktoré
samospráva vykonáva. PriblíÏil nám
moÏnosti získavania prostriedkov z mi-
morozpoãtov˘ch zdrojov, keìÏe, ako
poznamenal, z vlastného rozpoãtu ne-
moÏno pokryÈ v‰etky v˘davky spojené s
potrebami obce. Príbelce sa v súãasnom
období snaÏia vyuÏívaÈ najmä zdroje zo
‰trukturálnych fondov EÚ, ako aj nená-
vratnú finanãnú v˘pomoc z jednotliv˘ch
ministerstiev, ão si v‰ak vyÏaduje politic-
ké krytie a dobr˘ lobing. Pri prehliadke
obce sme na vlastné oãi mohli vidieÈ roz-
pracované rôzne projekty. Zistili sme, Ïe
obec má vhodné predpoklady pre ces-
tovn˘ ruch, keìÏe leÏí v krásnom regió-
ne Hontu a nachádza sa tu aj piesková
baÀa z ãias, keì bol juh Slovenska pod
hladinou mora. 

Na rokovaní poslancov
Po dobrom obede nasledovala rozlúã-

ka a r˘chly presun do Luãenca na zasa-
danie mestského zastupiteºstva. Priví-
tala nás viceprimátorka mesta a na‰a
vyuãujúca z Katedry regionálneho roz-
voja, Ing. Eva BaláÏová, PhD. Na roz-
behnutom rokovaní vládla veru dusná
atmosféra, rie‰ili sa rôzne témy, a tak
sme sa mohli presvedãiÈ, Ïe byÈ poslan-
com nie je jednoduché. PoÏiadaviek a
potrieb je mnoho, zdroje sú obmedzené
a treba poriadne rátaÈ a rozm˘‰ºaÈ, ko-
mu pridaÈ a kde ubraÈ, aby platilo staré
známe, Ïe súvaha sa musí rovnaÈ. Mohli
sme pozorovaÈ paralelu komunálnej a
‰tátnej politiky, aj tu sa rozhodovalo o
vysok˘ch finanãn˘ch ãiastkach, av‰ak
komunálni politici sú predsa len menej

mediálne sledovaní, ão je podºa môjho
názoru na ‰kodu. Paradoxom bolo, keì
nám starosta malej dedinky rozprával,
ako ‰etria kaÏdú korunu a hºadajú v‰et-

ky moÏnosti, ako ju získaÈ a na druhej
strane sme videli, ako poslanci pri
schvaºovaní finanãn˘ch podpôr pre in-
vestície v meste zaokrúhºovali ãiastku
14 miliónov 650-tisíc na 15 miliónov
(„pár sto tisíc hore-dolu“).

Starostom na pln˘ úväzok
TreÈou a v tento deÀ aj poslednou za-

stávkou bola maliãká obec Ratka v okre-
se Luãenec. Keì pí‰em maliãká, mám
na mysli poãet jej obyvateºov (350), pre-

toÏe ãinmi a skutka-
mi by sa nemusela
hanbiÈ ani medzi veº-
k˘mi. Poìme v‰ak
po poriadku. Privítal
nás opäÈ starosta ob-
ce, Bc. Milan Spod-
niak, taktieÏ absol-
vent na‰ej fakulty,
ktor˘ nás oboznámil
s históriou obce a jej
aktivitami. Tak, ako v
Príbelciach, aj tu sa
snaÏia v ão najvy‰-
‰ej miere vyuÏívaÈ
mimorozpoãtové zdro-
je. Bolo úÏasné po-
ãúvaÈ, aké rôzne
moÏnosti a kombiná-
cie skú‰ajú, len aby
pre obec získali ão
najviac. Najväã‰ie
problémy vznikli roz-
delením obcí na tie,
ktoré patria do pólov
rastu a môÏu bez
problémov ãerpaÈ fi-
nanãné prostriedky
zo ‰trukturálnych
fondov a na tie, ktoré
do zoznamu nepat-
ria. Pán Spodniak
nám priblíÏil aj so-
ciálne aspekty „sta-
rostovania“. Ako pred-
staviteº obce musí
byÈ aj psychológom,
poradcom a moÏno i
lekárom, pretoÏe
zm˘‰ºanie ºudí na
dedine je iné ako v
meste a obyvatelia

sa mnohokrát obracajú so svojimi pro-
blémami práve na neho. Zdôraznil, Ïe
starostom sa nedá byÈ len od ôsmej do
‰tvrtej, ale 24 hodín 365 dní v roku a
svoju funkciu musí vykonávaÈ najmä zo
srdca a z presvedãenia. Milé prijatie sme
ukonãili posedením pri hudbe, gulá‰iku a
pohári vína a tí, ktorí mali záujem, si
mohli zajazdiÈ na koÀoch. 

Îupné mesto potrebuje renováciu
Na druh˘ deÀ nás ãakala len jedna

zastávka, maìarské prihraniãné mesto
Salgótarján. Na mestskom úrade nás
privítala jeho primátorka, ktorá nám pri-
blíÏila históriu a aktivity tohto Ïupného
mesta. Jej mlad˘ spolupracovník, pred-
nosta mestského úradu, nám vysvetlil
princípy samosprávy v Maìarsku s kon-
krétnymi príkladmi. Potom sa rozprúdila
zaujímavá diskusia, ktorá ukonãila pra-
covnú ãasÈ na‰ej exkurzie. Voºno pred
odchodom do Nitry mnohí úãastníci vy-
uÏili na prehliadku mesta, ktoré, podºa
ich vyjadrení, nepatrilo práve k t˘m naj-
kraj‰ím. Bolo vidieÈ mnoho star˘ch a ne-
opraven˘ch budov, ktoré sa samosprá-
ve zatiaº nepodarilo renovovaÈ a mnoÏ-
stvo ºudí na uliciach poãas pracovnej
doby potvrdzovalo slová prednostu o
nezamestnanosti, s ktorou sa v meste i
okolí trápia.

Exkurzia na v˘bornú
Nie veºmi dobr˘ dojem z prehliadky

mesta v‰ak nemohol pokaziÈ celkov˘ po-
zitívny prínos exkurzie. Srdeãné poìa-
kovanie patrí starostom a primátorom,
ktorí si na nás, aj popri mnoÏstve povin-
ností, na‰li ãas a hlavne na‰im dvom vy-
uãujúcim - docentke Anne Belajovej a
Ing. Eve BaláÏovej, ktoré pripravili ús-
pe‰n˘ projekt a zorganizovali vydarenú
akciu. 

âo dodaÈ na záver? Snáì, aby ta-
k˘chto exkurzií a praktick˘ch cviãení bo-
lo ão najviac, pretoÏe ‰tudenti vìaka nim
získajú cenné informácie. Na záver ‰kol-
ského roka chcem zároveÀ v‰etk˘m po-
priaÈ úspe‰né preÏitie skú‰kového obdo-
bia a pekné prázdniny.

MARTIN KARA·, IV. FE·RR

ParíÏ? Krásna Ïena!
„V jednom okamihu tu moÏno nájsÈ

najväã‰í luxus, aj svinstvo, lomoz a
vresk – je tu toho viac, ako si kto dokáÏe
predstaviÈ. ParíÏ je v‰etko, ão chce‰.
MôÏe‰ sa tu zabávaÈ, zaháºaÈ, smiaÈ sa,
plakaÈ, robiÈ v‰etko, ão Èa te‰í a nikto sa
nepozrie, ão robí‰, lebo tisíce robia to
isté, ão ty, a kaÏd˘ tak, ako sa mu páãi.“
Takto sa mesto nad Seinou javilo geniál-
nemu Chopinovi. Do bodky s ním súhla-
sí aj doc. Ing. PETER ONDRI·ÍK, PhD.,
ktor˘ túto európsku metropolu nav‰tívil uÏ „hádam stodvadsaÈkrát“. Ako sprie-
vodca turistov, ktor˘ch priÈahuje neopakovateºné fluidum ParíÏa. Zaãiatkom mája
cestoval s pln˘m autobusom na‰ich zamestnancov, ktorí prijali ponuku odborovej
organizácie na zájazd do hlavného mesta Francúzska. A keìÏe som po návrate po-
ãula iba slová chvály, sp˘tala som sa ho, kde boli, ão videli a zaÏili.

Pán docent, pôsobíte síce na Katedre
environmentalistiky a zoológie, ale ten-
to raz sa budeme rozprávaÈ o Francúz-
sku, Francúzoch, o ParíÏi... súhlasíte?
Apropo, aké boli va‰e prvé kontakty s
touto krajinou?

- Od novembra 1986 do mája 1987
som absolvoval ‰tudijn˘ pobyt na v˘skum-
nej stanici Station d`Agronomy INRA,
Chalons sur Marne. Úvodné dva t˘Ïdne
som strávil v ParíÏi. âo povedaÈ? NuÏ,
ParíÏ je ParíÏ. Jazykovedci sa nemôÏu
dohodnúÈ, ãi je rodu muÏského alebo
Ïenského. Podºa mÀa je to „tá“ ParíÏ, le-
bo je ako krásna Ïena. Precestoval som
viacero európskych krajín, v‰ade sú
nádherné mestá, ale ParíÏ nemá páru.
Nemecké ãi ‰vajãiarske mestá sú pekné,
ale strohé: toto môÏe‰, toto je zakázané.
Ale ParíÏ? Rob si ão chce‰, nestaraj sa
do druh˘ch. Pravda, mesto je trochu ‰pi-
navé, lebo Francúz sa nerozpakuje za-
hodiÈ papierik alebo krabiãku od cigariet
vedºa ko‰a na smeti, aj keì ho má na-
blízku. Tvrdí, Ïe aj zametaã potrebuje
prácu... UÏ v prv˘ch dÀoch môjho poby-
tu som sa presvedãil, Ïe Francúzi sú veº-
mi dobrosrdeãní ºudia, najmä keì s nimi
hovoríte ich reãou, resp. keì sa o to po-
kú‰ate. Rozdali by sa, urobili, ão vám na
oãiach uvidia. Nedám na nich dopustiÈ!

Ak˘ program ste v ParíÏi pripravili pre
svojich kolegov?

- Podobn˘, ako keì sprevádzam tu-

ristov. Po dlhej ceste sme do ParíÏa do-
razili o ‰iestej ráno a ãakal nás deväÈ-
hodinov˘ maratón po pamätihodnostiach
mesta. Zaãínali sme Pantheonom, mie-
stom posledného odpoãinku najväã‰ích
osobností francúzskych dejín, pokraão-
vali sme cez Luxemburské záhrady a pa-
lác ku kostolu Saint Sulpice, kde zaãína
dej románu Da Vinciho kód. Prechádzali
sme sa úzkymi uliãkami stredovekého
ParíÏa. Ten zanikol za Napoleona III.,
keì barón Haussmann dal zbúraÈ okolo
30-tisíc bytov, aby realizoval veºkolepú
premenu stredovekého mesta na mesto
so vzdu‰n˘mi bulvármi a ‰irok˘mi ulica-
mi, umoÏÀujúcimi r˘chly presun armády
z jedného konca na druh˘. ëal‰ou za-
stávkou na‰ej prehliadky bol chrám No-
tre-Dame, Palais de la Cité, radnica a
Pompidouovo centrum. Prestávku sme
si urobili na Forum des Halles, pretoÏe
sa uÏ prejavovala aj únava. Okolo kosto-
la sv. Eustacha cez nádvorie Louvru
sme potom pokraãovali do Tuillerijsk˘ch
záhrad na námestie Place Vendôme a k
paríÏskej Opere. Nav‰tívili sme múzeum
parfumérie Fragonard, kde si mohli na
svoje prísÈ najmä na‰e dámy. Odtiaº
viedli na‰e kroky ku kostolu Márie Mag-
dalény a na Námestie svornosti.

To je veºa aj povedaÈ, nieto prejsÈ!
- Únava sa síce nedá oklamaÈ, ale

sprcha ãloveka postaví na nohy. Na
druh˘ deÀ bola nedeºa, a preto bolo vo

Versaillsk˘ch záhradách a zámku, kde
sme ráno zaãínali, veºmi veºa turistov.
ByÈ v ParíÏi a nenav‰tíviÈ „starú dámu“
Eiffelovku, to by nám tieÏ nikto neod-
pustil. Takisto ako Montmartre s bazili-
kou Sacre Coeur. Veãer nás ãakala
úchvatná hodinová plavba po Seine, ão
je úÏasn˘ záÏitok pre kaÏdého. Na po-
sledn˘ deÀ nám ostala InvalidovÀa, kde
je pochovan˘ Napoleon a pre milovní-
kov umenia náv‰teva Louvru, resp. Ga-
re d`Orsay, kde je prekrásne múzeum
impresionistov.

Trochu ste ma predbehli a ãiastoãne
uÏ aj odpovedali na otázku, ão úãastní-
kov zájazdu najviac oãarilo...

Pred InvalidovÀou, najväã‰ím múzeom vojenskej histórie na svete. 
Foto: PETER ONDRI·ÍK

K atraktivitám Hontianskeho regiónu patria nielen prírod-
né rezervácie, ale aj mnoÏstvo kultúrnych a sakrálnych
pamiatok. Na snímke ‰tudenti pred evanjelick˘m kosto-
lom v Príbelciach. Foto: autor

- Koºko ºudí, toºko chutí, samozrejme.
Veãerná plavba popri nádherne osvet-
len˘ch pamiatkach ParíÏa, blikajúcej
Eiffelovke, asi v‰etk˘ch. ParíÏ má pre
kaÏdého nieão mimoriadne. Presvedãí-
te sa, keì sa ich sp˘tate!

A vás?
- Pre mÀa sú zaujímaví uÏ len ºudia!

Na zájazdoch stretávam stále nov˘ch a
nov˘ch. MoÏno to niekoho prekvapí, ale
umenie nie je moja parketa. Skôr ma
osloví architektúra ãi Ïivot v uliciach.

ëakujem za rozhovor a prajem veºa
krásnych „sprievodcovsk˘ch“ záÏit-
kov! K. POTOKOVÁ

Nabudúce o záhradách vo Versailles.
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Hala SPU onedlho v novom ‰ate

AVIZUJEME

JAZYKOVÉ OKIENKO

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 dopl-
není niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie: 

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre zeleninárstva FZKI pre
zabezpeãenie v˘uãby predmetov: úãelové stavby v záhradníctve, poºné a
záhradné plodiny.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa v odbore záhradníctvo,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej

jazykovej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo

praktick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ.

Uzávierka v˘berového konania je 13. 6. 2008.

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre záhradnej a krajinnej ar-
chitektúry FZKI pre v˘uãbu predmetov: dizajn v záhradnej a parkovej
tvorbe, v˘voj v˘tvarnej kultúry a architektúry.

Podmienky:
- V· vzdelanie v˘tvarného zamerania,
- akademick˘ titul PhD., resp. po dizertaãnej skú‰ke,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka - preukázaÈ ‰tátnou jazykovou

skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ,
- pedagogická prax min. 2 roky.

Uzávierka v˘berového konania je 13. 6. 2008.

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre záhradnej a krajinnej ar-
chitektúry FZKI pre v˘uãbu predmetov: ateliéry záhradnej tvorby, atelié-
ry vyhradenej zelene, ateliéry verejnej zelene.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore krajinná a záhradná architektúra,
- akademick˘ titul PhD. , resp. po dizertaãnej skú‰ke,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka - preukázaÈ ‰tátnou jazykovou

skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ,
- pedagogická prax min. 1 rok.

Uzávierka v˘berového konania je 13. 6. 2008.

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre záhradnej a krajinnej ar-
chitektúry FZKI pre v˘uãbu predmetov: krajinné plánovanie, urbanizmus
a územné plánovanie, ‰truktúra sídiel.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore krajinná a záhradná architektúra, resp. príbuzn˘

odbor,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka - preukázaÈ ‰tátnou jazykovou

skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ,
- pedagogická prax min. 2 roky.

Uzávierka v˘berového konania je 13. 6. 2008.

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre záhradnej a krajinnej ar-
chitektúry FZKI pre v˘uãbu predmetov: odborné kreslenie a základy de-
skriptívy, základy PC grafiky, automatizované projektovanie stavieb.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore krajinná a záhradná architektúra, resp. príbuzn˘

odbor,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka - preukázaÈ ‰tátnou jazykovou

skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu AutoCAD, Corel Draw,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ,
- pedagogická prax min. 2 roky.

Uzávierka v˘berového konania je 13. 6. 2008.

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
fyziológie Ïivoãíchov FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie (poºnohospodárskeho, prírodovedného, veterinárneho cha-

rakteru) pre zabezpeãenie predmetov katedry,
- vedecká hodnosÈ PhD.,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo prak-

tick˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na zá-
klade formalizovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosÈ,
- nástup od 1. 9. 2008.

Uzávierka v˘berového konania je 20. 6. 2008.

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
trvalo udrÏateºného rozvoja FE·RR pre v˘uãbu predmetu trvalo udrÏate-
ºn˘ rozvoj,

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
trvalo udrÏateºného rozvoja FE·RR pre v˘uãbu predmetu regulaãné tech-
nológie v produkãnom procese poºn˘ch a záhradn˘ch plodín,

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
trvalo udrÏateºného rozvoja FE·RR pre v˘uãbu predmetu dejiny a kultú-
ra vidieka.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- akademick˘ titul PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou

skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo prak-

tick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – priloÏiÈ v˘pis z registra

trestov nie star‰í ako 3 mesiace.
Uzávierka v˘berového konania je 20. 6. 2008.

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
práva FE·RR pre v˘uãbu predmetov: medzinárodné právo, právo Ïivot-
ného prostredia.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa právnického smeru,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent (‰túdium doktorandského ‰tudijné-

ho programu),
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou

skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo prak-

tick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – priloÏiÈ v˘pis z registra

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

Uzávierka v˘berového konania je 20. 6. 2008.

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
vozidiel a tepeln˘ch zariadení TF pre v˘uãbu predmetov: servisná logis-
tika, kon‰trukcia a prevádzka vozidiel,

� miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby TF.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa príslu‰ného zamerania,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej

skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamest-

nanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky IKT,

- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosÈ.

Uzávierka v˘berového konania je 20. 6. 2008.

� funkãného miesta profesora na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.2. Ïivo-
ãí‰na produkcia,

� funkãného miesta profesora na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.3. v‰eo-
becná Ïivoãí‰na produkcia,

� funkãného miesta profesora na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.4. ‰pe-
ciálna Ïivoãí‰na produkcia,

� funkãného miesta profesora na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.5. rast-
linná produkcia,

� funkãného miesta profesora na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.6. v‰eo-
becná rastlinná produkcia,

� funkãného miesta profesora na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.7. ‰pe-
ciálna rastlinná produkcia,

� funkãného miesta profesora na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.8. ag-
rochémia a v˘Ïiva rastlín,

� dvoch funkãn˘ch miest profesorov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor
6.1.12. v˘Ïiva,

� funkãného miesta profesora na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.16.
ochrana rastlín,

� funkãného miesta profesora na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 4.2.4. ge-
netika,

� funkãného miesta profesora na FE·RR pre ‰tudijn˘ odbor 3.3.5 ve-
rejná správa a regionálny rozvoj,

� funkãného miesta profesora na FE·RR pre ‰tudijn˘ odbor 8.3.7 ob-
ãianska bezpeãnosÈ,

� dvoch funkãn˘ch miest profesorov na FE·RR pre ‰tudijn˘ odbor
4.3.3 environmentálny manaÏment,

� piatich funkãn˘ch miest profesorov na FEM pre ‰tudijn˘ odbor
3.3.16 ekonomika a manaÏment podniku,

� funkãného miesta profesora na FEM pre ‰tudijn˘ odbor 3.3.20 od-
vetvové ekonomiky a manaÏment,

� funkãného miesta profesora v 0,45 pracovnom úväzku na Katedre
strojov a v˘robn˘ch systémov TF pre ‰tudijn˘ odbor 5.2.46 poºnohospo-
dárska a lesnícka technika;

� troch funkãn˘ch miest docentov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.1.
v‰eobecné poºnohospodárstvo,

� piatich funkãn˘ch miest docentov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.2.
Ïivoãí‰na produkcia,

� dvoch funkãn˘ch miest docentov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.3.
v‰eobecná Ïivoãí‰na produkcia,

� dvoch funkãn˘ch miest docentov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.5.
rastlinná produkcia,

� troch funkãn˘ch miest docentov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.6.
v‰eobecná rastlinná produkcia,

� dvoch funkãn˘ch miest docentov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.7.
‰peciálna rastlinná produkcia,

� troch funkãn˘ch miest docentov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.8.
agrochémia a v˘Ïiva rastlín,

� funkãného miesta docenta na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.9. fyzio-
lógia plodín a drevín,

� dvoch funkãn˘ch miest docentov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.16.
ochrana rastlín,

� funkãného miesta docenta na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 4.2.4. gene-
tika,

� troch funkãn˘ch miest docentov na FAPZ pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.12.
v˘Ïiva,

� troch funkãn˘ch miest docentov na FE·RR pre ‰tudijn˘ odbor 3.3.5
verejná správa a regionálny rozvoj,

� dvoch funkãn˘ch miest docentov na FEM pre ‰tudijn˘ odbor 3.3.9
obchodné podnikanie,

� troch funkãn˘ch miest docentov na FEM pre ‰tudijn˘ odbor 3.3.12
úãtovníctvo,

� pätnástich funkãn˘ch miest docentov na FEM pre ‰tudijn˘ odbor
3.3.16 ekonomika a manaÏment podniku,

� funkãného miesta docenta na FEM pre ‰tudijn˘ odbor 3.3.20 odvet-
vové ekonomiky a manaÏment,

� funkãného miesta docenta na FEM pre ‰tudijn˘ odbor 3.3.17 medzi-
národné ekonomické vzÈahy,

� troch funkãn˘ch miest docentov na FEM pre ‰tudijn˘ odbor 3.3.24
kvantitatívne metódy v ekonómii,

� funkãného miesta docenta na Katedre fyziky TF pre ‰tudijn˘ odbor
5.2.50 v˘robná technika,

� funkãného miesta docenta na Katedre elektroniky a automatizácie
TF pre ‰tudijn˘ odbor 5.2.50 v˘robná technika,

� funkãného miesta docenta na Katedre mechanizácie Ïivoãí‰nej 
a potravinárskej v˘roby TF pre ‰tudijn˘ odbor 5.2.46 poºnohospodárska
a lesnícka technika.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkãn˘ch
miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke SPU - www. 
uniag.sk a na úradnej v˘veske SPU. Uzávierka v˘berového konania je 20. 6.
2008. 

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

�  �  �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 5 záko-
na ã. 552/2003 Z. z. o v˘kone práce vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové
konanie na obsadenie:

� miesta vedúceho Katedry regionálneho rozvoja FE·RR,
� miesta vedúceho Katedry európskych ‰túdií FE·RR.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecká hodnosÈ PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ certifikátom alebo

pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- vedecká spôsobilosÈ preukázaná vedeck˘mi príspevkami,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry;

� miesta vedúceho Katedry vozidiel a tepeln˘ch zariadení TF,
� miesta vedúceho Katedry spoºahlivosti strojov TF.
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 preukázaná potvrdením o ‰tátnej

skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- organizaãné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry;

� miesta tajomníka Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja.
Podmienky:

- V· vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania II. alebo III.
stupÀa ‰túdia,

- prax min. 5 rokov v riadiacej funkcii, vítaná prax v ‰truktúrach V·,
- znalosÈ práce s PC min. v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo

praktick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasie-
lajte do 20. 6. 2008 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poº-
nohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SKRIPTÁ
E. ·korecová: Nákladové úãtovníctvo. Prvé vydanie, náklad 100 kusov, cena

159 Sk.
R. Hulík a kol.: Základy úãtovníctva (cviãebnica). Prvé vydanie, náklad 600 ku-

sov, cena 82 Sk.
D. Krajãoviãová: ·peciálne sadovnícke úpravy. Prvé vydanie, náklad 150 kusov,

cena 161 Sk.
V. Horãin: Technológia spracovania ovocia a zeleniny. Druhé nezmenené vy-

danie, náklad 300 kusov, cena 93 Sk.
P. Bystriansky: Elektroenergetika. Prvé vydanie, náklad 150 kusov, cena 114 Sk.
O. Masár a kol.: Úvod do medicíny katastrof. Prvé vydanie, náklad 200 kusov,

cena 70 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

S PIETOU
DÀa 22. mája

2008 nás vo veku
22 rokov navÏdy
opustil úÏasn˘ ãlo-
vek, kamarát a
spoluÏiak 

RÓBERT
KROKOVAI

Odi‰iel – a ão je
najbolestivej‰ie – bez rozlúãenia. Mali
sme si toho e‰te veºa ão povedaÈ, ako
vÏdy, keì sme boli spolu. Bol pln˘
blázniv˘ch nápadov, láskypln˘ch po-
sme‰kov a trefn˘ch vtipov. Dokázal
hovoriÈ s hereckou vervou, strhnúÈ nás
k nad‰eniu, nakaziÈ svojou mladíckou
veselosÈou. 

Ch˘ba nám jeho hlas, jeho názory...
Kroki, toto sa priateºom nerobí! 

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bo-
la dÀa 25. mája 2008 v Ple‰ivci.

Nové príkazové znaãenie podºa dodatku k zákonu ã. 315/
1996 Z. z. o premávke na pozemn˘ch komunikáciách. 

Foto: KRISTÍNA BÚCIOVÁ

Podarilo sa vám
zachytiÈ nejakú
veselú ãi kurióznu
situáciu? Podeºte
sa o svoje fotoú-
lovky s ãitateºmi
Poºnohospodára a
po‰lite ich spolu s
vtipn˘m textom na
na‰u mailovú ad-
resu: redakcia@
polnohospodar.sk.
Autorov najlep-
‰ích snímok od-
meníme.

www.uniag.sk
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� Pracovníci Katedry mikrobiológie
FBP sledovali zastúpenie ÈaÏk˘ch ko-
vov a stopov˘ch prvkov v 34 vzorkách
slovenského medu. Zamerali sa aj na
mikrobiologickú kvalitu medu. O v˘-
sledku anal˘zy sa doãítate na

www.polnohospodar.sk/e-priloha

� Aktuálne problémy pestovania
kukurice na zrno boli predmetom se-
minára, ktor˘ v Poºnohospodárskom
druÏstve v Zemnom v okrese Nové
Zámky zorganizovala Katedra strojov
a v˘robn˘ch systémov Technickej fa-
kulty. Viac o podujatí nájdete na

www.polnohospodar.sk/e-priloha

âÍTAJTE
v -poºnohospodárie

V polovici mája sa zaãala rekon-
‰trukcia univerzitnej ‰portovej haly.
Práce v celkovej hodnote 5,4 milióna
korún okrem iného zah⁄Àajú roz‰íre-
nie a v˘menu palubovky, úpravu a
doplnenie sedadiel pre divákov, opra-
vu sociálnych zariadení, sp⁄ch a roz-
vodov vody. Finanãné prostriedky na
tento úãel poskytlo Ministerstvo ‰kol-
stva SR ako dotáciu na blíÏiace sa
majstrovstvá Európy junioriek v bas-
ketbale (17. – 27. júla). Hostiteºom
tohto vrcholného európskeho ‰porto-
vého podujatia bude Nitra, ktorá pre

jednotlivé súÈaÏné stretnutia ponúkla aj
novú ‰portovú halu na âermáni. V obi-
dvoch ‰portov˘ch stánkoch sa odohrajú
zápasy v skupinách, ako aj semifinálo-
vé a finálové majstrovské stretnutia. 

ME U 18 Ïeny, ako znie oficiálny ná-
zov podujatia, sa teda uskutoãnia vo vy-
noven˘ch a modern˘ch priestoroch,
ktoré spæÀajú prísne kritériá pre organi-
zovanie majstrovsk˘ch medzinárod-
n˘ch súÈaÏí v basketbale. -Rj-

V kongresovom centre SPU sa 19.
júna 2008 o 10.00 h zaãnú DNI V¯ÎI-
VY ZVIERAT, vedecká konferencia s
medzinárodnou úãasÈou, ktorú pri prí-
leÏitosti Ïivotného jubilea profesora
Romana Gálika a profesora Milana
Pajtá‰a organizuje Katedra v˘Ïivy
zvierat FAPZ. Na dvojdÀovom poduja-
tí sa zúãastnia pracovníci sestersk˘ch
katedier univerzít z Ko‰íc, Prahy, Brna
a âesk˘ch Budûjovíc.

âo je Ïito?
V letnom období sa v ãase Ïatvy stre-

távame s názvami jednotliv˘ch druhov
obilnín. Popri p‰enici, raÏi, jaãmeni a
ovse pestovatelia niekedy spomenú aj
Ïito, napríklad Ïito máme pod strechou,
bude dobrá úroda Ïita. Pomenovanie Ïi-
to sa dnes uÏ menej pouÏíva, ãastej‰ie
sa s ním stretneme v ustálen˘ch fra-
zeologizmoch alebo pranostikách, ako
napríklad hádzaÈ flintu do Ïita; Such˘
marec, mokr˘ máj, bude Ïito ako háj.
Z Krátkeho slovníka slovenského jazy-

ka sa dozvedáme, Ïe slovom Ïito sa po-
menúva „základná obilnina pestovaná
pre zrno na v˘robu múky“ a „zrno z tej-
to obilniny“. T˘mto oznaãením sa naz˘-
va „v západnej polovici Slovenska p‰e-
nica, vo v˘chodnej polovici raÏ“. Z pod-
statného mena Ïito je utvorené prídav-
né meno Ïitn˘, ktoré v spojení Ïitná mú-
ka môÏe oznaãovaÈ raÏnú alebo p‰eniã-
nú múku, no napríklad v pomenovaní
Ïitná pálenka oznaãuje alkoholick˘ ná-
poj z raÏe. 

(Roºnícke noviny 30/2007)


