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M. Kadleãíková o svetovej potravinovej kríze

V organizovaní konferencie sa kaÏd˘
rok striedajú rovnomenné katedry zo
Slovenska a âeskej republiky, z SPU v
Nitre, Univerzity veterinárskeho lekár-
stva v Ko‰iciach, Mendelovej poºnohos-
podárskej a lesníckej univerzity v Brne,
âeskej poºnohospodárskej univerzity v
Prahe, Juhoãeskej univerzity v âesk˘ch
Budûjoviciach a Veterinárnej a farma-
ceutickej univerzity v Brne. Na konferen-
cii participovali aj v˘skumné ústavy za-
oberajúce sa v˘Ïivou zvierat, a to VÚÎV
SCPV v Nitre, VÚÎV v Prahe - Uhfiíne-
ves, SAV v Ko‰iciach, UTB v Zlíne a ìal-
‰ie. Zúãastnilo sa na nej 85 odborníkov a
jej hlavn˘m cieºom bolo vzájomne sa in-
formovaÈ o v˘sledkoch v˘skumu a tren-
doch v oblasti v˘Ïivárskej vedy. Po ple-
nárnych referátoch renomovan˘ch od-
borníkov sa prezentovali najmä mladí
vedeckí pracovníci. 

V úvode konferencie predstavil prof.
Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan FAPZ, zá-
stupcom v˘Ïivárskeho stavu súãasnú fa-
kultu a jej pozíciu vo v˘skume a vzdelá-
vaní. Zdôraznil, Ïe fakulta má akredito-
vané ‰tudijné programy zamerané na v˘-
Ïivu zvierat a krmovinárstvo na 2. stupni
‰túdia a na 3. stupni má práva na habili-
tácie a inaugurácie v ‰tudijnom odbore
v˘Ïiva.

Podujatie bolo zároveÀ príleÏitosÈou
oceniÈ t˘ch, ktorí sa podieºajú na rozvoji
vedy v uvedenej oblasti, ako aj spomien-
kou na t˘ch, ktorí budovali základy v˘Ïi-
vy zvierat na na‰ej vysokej ‰kole. „V˘Ïi-
vársky v˘skum je nároãn˘, vyÏaduje si
vytrvalosÈ, precíznosÈ, zodpovednosÈ a
organizaãné schop-
nosti. Tieto vlastnos-
ti mal prof. J. Labu-
da, zakladateº ka-
tedry, ktor˘ sa doÏí-
va 93 rokov, ale aj
ìal‰í, ktorí uÏ nie sú
medzi nami, doc. L.
Genãi, prof. V. âup-
ka, prof. M. Kováã,
doc. O. Herceg, doc.
J. Jambrich a ìal‰í.
Spomínam ich pre-
to, aby mladá ge-
nerácia bola hrdá
na svojich menova-
n˘ch i nemenova-
n˘ch predchodcov,
ktorí posúvali v˘Ïi-
vársku vedu vÏdy o
kúsok dopredu,“ zdô-
raznil dekan FAPZ.

Emeritn˘m profe-
sorom, R. Gálikovi a

M. Pajtá‰ovi, udelil prof. Bíro pri príleÏitos-
ti ich Ïivotného jubilea pamätnú medailu
fakulty. Rovnako bol ocenen˘ aj prof. I.
Lichvár, zakladajúci ãlen katedry a neskôr
riaditeº V˘skumného ústavu krmivárskeho
v Ivanke pri Dunaji, ktor˘ sa v uplynul˘ch
dÀoch doÏil 75 rokov. Jubilantov pozdravil
aj dekan AF MZLU v Brne a vedúci Ústavu
v˘Ïivy zvierat a krmovinárstva, prof. L. Ze-
man a prof. P. Such˘, prorektor VFU v Br-
ne, ako i ìal‰í úãastníci konferencie. -rch-

„Îeláme vám pevné zdravie a poãítame s vami pri opono-
vaní prác vedeckov˘skumného charakteru,“ povedal prof.
D. Bíro, dekan FAPZ, pri odovzdávaní pamätnej medaily
prof. R. Gálikovi. Snímka: rch

Medailou fakulty ocenili v˘Ïivárov

Ceny základn˘ch potravín, ako je p‰eni-
ca, kukurica a ryÏa, sa v posledn˘ch me-
siacoch dramaticky zv˘‰ili. Niektoré z nich
sa v reálnych hodnotách dostali aÏ na naj-
vy‰‰iu úroveÀ za posledn˘ch 30 rokov.
Napríklad cena ryÏe, základnej potraviny v
mnoh˘ch rozvojov˘ch ‰tátoch, za posled-
né ‰tyri mesiace vzrástla o viac ako 70 %.

Podºa M. Kadleãíkovej nejde o Ïiadne
‰pekulácie, ale základn˘ problém zásobo-
vania, dopytu a bezpeãnosti. „Z pohºadu

najbliÏ‰ích 15 aÏ 20 rokov sa dá oãakávaÈ,
Ïe ceny za agrárne komodity budú naìalej
vysoké. No zrejme uÏ nedosiahnu úrovne
z rokov 2007 a 2008, skôr sa mierne zní-
Ïia. Rozhodne v‰ak neklesnú na úroveÀ
spred roka 2007.“

K prudkému nárastu cien agrárnych
komodít prispel zv˘‰en˘ záujem o biopa-
livá, ich najväã‰ími v˘robcami sú Brazília,
USA a Európska únia, ale aj nedostatoã-
ná produkcia potravín v rozvojov˘ch kra-

jinách a zmena spotrebiteºsk˘ch návykov
v najºudnatej‰ích ‰tátoch sveta – v âíne a
Indii. V t˘chto krajinách v˘razne stúpla
konzumácia mäsa, mlieka a mlieãnych
v˘robkov. „PoÏiadavka na biopalivá je
opodstatnená, ale nesmie dôjsÈ k situácii,
Ïe v chudobn˘ch ‰tátoch sa bude zvy‰o-
vaÈ hlad a v bohat˘ch krajinách milióny
ton obilnín urãen˘ch na nas˘tenie ºudí
skonãia ako palivo pre vozidlá. Potravino-
vá kríza nie je prírodná katastrofa, je spô-
sobená ºuìmi a dá sa rie‰iÈ,“ uviedla M.
Kadleãíková. 

Organizácia pre v˘Ïivu a poºnohospo-
dárstvo (FAO) má niekoºko moÏností rie‰e-
nia tejto situácie. Jednou z nich je potravi-
nová pomoc, ìal‰ou zabezpeãenie osiva a
priemyseln˘ch hnojív pre rozvojové kraji-
ny. V súvislosti so Ïivoãí‰nou v˘robou je
dôleÏité zabezpeãenie prísunu genetické-
ho materiálu. V krajinách trpiacich suchom
a nedostatkom vlahy pomáha FAO pri bu-
dovaní zavlaÏovacích systémov.

V súvislosti s cenami produktov Ïivo-
ãí‰nej v˘roby sa M. Kadleãíková vyjadrila,
Ïe v najbliÏ‰ích mesiacoch sa rast cien
mäsa, mlieka a mlieãnych v˘robkov preja-
ví aj na Slovensku. „Z tohto dôvodu oãa-
kávame, Ïe produkcia v Ïivoãí‰nej v˘robe
sa u nás postupne oÏiví a bude rásÈ,“
zdôraznila. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

V˘znamn˘m hosÈom tohtoroãn˘ch Medzinárodn˘ch vedeck˘ch dní, usporia-
dan˘ch Fakultou ekonomiky a manaÏmentu v dÀoch 28. - 30. mája, bola MÁRIA
KADLEâÍKOVÁ, zástupkyÀa generálneho riaditeºa FAO pre Európu a Strednú
Áziu. Hlavnou témou jej vystúpenia boli aktuálne problémy súvisiace so sveto-
vou potravinovou krízou.

Herbáre sú dokladom o v˘voji prírody
Na Katedre botaniky SPU sa nachádza herbár, ktor˘ v súãasnosti obsahuje asi

30-tisíc poloÏiek a je ‰tvrt˘m najväã‰ím na Slovensku. Herbáre majú spoloãensko-
historick˘ a vedeck˘ v˘znam, a to najmä pre botanikov - taxonómov. Vedeck˘ v˘-
znam spoãíva v tom, Ïe z nich vieme vyãítaÈ roz‰írenie rastlinn˘ch druhov na Zemi.

Katedra v˘Ïivy zvierat (KVZ) FAPZ zorganizovala v dÀoch 19. a 20. júna medzi-
národnú vedeckú konferenciu Dni v˘Ïivy zvierat. Bola venovaná 70-roãnému Ïivot-
nému jubileu v˘znamn˘ch v˘Ïivárskych odborníkov a dlhoroãn˘ch pracovníkov
KVZ, emeritn˘ch profesorov Romana Gálika a Milana Pajtá‰a.

V polovici júna sa uskutoãnil 13. pracovn˘ deÀ
Sekcie prírodn˘ch lieãiv Slovenskej farmaceutickej
spoloãnosti. Hostiteºom bol Vysoko‰kolsk˘ poº-
nohospodársky podnik SPU, s. r. o., v KolíÀanoch.
V úvode podujatia Ing. Peter Brezovsk˘, PhD., ria-
diteº VPP, priblíÏil úãastníkom ãinnosÈ a zameranie
tohto podniku unikátneho v podmienkach SR. O
ãinnosti Sekcie prírodn˘ch lieãiv SFS informoval
zúãastnen˘ch prof. RNDr. Daniel Granãai, CSc.

Transfer v˘sledkov z v˘skumu pestovania lieãiv˘ch rastlín do poºnohospodárskej
praxe priblíÏil Ing. Miroslav Habán, PhD. Po odbornej ãasti nasledovala prehliadka
vzorkovnice lieãiv˘ch rastlín a náv‰teva Arboréta v Tesárskych MlyÀanoch. -rch-

Prv˘ prázdninov˘ deÀ bolo v aule SPU imatri-
kulovan˘ch 51 Ïiakov Z·, ktorí sa poãas projektu
Nitrianska letná univerzita na 12 dní stali vysoko-
‰kolákmi. Po odznení ‰tudentskej hymny sa im v
mene rektorov SPU a UKF slovami „verím, Ïe ste
najlep‰í, lebo len tí najlep‰í chcú venovaÈ svoj ãas
‰kole,“ prihovoril prof. Vladimír Rataj, prorektor
pre vzÈahy s verejnosÈou SPU. Za bl˘skania foto-
aparátov si Ïiaci prevzali indexy, v ktor˘ch budú
maÈ zapísané svoje ‰tudijné v˘sledky. -r-

Katedra hydinárstva a mal˘ch hospodárskych
zvierat FAPZ v spolupráci so Slovenskou poboã-
kou Svetovej hydinárskej spoloãnosti, MZLU v
Brne, Úniou hydinárov a spoloãnosÈami zaoberajú-
cimi sa chovom a spracovaním hydiny pripravuje
druhé medzinárodné vedecké hydinárske dni.
Zá‰titu nad podujatím, ktoré sa uskutoãní 16. – 17.
septembra 2008 v kongresovom centre SPU, pre-
vzal rektor SPU, prof. M. Láteãka. Cieºom organi-

zátorov je ponúknuÈ najnov‰ie informácie o chove hydiny, produkcii hydinového
mäsa a konzumn˘ch vajec, ako aj o chove králikov a koÏu‰inov˘ch zvierat, vãelár-
stve, rybárstve a poºovníctve v podmienkach roz‰irujúceho sa trhu EÚ. -r-

V SKRATKE
O lieãiv˘ch rastlinách

Indexy mal˘m vysoko‰kolákom

V septembri sa zídu hydinári

S Leonardom do praxe a v˘skumn˘ch in‰titúcií
V poradí ‰tvrt˘ fakultn˘ mobilitn˘ projekt Leonardo da Vinci poskytuje uãiteºom

Fakulty ekonomiky a manaÏmentu moÏnosÈ získaÈ praktické skúsenosti v rôznych
podnikoch agropotravinárskej praxe a vo v˘skumn˘ch ústavoch v zahraniãí.

Za ªudovítom Kohútom
Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre s hlbok˘m zár-

mutkom oznamuje, Ïe 20. júna 2008 nás vo veku 87 rokov navÏ-
dy opustil b˘val˘ dlhoroãn˘ pedagóg a zakladateº Poºnohospodára

prom. ped. ªUDOVÍT KOHÚT.

Naposledy sme sa s ním rozlúãili 23. 6. 2008 na cintoríne na
Cabajskej ceste.

ªudovít Kohút sa narodil 21. augusta
1920 v Ústí nad Oravou. Po absolvovaní
gymnázia v Prievidzi ‰tudoval na Filozo-
fickej fakulte Slovenskej univerzity v Bra-
tislave slovensk˘ a nemeck˘ jazyk. Od
roku 1944 pôsobil ako uãiteº na viace-
r˘ch stredn˘ch ‰kolách a zároveÀ si diaº-
kov˘m ‰túdiom na UK v Bratislave roz‰í-
ril aprobáciu o rusk˘ jazyk. V roku 1955
prijal miesto odborného asistenta pre
rusk˘ a nemeck˘ jazyk na Katedre jazy-
kov vtedaj‰ej Vysokej ‰koly poºnohospo-
dárskej, ktorej ostal vern˘ aÏ do ãasu
odchodu na zaslúÏen˘ odpoãinok. 

Poãas svojej dlhoroãnej pedagogickej
práce nadobudol cenné skúsenosti, kto-
ré vyuÏíval vo v˘chove a vzdelávaní vy-
soko‰kolsk˘ch ‰tudentov. Mal k nim veº-
mi dobr˘ vzÈah a viedol ich k svedomi-
tosti a ãestnosti v ‰túdiu i v Ïivote. Kole-
govia a ‰tudenti ho poznali ako veselé-
ho, spoloãenského, zhovorãivého, ale
zároveÀ aj skromného a kritického ãlove-
ka. So svojimi star‰ími, ale aj mlad‰ími
kolegami naìalej udrÏiaval priateºské

vzÈahy a ãasto zavítal aj na pôdu kated-
ry. Pravidelne sme ho vítali na stretnu-
tiach dôchodcov, b˘val˘ch pracovníkov
vysokej ‰koly. 

ªudovít Kohút sa popri v˘uãbe jazy-
kov venoval aj poºnohospodárskej termi-
nológii, písaniu a redigovaniu uãebn˘ch
pomôcok, skrípt a zostavovaniu slovní-
kov. âasto sa k jeho menu pridáva prí-
vlastok „otec Poºnohospodára“. V roku
1956 bol vedením ‰koly poveren˘ vypra-
covaÈ ‰tatút novín a stal sa tútorom a dl-
horoãn˘m redaktorom nového periodika,
v ktorom aj sám uverejnil mnoÏstvo ãlán-
kov t˘kajúcich sa Ïivota na ‰kole. Osud
novín mu nebol nikdy ºahostajn˘ a aj pri
neskor‰ích stretnutiach s redaktormi
prezentoval svoje pripomienky a pri-
chádzal s námetmi na jeho zlep‰enie.
Bol ãestn˘m hosÈom osláv 50. v˘roãia
zaloÏenia Poºnohospodára a pri tejto prí-
leÏitosti ho rektor SPU vyznamenal pa-
mätnou medailou.

âesÈ jeho pamiatke!

UPOZOR≈UJEME
Zmena názvov

Zaregistrovaním dodatku k ·tatútu
SPU v Nitre na Ministerstve ‰kolstva
SR sa s úãinnosÈou od 19. júna 2008
zmenil názov Mechanizaãnej fakulty na
Technickú fakultu.

Na základe uznesení akademického
senátu TF sa zároveÀ zmenil názov
Katedry mechaniky a strojníctva na Ka-
tedru kon‰truovania strojov, Katedry
vozidiel a tepeln˘ch zariadení na Ka-

tedru dopravy a manipulácie, Katedry
mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinár-
skej v˘roby na Katedru v˘robnej tech-
niky, Katedry spoºahlivosti strojov na
Katedru kvality a strojárskych techno-
lógií, Katedry elektroniky a automatizá-
cie na Katedru elektrotechniky, auto-
matizácie a informatiky a Fakultného
v˘poãtového strediska na Multimediál-
ne centrum TF. -r-

Malochov herbár
Botanick˘ fond SPU pozostáva predo-

v‰etk˘m z kolekcií herbárov˘ch poloÏiek
cievnat˘ch rastlín, spracovan˘ch lisovaním
a su‰ením, zozbieran˘ch v lokalitách juÏ-
ného Slovenska. Vznikol v roku 1946,
av‰ak najstar‰ie zbierky pochádzajú z ob-
dobia okolo r. 1850. „Je to herbár b˘valého
Evanjelického l˘cea v Bratislave a k nám
sa dostal z Ko‰íc, keì vznikla na‰a univer-
zita rozdelením Vysokej ‰koly poºnohospo-
dárskeho a lesníckeho inÏinierstva,“ hovorí
Ing. Pavol Eliá‰, PhD., z Katedry botaniky,
ktor˘ sa o herbáre stará a kaÏdoroãne ich
dopæÀa poloÏkami zo svojich zberov. Sú-
ãasÈou vedeckého herbára SPU je aj ‰pe-
ciálna kolekcia profesora Miroslava Malo-
cha, jedného zo zakladateºov univerzity,
ktor˘ dlhé roky pôsobil na Katedre krmovi-
nárstva. „Malochov herbár má okolo 7-tisíc
poloÏiek. Niektoré sú z obdobia Rakúsko -
Uhorska z rokov 1880 aÏ 1890 a 1911 aÏ
1913. Zozbierali ich známi slovenskí a ma-
ìarskí zberatelia ako Borbás, Dégen, Holu-
by, Margittai, Nyárady a Thaisz.

Na Katedre botaniky sa nachádzajú aj
‰tudentské herbáre, ktoré vznikli v rámci
diplomov˘ch a bakalárskych prác, ako aj
nespracované zbery, najmä z obdobia pô-
sobenia botaniãky RNDr. Zdenky Svobodo-
vej a doc. Vladimíra ¤ehofieka. Spolu tvoria
okolo 10-tisíc poloÏiek. „Neustále v‰ak pri-
búdajú nové, napríklad od doc. Tibora Ba-
ranca, vedúceho Katedry botaniky, ktor˘ sa
venuje hlohom,“ podot˘ka Ing. Eliá‰.

Herbár slúÏi ako ‰tudijn˘ materiál pre
poslucháãov univerzity a takisto pri rôz-
nych vzdelávacích alebo ekov˘chovn˘ch
podujatiach organizovan˘ch pre verejnosÈ.

ÚdrÏba 
KaÏd˘ herbárov˘ list má v pravom dol-

nom rohu etiketu, kde je uveden˘ presn˘
opis rastliny, jej slovensk˘ a latinsk˘ ná-
zov, lokalita nálezu, meno zberateºa a dá-
tum zberu. 

Herbáre sa kaÏdoroãne dezinfikujú, 
napr. vydymovaním – sírouhlíkom v ‰pe-
ciálnych vzduchotesn˘ch skriniach, alebo
vymrazovaním. „Táto metóda sa nám
osvedãila najlep‰ie, lebo mráz zlikviduje aj
vajíãka ‰kodcov. Zakúpili sme preto ‰pe-

Do herbárov˘ch zbierok na Katedre
botaniky kaÏd˘ rok pribúdajú nové po-
loÏky. Foto: rch

Projekt Leonardo da Vinci (SK/07/
LDV/PRO/01–73230370) pod názvom
Zlep‰enie kvality odborného ekonomic-
kého a manaÏérskeho vzdelávania pre
agropotravinársky sektor umoÏnil v tom-
to akademickom roku 14 mobilít s celko-
v˘m rozpoãtom 21 646 eur. Na‰ich uãi-
teºov prijali in‰titúcie z Nemecka, Veºkej
Británie, Litvy, Rakúska, Talianska a
·panielska, ktoré sú uÏ tradiãne a dlho-
dobo partnermi FEM-ky. 

Jedn˘m z nich je renomovan˘ In‰titút
pre rozvoj poºnohospodárstva v strednej
a v˘chodnej Európe (IAMO) so sídlom v
Halle. Zaoberá sa v˘vojom poºnohospo-
dárskeho a potravinárskeho sektora s
dôrazom na zmeny v dôsledku transfor-
mácie, ekonomick˘mi reformami v jed-
notliv˘ch krajinách a liberalizáciou trhov.
In‰titút ponúka takmer neobmedzené
moÏnosti pre v˘skum v oblasti modelo-
vania agrárnych politík, in‰titucionálnej
ekonomiky a rozvoja vidieka, ekonomiky
podnikov, manaÏmentu, marketingu aÏ
po v˘skum spotrebiteºského správania.
Tu je niekoºko postrehov Ing. Miroslavy
Rajãániovej, PhD., a Ing. Artana Qineti-
ho, PhD., z pobytu v IAMO: „Pracovníci
in‰titútu boli ústretoví a v‰ade vládla
priateºská atmosféra. Zoznámili nás so

svojimi v˘skumn˘mi projektmi a spoloã-
nú reã sme na‰li aj pri hºadaní moÏností
ìal‰ej spolupráce. Vìaka tejto mobilite
sme získali námety na nov˘ v˘skum,
roz‰írili si znalosti t˘kajúce sa najnov-
‰ích poznatkov, naãerpali odborné infor-
mácie a skúsenosti, ktoré budeme môcÈ
zahrnúÈ do vzdelávacieho procesu. No-
vé poznatky plánujeme zhodnotiÈ na
IAMO Fóre, ktoré sa má uskutoãniÈ uÏ v
júni tohto roku. Profesionálne i osobné
kontakty sú pre nás cennou devízou do
budúcnosti. Poìakovanie patrí vedeniu
in‰titútu IAMO, ako aj manaÏmentu FEM
a kancelárii zahraniãn˘ch vzÈahov za
odborn˘ a ústretov˘ prístup pri adminis-
trácii tohto projektu.“

Z ìal‰ích v˘znamn˘ch partnerov za-
hraniãnej mobility treba spomenúÈ zdru-
Ïenie ekologick˘ch producentov Puglia
Natura v Bari (Taliansko), Balfor v Bir-
minghame (Veºká Británia) ãi In‰titút ag-
rárnej ekonomiky vo VilÀuse (Litva).
Vìaka ústretovosti na‰ich zahraniãn˘ch
partnerov sa nám podarilo úspe‰ne na-
plniÈ cieº projektu, ktor˘m bol transfer
poznatkov z praxe a v˘skumu do vzde-
lávania v agrosektore.

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
koordinátorka projektu

Z histórie
Zbieranie a lisovanie rastlín nie je

novinka. Existujú herbáre s dnes uÏ
neznámymi rastlinami, ktoré sú staré
aj niekoºko storoãí a majú veºmi vyso-
kú hodnotu. Za zakladateºa modernej
systematiky sa pokladá ‰védsky bota-
nik Carl Linné. Jeho herbáre sú medzi-
národne uznané a v súãasnosti sú do-
stupné aj na internete. Najstar‰í za-
chovan˘ herbár na Slovensku pochá-
dza pribliÏne z roku 1766. Vytvoril ho
páter Cyprián, botanik, lekár a bylinkár
z âerveného Klá‰tora. Popisuje 260
druhov lieãiv˘ch rastlín v 286 exemplá-
roch, najmä z územia Tatier a Pienin.

ciálnu mrazniãku, v ktorej pri teplote -18 °C
kaÏdoroãne v priebehu t˘ÏdÀa postupne
vymrazíme v‰etky herbárové poloÏky,“ ho-
vorí Ing. Eliá‰. 

Katedra botaniky má povolenie na zber
rastlín a spolupracuje na projektoch s Bo-
tanick˘m ústavom SAV. Venuje sa vzác-
nym a ohrozen˘m rastlinám. „Zbierame
poloÏky z celého územia Slovenska, aj zo
zahraniãia, napríklad zo ·kandinávie, z
Álp, zo slanísk z Maìarska, z Arménska.
Napriek tomu, Ïe intenzita zberov je v sú-
ãasnosti nízka a treba naÀ maÈ ‰peciálne
povolenie, kaÏd˘ rok nám pribúdajú nové
herbárové poloÏky,“ informuje Pavol Eliá‰.
Dodáva, Ïe disponujú aj ‰peciálnym liso-
vacím zariadením. Hotové herbárové listy
sa ukladajú do tvrd˘ch kartónov˘ch dosiek,
ktoré sa dajú previazaÈ. Následne sú us-
kladnené v dreven˘ch skriniach. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
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Îivot sa rodí na vidieku

SLOVENSKÁ POªNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA NA AGROKOMPLEXE 2008
PRÍHOVOR MINISTERKY PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

Pod t˘mto mottom sa stretneme v Nitre na jubilejnej 35. poºnohospodárskej v˘stave
Agrokomplex, aby sme si pripomenuli hodnoty, z ktor˘ch ãerpá slovenská spoloãnosÈ uÏ
vy‰e tisícroãie. Nitra je symbolickou kolískou slovenského povedomia a kresÈansk˘ch tra-
dícií celej Európy. Na‰i vierozvestcovia, sv. Cyril a sv. Metod, sú spolupatrónmi Európy.
TakÏe v Nitre sa v auguste vraciame nielen ku koreÀom, ktoré nás viaÏu k rodnej hrude, ale
aj  k ná‰mu slovenskému slovu. K dobrému slovu na osoh dobr˘m ºuìom. K slovu, ktoré sa
z Nitry ‰írilo do ìal‰ích ãastí Európy.

Na‰a univerzita v kolobehu vzdelávajúcej sa Európy
SLOVO REKTORA SLOVENSKEJ POªNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE

Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre ani v tomto roku nebude ch˘baÈ na naj-
väã‰om a najv˘znamnej‰om sviatku poºnohospodárov, zvanom Agrokomplex. Veì je neod-
mysliteºnou súãasÈou rezortu pôdohospodárstva, pre ktor˘ vychováva  vysoko‰kolsky vzde-
lan˘ch odborníkov. Prezentácia vzdelávacej ponuky a v˘sledkov vedeckov˘skumnej práce
bude kamienkom do mozaiky tohtoroãného veºtrhu, ktor˘ si okrem tradiãn˘ch komunikaã-
n˘ch a komerãn˘ch zámerov dáva za cieº byÈ platformou celospoloãenského cieºa, budovaÈ
spoloãnosÈ zaloÏenú na vedomostiach a podporovaÈ vedu a v˘skum. 

Vedu a vzdelávanie, vysoké ‰koly a univerzity na-
zval klasik metaforicky majákmi. PretoÏe priná‰ajú
svetlo poznania. Mohli by sme namietaÈ, Ïe zdrojom
svetla môÏe byÈ predsa aj obyãajná lampa. Preão teda
majáky? Lebo nielen osvetºujú, ale ukazujú aj smer.
Bezpeãnú cestu bez rizík. 

V prenesenom zmysle to platí aj pre na‰u univerzi-
tu, ktorá je v Slovenskej republike svojím zameraním a
postavením jedineãná. Na svojich ‰iestich fakultách
ponúka ‰iroké spektrum akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch
programov vo v‰etk˘ch troch stupÀoch ‰túdia. KaÏdá
z fakúlt je svojím spôsobom ‰pecifická a má ão ponúk-
nuÈ svojim ‰tudentom. Koniec koncov, presvedãíte sa
o tom na ‰iestej strane tohto vydania Poºnohospodára. 

Vzdelávanie je proces, ktor˘ v‰ak musí svoje priori-
ty podriaìovaÈ aktuálnym potrebám spoloãnosti. Preto
si aj my kaÏdodenne kladieme otázku: „Ako ìalej, uni-
verzita?“ 

Na túto zloÏitú otázku dáva odpoveì dlhodob˘ zá-
mer Slovenskej poºnohospodárskej univerzity na roky
2008 aÏ 2015, ktor˘ v uplynul˘ch dÀoch schválilo ve-
denie SPU, jej vedecká i správna rada. Pri jeho konci-

povaní sme vychádzali okrem iného aj z nedávneho
hodnotenia SPU komisiou Európskej asociácie univer-
zít (EUA), ktorej cieºom bolo poukázaÈ na na‰e silné aj
slabé stránky a podporiÈ univerzitu vo v˘voji tak, aby
vyhovela súãasn˘m poÏiadavkám na prípravu kvalit-
n˘ch absolventov pre prax. ZároveÀ sa opierame o dl-
hodobé tradície poºnohospodárskeho vysokého ‰kol-
stva na Slovensku, ako aj o dokumenty EÚ o európ-
skom priestore vysoko‰kolského vzdelávania. 

Dlhodob˘ zámer rozvoja SPU sa dot˘ka najmä ãin-

nosti v oblasti jej hlavného poslania, a to vzdelávania,
v˘chovy, vedy, v˘skumu a poradenstva. To v‰ak úz-
ko súvisí so sférou sociálnej starostlivosti o ‰tudentov
a zamestnancov ‰koly. Preto je dlhodob˘ zámer ná-
strojom na naplnenie ambícií Slovenskej poºnohos-
podárskej univerzity v Nitre, zaãleniÈ sa medzi univer-
zitné vysoké ‰koly a pôsobiÈ v sieti popredn˘ch eu-
rópskych univerzít poskytujúcich vzdelanie v oblasti
poºnohospodárstva a príbuzn˘ch odvetví. Chceme
poskytovaÈ vzdelanie domácim a zahraniãn˘m ‰tu-
dentom vo v‰etk˘ch troch stupÀoch vysoko‰kolského
vzdelávania a vychovávaÈ vysokokvalitn˘ch odborní-
kov v zmysle poskytovan˘ch ‰tudijn˘ch programov
na na‰ich fakultách. Ide aj o to, aby sme uspokojova-
li potreby rezortu v súvislosti s prípravou kvalifikova-
n˘ch odborníkov pre riadiacu a v˘robnú sféru.

Efektívne vzdelávanie musí maÈ svoj základ vo vy-
uÏívaní  v˘sledkov základného a aplikovaného v˘s-
kumu. Na druhej strane je v‰ak z hºadiska deklarova-
ného celoÏivotného vzdelávania mimoriadne dôleÏité
aj poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb a prenos po-
znatkov do praxe. 

Ako to dosiahnuÈ? V záujme v˘konovej, vecnej a
ekonomickej stability a prosperity SPU v Nitre chce-
me priebeÏne inovovaÈ ponuku existujúcich ‰tudij-
n˘ch programov, no vytváraÈ aj nové, progresívne a
atraktívne pre budúcich záujemcov o ‰túdium. Je to
nutné, pretoÏe agropotravinársky sektor v meniacej
sa Európe a globalizujúcom sa svete prechádza v˘-
znamn˘mi zmenami a je stále konfrontovan˘ s v˘z-
vami na zabezpeãenie udrÏateºnosti a dostatku zdra-
v˘ch a bezpeãn˘ch potravín pre svet. S intenzívnym
poºnohospodárstvom úzko súvisí aj otázka ochrany
Ïivotného prostredia. V záujme uskutoãnenia t˘chto
predsavzatí budeme usilovaÈ o zdokonaºovanie in-
fra‰truktúry podporujúcej vedu, v˘skum, vzdelávanie,
poradenskú a úãelovú ãinnosÈ. 

Na‰ou snahou je presadenie zásad Bolonského
procesu do kaÏdodenného Ïivota univerzity, interna-
cionalizácia vzdelávania, harmonizácia ‰tudijn˘ch
programov so zahraniãn˘mi univerzitami, mobilita uãi-
teºov a ‰tudentov. To v‰etko by malo vytvoriÈ priestor
pre reálne zapojenie sa na‰ej univerzity do kolobehu
vzdelávajúcej sa Európy. 

MIKULÁ· LÁTEâKA, 
rektor SPU v Nitre

MierumilovnosÈ slovenského národa moÏno vychá-
dza práve z vidieka. Z miesta, kde sa kaÏd˘ rok rodí Ïi-
vot, aby priná‰al nové sily, impulzy a kreácie do celej
krajiny. Bola to práve práca na pôde, ktorá na‰ich
predkov priviedla od chleba zasa k slovu. K slovu spie-
vanému pri ÈaÏk˘ch prácach, ktoré oslobodzovalo my-
seº a zbavovalo telo únavy, ale aj k slovu rozprávané-
mu. K slovu ako k základnej bunke energie, ktorá po-
máha ãloveku pri jeho kráãaní ãasom.

Do Nitry teda povedú opäÈ cesty odborníkov na
rastlinnú, ako aj Ïivoãí‰nu v˘robu. „Fachmanov“ na-
slovovzat˘ch, ktorí, ovládajúc svoje remeslo, dokáÏu
skutoãne zázraãné v˘kony pri pretváraní plodov zeme
do podoby chutn˘ch potravinov˘ch v˘robkov. Agro-
komplex sa tak uÏ dávno stal  slovensk˘m pútnick˘m
miestom pre ºudí, ktorí v pote tváre dob˘jajú nemalé
hodnoty.

Vidiek zostáva zdrojom, z ktorého môÏeme ãerpaÈ
poznanie. Poznanie generácií pred nami, ktoré doká-
zali krásnu slovenskú krajinu zanechaÈ pre nás, svo-
jich potomkov, v dne‰nom vydaní, v dne‰nom ‰ate.
Poznanie t˘chto tradícií zas na nás prená‰a povinnosÈ
zachovaÈ tieto úÏasné hodnoty pre na‰ich potomkov. 
K tomu nám tieto stretnutia v horúcom augustovom le-
te pomáhajú. Aby sme nezabudli, odkiaº sme vy‰li a
kam kráãame.

Súãasn˘ svet kladie pred kaÏdé spoloãenstvo ne-
ustále nové v˘zvy. Tie si vyÏadujú ná‰ celoroãn˘ sú-
streden˘ záujem, aby sme vo v˘zvach doby obstáli. 
A tak dnes môÏem kon‰tatovaÈ známe skutoãnosti, Ïe
potraviny, ich v˘roba a zdroje, sa stávajú strategick˘m
odvetvím pre kaÏdú modernú spoloãnosÈ. Nové tech-
nologické v˘dobytky vedy odrazu uÏ nie sú také dôle-
Ïité, ak nemáme na uspokojovanie základn˘ch Ïivot-
n˘ch potrieb. Svetom sa ‰íri stra‰iak hladomoru, keì-
Ïe dochádza ku globálnym potravinov˘m krízam.
Otázkou je, ãi taká malá krajina, ako je Slovensko, do-
káÏe obstáÈ v t˘chto ÈaÏk˘ch nov˘ch ãasoch.

Práve v tak˘chto situáciách je dobré pripomenúÈ si
na‰e tradície, na‰e korene. PovedaÈ si, Ïe toto sme uÏ
dokázali. Vedeli sme vytvoriÈ dostatok dostupn˘ch po-

travín, aby sme mohli na‰im obãanom ponúknuÈ plno-
hodnotn˘ Ïivot v na‰om slovenskom priestore. Na tie-
to hodnoty musíme v poºnohospodárstve nadviazaÈ.
Tu sa musíme vedieÈ dohodnúÈ, Ïe základom je chlieb,
ktorého musíme maÈ dostatok, aby sme sa vedeli ìa-
lej rozvíjaÈ.

Rezort pôdohospodárstva je uÏ dva roky na‰tarto-
van˘ na rozvoj. Bolo to múdre a strategické rozhodnu-
tie vlády SR, ktorá na svojom zaãiatku rozhodla o za-
radení poºnohospodárstva medzi svoje priority. Uká-
zalo sa, Ïe dnes uÏ nijak˘ ‰tát neuvaÏuje len o dovo-
ze potravín pre svojich obãanov, lebo nie je veºmi od-
kiaº ich doviezÈ. Svet sa neustále mení. Hodnoty v‰ak

zostávajú. Medzi nimi aj tie, na ktor˘ch je slovenská
spoloãnosÈ postavená.

Tieto hodnoty vznikali a vznikajú na vidieku napriek
tomu, Ïe rastie poãet obyvateºov miest. Ruku na srd-
ce, na Slovensku nemáme skutoãné veºké mestské
aglomerácie, ktoré by mali vy‰e milióna obyvateºov.
KaÏd˘ z nás je s vidiekom nejak˘m spôsobom spät˘.
Preto je tu ãas, vzdaÈ vidieku hold. PovedaÈ si úprim-
ne, Ïe byÈ vidieãanom neznamená nieão hanlivé.
Naopak, znamená to vyznávaÈ tradiãné hodnoty, na
ktor˘ch sa rodí spoloãenstvo sebavedomé, hrdé,
zdravé fyzicky i morálne. ByÈ vidieãanom znamená
byÈ rozumn˘m hospodárom. Mysliacim na budúcnosÈ,
ktor˘ vie odhadnúÈ v˘voj Ïivota. Chápe, Ïe prvoradá
je v dne‰nej dobe dostupnosÈ potravín, ich kvalita a
bezpeãnosÈ. 

Som hrdá, Ïe mám tú ãesÈ byÈ ministerkou pôdo-
hospodárstva, teda rezortu, kde vzniká Ïivot. Kde sa
kaÏdú jar rodí nová nádej na lep‰í Ïivot ºudí. ZároveÀ
chcem touto cestou poìakovaÈ v‰etk˘m poctivo pra-
cujúcim odborníkom na pôde za ich vytrvalosÈ. Na
pôde doteraz pracovali ãasto so sebazaprením len ºu-
dia, ktor˘m na na‰ej rodnej zemi skutoãne záleÏalo.
Nebola to totiÏ Ïiadna prechádzka ruÏovou záhradou.

Európska únia v súãasnosti tieÏ kladie dôraz na
rozvoj vidieka. V rámci reformy Spoloãnej poºnohos-
podárskej politiky sa na stretnutiach predstaviteºov
ãlensk˘ch krajín únie zaoberáme práve t˘mito otáz-
kami. Európske poºnohospodárstvo trpí nedostatkom
záujmu zo strany mladej generácie. Preto je pre nás
poºnohospodárstvo v˘zvou. PosilniÈ ho a dostaÈ na ta-
kú úroveÀ, aby sa stalo dostatoãne motivujúce aj pre
ìal‰ie generácie. Ak tie neprevezmú po nás ‰tafetu
odhodlania dorábaÈ vlastn˘ slovensk˘ chlieb, doplatí
na to celá spoloãnosÈ. Pevne verím, Ïe upriamenie
pozornosti na vidiek prinesie v‰etk˘m zainteresova-
n˘m nové in‰pirácie, ktoré vzídu práve z prehliadky
v˘stavy Agrokomplex. 

ZDENKA KRAMPLOVÁ,
ministerka pôdohospodárstva SR

„Potraviny, ich 

v˘roba a zdroje, 

sa stávajú 

strategick˘m 

odvetvím pre kaÏdú 

modernú spoloãnosÈ.“

„Vzdelávanie 

je proces, ktor˘ 

musí svoje priority 

podriaìovaÈ 

aktuálnym potrebám 

spoloãnosti.“

1979 
Doposiaº najväã‰ia samostatná expozícia V·P

na v˘stave Agrokomplex mala rozlohu 270 m2. Bola
umiestnená v pavilóne A na galérii, spolu s expozí-
ciami v‰etk˘ch vysok˘ch ‰kôl a ústavov akadémie.
Na paneloch, trojrozmern˘mi exponátmi a pomocou
audiovizuálnej techniky, bol predstaven˘ podiel ‰ko-
ly na rie‰ení aktuálnych otázok rozvoja poºnohospo-
dárstva, konkrétne rie‰enia krmovinárskeho progra-
mu v nadväznosti na potreby Ïivoãí‰nej v˘roby... 

(Poºnohospodár ã. 1-2/1979)

1981
Na‰a expozícia, po prv˘krát samostatne v paviló-

ne H-2, bola sústredená do ‰iestich tematick˘ch cel-
kov, venovan˘ch obilninárskemu programu, obje-
mov˘m krmovinám, programu chovu HZ, v˘Ïive,
ochrane pôdneho fondu a Ïivotného prostredia. Bol
to pomerne ‰irok˘ tematick˘ záber, Ïiaº, ani tak ne-
postaãil na to, aby sme mohli realizovaÈ v‰etko to,
ão ponúkli jednotlivé katedry. 

(Poºnohospodár ã. 1-2/1981)

1983
„Tu majú toho skleneného koÀa,“ to bolo najãas-

tej‰ie odporuãenie k náv‰teve ná‰ho pavilónu v
uplynulom roku. „âo tam majú?“ „Ovocie, zeleninu,
obrovskú tekvicu. A môÏete sa zahraÈ na poãítaãi,“
to boli beÏné odporúãania k náv‰teve expozície
V·P v tomto roku. Pred pavilónom bola atrakciou
kvapková závlaha (akoby aj nie, keì v obchodoch
niã takého nedostaÈ!). (Poºnohospodár ã. 1-2/1983)

1989
Reklamné letáky propagujúce NITRAFOL,

AVARTIN, doãasnú prenosnú vozovku ãi polyetylé-
nové vrecká s emblémom vysokej ‰koly. V‰etky tie-
to tlaãoviny boli k dispozícii náv‰tevníkom tohtoroã-
nej expozície V·P. Novinkou bol predaj odbornej li-
teratúry na‰ich pracovníkov, vydanej vo vydavateº-
stve Príroda. Záujem o Àu bol väã‰í, ako sa oãaká-
valo a pri niektor˘ch tituloch nebolo moÏné pokryÈ
záujem náv‰tevníkov. (Poºnohospodár ã. 1/1989)  

1993
Aj keì rozsahom bola na‰a expozícia men‰ia ako

po iné roky, rozhodne patrila k najnav‰tevovanej‰ím
v rámci pavilónu R. Záujem vzbudzovala najmä po-
nuka kurzov Slovenského strediska pre rekvalifiká-
ciu pracovníkov v poºnohospodárstve pri V·P. Mag-
netom boli aj prístupné ceny predávan˘ch produk-
tov, ako napríklad figovníkov, granátovníkov, prie-
sad jahôd, ovocn˘ch stromãekov i ìal‰ích drevín,
odbornej literatúry a medoviny zo ·kolského poºno-
hospodárskeho podniku. 

(Poºnohospodár ã. 1/1993)

1994
Po prv˘krát sme verejnosti predstavili v˘skumno-

experimentálne pracovisko Malanta, ktoré pomáha
rie‰iteºom v˘skumn˘ch projektov získaÈ potrebné in-
formácie o pôde, rastlinách a kvalite poºnohospo-
dárskej produkcie. (Poºnohospodár ã. 1/1994)

1999
PozornosÈ náv‰tevníkov na‰ej expozície v paviló-

ne M-2 pútal najmä zvukov˘ stimulátor liahnutia,
ktor˘ ur˘chºuje proces liahnutia o 24 hodín, ale aj
projekt separovaného zberu komunálneho odpadu
ãi názorné ukáÏky najnebezpeãnej‰ích inváznych
druhov rastlín na na‰om území. 

(Poºnohospodár ã. 1/1999)

2002
Netradiãne, uÏ v prv˘ deÀ veºtrhu, sa odovzdáva-

li ocenenia Zlat˘ kosák, ktoré odborná porota kaÏ-
doroãne udeºuje v siedmich kategóriách. SPU sa
môÏe pochváliÈ t˘m, Ïe ich tento rok získala aÏ tri!
Záujem verejnosti sa sústredil najmä na ‰klbaã hy-
diny s automatick˘m ohrevom vody, zariadenie na
snímanie vnútorn˘ch tlakov obalov˘ch materiálov,
ãi prístroj na testovanie gumov˘ch ãastí dojacích
zariadení. (Poºnohospodár ã. 1/2002)

2003
Na‰a univerzita sa v pavilóne vedy a v˘skumu

predstavila ako moderná pedagogicko-vedecká in-
‰titúcia so ‰irokou ponukou akreditovan˘ch ‰tudij-
n˘ch odborov. SúãasÈou expozície, ktorá lákala
okoloidúcich vkusn˘m kvetinov˘m aranÏmán z diel-
ne na‰ej botanickej záhrady, bolo aj konzultaãné
stredisko s poradÀou o racionálnom stravovaní. Na
svoje si pri‰li i milovníci medu, ktorí mohli byÈ sved-
kami vyhlasovania víÈazov medárskej súÈaÏe. 

(Poºnohospodár ã. 1/2003)

2007
Dva Zlaté kosáky a dve Ceny ministra – taká bo-

la bilancia ocenení pracovníkov SPU na ostatnom
roãníku medzinárodného veºtrhu Agrokomplex.
Náv‰tevníci na‰ej expozície sa okrem iného obo-
známili aj s programom genofondu hºuzoviek a spô-
sobmi vyuÏívania t˘chto vzácnych húb, unikátnym
laboratóriom nápojovej techniky, protimrazovou
technológiou Flipper, vhodnou na ochranu sadov a
viniãov ãi pásov˘m lepiacim lapaãom hmyzu.

(Poºnohospodár ã. 1/2007)

Takí sme boli...



Plodná slovensko-poºská spolupráca v agrofyzike

Kde sa aborigénska tradícia V ZRKADLE...
jeden z nás

Ing. PAVOL OTEPKA, PhD., odborn˘
asistent na Katedre
udrÏateºného poºno-
hospodárstva a her-
bológie FAPZ

Miesto narodenia:
Myjava

Vek: 30

OPRAVA
Autorom ãlánku Nové trendy v kon-

‰truovaní a tvorbe technickej doku-
mentácie, uverejneného v 18. ãísle
dvojt˘Ïdenníka Poºnohospodár, je or-
ganizaãn˘ v˘bor rovnomennej konfe-
rencie. Redakcia sa Katedre kon‰truo-
vania strojov Technickej fakulty SPU v
Nitre za omyl ospravedlÀuje. -r-

So zameraním vedeckov˘skumnej ãinnosti viacer˘ch pracovísk Technickej fa-
kulty SPU kore‰ponduje dlhoroãná spolupráca s In‰titútom agrofyziky Poºskej aka-
démie vied v Lubline. Je tematicky rôznorodá a prelína sa najmä v oblasti agrofy-
ziky, environmentálnej fyziky, poºnohospodárskeho inÏinierstva, metrológie, poãí-
taãového modelovania a simulácií.

BliÏ‰ie nahliadnuÈ do systému
vzdelávania a v˘skumu, kore‰pon-
dujúceho s okruhom ãinností na‰ej
alma mater a nadviazaÈ nové kon-
takty s univerzitami v Austrálii. To
boli ciele pracovnej cesty ãlenov
manaÏmentu SPU do tejto ìalekej
krajiny. Najmen‰í svetadiel v dÀoch
31. mája aÏ 9. júna nav‰tívil prof.
Ing. MIKULÁ· LÁTEâKA, PhD.,
rektor univerzity, v sprievode pro-
rektorov, prof. Ing. MAGDALÉNY
LACKO-BARTO·OVEJ, CSc., a prof.
Ing. JÁNA SUPUKU, DrSc. 

Na jednej z najlep‰ích 
austrálskych univerzít

University of New England (UNE) v
Armidale, asi 25-tisícovom mesteãku
medzi Sydney a Brisbane v ‰táte New
South Wales, je hlavn˘m centrom
vzdelávania a v˘skumu v oblasti poº-
nohospodárskych vied a manaÏmentu
prírodn˘ch zdrojov v Austrálii. Uni-
verzita patrí do skupiny 500 najlep‰ích
v celosvetovom meradle a 100 najlep-
‰ích v oblasti Ázie a Pacifiku. V Au-
strálii sa radí medzi sedem najlep‰ích
univerzít. Nadmorská v˘‰ka tisíc met-
rov zabezpeãuje tejto oblasti miernu
klímu so striedaním ‰tyroch roãn˘ch ob-
dobí, zatiaº, ão v niÏ‰ích polohách je sub-
tropické podnebie. Pekn˘ areál univerzi-
ty s katedrami, kniÏnicou, internátmi a
‰portoviskami, obkolesen˘ riedkymi eu-
kylaptov˘mi lesmi, vytvára príjemné pro-
stredie pre ‰túdium a relax. Univerzita,
ktorá má v súãasnosti dve fakulty, Fakul-
tu umenia a vied a Fakultu profesií (Fa-
culty of Arts and Sciences a Faculty of
the Professions), pre‰la organizaãn˘mi
zmenami. Namiesto katedier boli zriade-
né „‰koly“, na kaÏdej fakulte ich pôsobí
päÈ. Z hºadiska ìal‰ej spolupráce je v˘-
znamná ‰kola environmentálnych a ru-

rálnych vied, ‰kola pre vedy a technoló-
gie, ‰kola pre obchod, ekonomiku a poli-
tiku a ‰kola verejného zdravia. 

Príklad hodn˘ nasledovania
MoÏno zaÀ povaÏovaÈ zriadenie spo-

loãn˘ch v˘skumn˘ch centier (Collaborati-
ve Research Centres – www.crc.gov.au) v
rámci celej Austrálie. Centrá sú finanãne
dotované austrálskou vládou a priemysel-
n˘mi podnikmi najmä na rie‰enie apliko-
vaného v˘skumu (zvyãajne 7-roãné pro-
jekty v objeme 10 aÏ 60 mil. AUD). Centrá
zdruÏujú v˘skumn˘ch pracovníkov z uni-
verzít a v˘skumn˘ch organizácií, s cieºom
vyrie‰iÈ a aplikovaÈ do praxe v˘sledky

spoloãného rie‰enia konkrétnej proble-
matiky, zabezpeãiÈ vzdelávacie programy
a postdoktorandsk˘ v˘skum s vyuÏitím
v˘skumnej infra‰truktúry v‰etk˘ch zdru-
Ïen˘ch subjektov. Univerzita v Armidale
spolupracuje na projektoch v rámci 14
spoloãn˘ch v˘skumn˘ch centier (CRC),
priãom riaditeºstvo troch CRC zamera-
n˘ch na Ïivoãí‰nu produkciu je na UNE v
Armidale (CRC pre inovácie v ovãiarstve,
CRC pre hovädzí dobytok a genetiku).
Univerzita má silnú pozíciu vo v˘skume 
v oblasti environmentálnych vied, poºno-
hospodárskych vied a ekonomiky. 

Speãatenie budúcej spolupráce 

Po vzájomn˘ch rozhovoroch pred-
staviteºov oboch univerzít bola podpí-
saná zmluva o spolupráci, ktorú za
UNE signovala Eva Woodberry, ‰ta-
tutárna zástupkyÀa rektora UNE a v
mene na‰ej univerzity jej rektor, Mi-
kulá‰ Láteãka. 

Nové kontakty zo Sydney
Na University of Sydney, najstar‰ej

univerzite v Austrálii, sme nav‰tívili
Fakultu poºnohospodárstva, potravi-
nov˘ch a prírodn˘ch zdrojov. Roko-
vali sme s jej dekanom, prof. Markom
Adamsom a ìal‰ími predstaviteºmi fa-
kulty a univerzity. ârtajú sa moÏnosti
spolupráce v oblasti presného poºno-
hospodárstva, molekulárnej biológie
a biotechnológie. 

Absolvovali sme aj krátku náv‰tevu
na University of New South Wales v
Sydney, kde sme hovorili o moÏnos-
tiach spolupráce v oblasti architektúry
a záhradnej architektúry.

V Sydney sme nadviazali osobné
kontakty s Petrom Kováãom, predsta-
viteºom vzdelávacej agentúry Great
Mate, ktorá zabezpeãuje pre ‰tuden-
tov víza, pracovné ponuky, ubytova-
nie v Sydney a ìal‰ie sluÏby potrebné

pre prv˘ kontakt v ìalekej cudzine.
Agentúra poriada pravidelné prezentácie
svojich aktivít aj na na‰ej univerzite.

Ako na pracovné cesty?
Prvé kroky vzájomnej spolupráce boli

poloÏené. Závisí aj od nás, ako ich zuÏit-
kujeme. Na základe pozitívnych skúse-
ností odporúãam na realizáciu pracov-
n˘ch ciest ‰tudentov, uãiteºov a v˘skum-
n˘ch pracovníkov do Austrálie vyuÏiÈ
moÏnosti, ktoré ponúka Národn˘ ‰tipen-
dijn˘ program SR. 

Prof. Ing. M. LACKO-BARTO·OVÁ, PhD., 
prorektorka pre zahraniãné vzÈahy

Viac informácií: www.une.edu.au

Konkrétna spolupráca pracovísk, v
súãasnosti najmä Katedry fyziky
Technickej fakulty, sa realizuje viace-
r˘mi formami: spoloãn˘m or-
ganizovaním vedeck˘ch po-
dujatí spojen˘ch s prezentá-
ciou vedeckov˘skumn˘ch v˘-
sledkov a vzájomnou úãasÈou
pedagógov na nich prostred-
níctvom pozvan˘ch predná-
‰ok, prípravou a realizáciou
spoloãn˘ch projektov, aktuál-
ne spoloãn˘m projektom pod-
porovan˘m Medzinárodn˘m
vi‰egrádskym fondom, opono-
vaním vedeck˘ch prác, aj ne-
formálnou v˘menou odbor-
n˘ch skúseností a najnov‰ích
vedeck˘ch informácií. 

Pri príleÏitosti osláv 40. v˘-
roãia zaloÏenia in‰titútu, na
znak ocenenia doteraj‰ej vzá-
jomnej spolupráce v oblasti
vedy a vzdelávania a vyjadre-
nia záujmu o jej pokraãovanie,
odovzdal prof. Vladimír Kroã-
ko, dekan Technickej fakulty
SPU, v mene rektora Sloven-
skej poºnohospodárskej uni-

verzity v Nitre, prof. Józefovi Horabi-
kovi, riaditeºovi in‰titútu, pamätnú me-
dailu SPU. 

Na oslavách jubilea sa zúãastnili
v˘znamné osobnosti vedy, priekopníci
agrofyziky, ale aj najvy‰‰í predstavite-
lia vedeck˘ch a akademick˘ch in‰titú-
cií nielen z Poºska, ale aj mnoh˘ch
ìal‰ích krajín Európy a sveta. 

Ocenenie za v˘znamn˘ príspevok k
rozvoju, formovaniu a podpore agrofy-
ziky si z Lublinu odniesla aj vedúca
Katedry fyziky TF, RNDr. Vlasta Vozá-
rová, PhD.

Od 14. júna do 14. septembra sa
v ‰panielskej Zaragoze uskutoãní
svetová v˘stava EXPO 2008 s hlav-
nou témou Voda a udrÏateºn˘ roz-
voj. Zúãastní sa na nej viac ako 100
krajín sveta a oãakáva sa náv‰teva
7 miliónov ºudí. Slovensko na nej
predstaví bohatstvo svojich mine-
rálnych a termálnych vôd a tieÏ vy-
sokú úroveÀ vodného hospodár-
stva. Symbolicky bude prezentova-
né ako PrameÀ Európy. „Slovensk˘
pavilón zoznámi náv‰tevníkov v˘-
stavy s rozmanit˘mi moÏnosÈami
vyuÏitia na‰ich kvalitn˘ch vôd, pri-
blíÏi skúsenosti s vodou ako ener-
getick˘m zdrojom. Ponúkneme aj s
vodou súvisiace rekreaãné a lieãeb-
né turistické moÏnosti," uviedol mi-
nister hospodárstva ªubomír Jah-
nátek. ZároveÀ budú prezentova-
né viaceré minerálne vody a náv-
‰tevníci ich budú maÈ príleÏitosÈ aj
ochutnaÈ. 

ZaujímavosÈou tejto ekologicky
zameranej v˘stavy je, Ïe poãas 192
dní jej konania sa bude vyuÏívaÈ iba
elektrická energia pochádzajúca z
obnoviteºn˘ch zdrojov energie. Dô-
leÏitú úlohu pre umiestnenie 25-
hektárového v˘stavného areálu zo-
hrala rieka Ebro, ktorá podºa organi-
zátorov najlep‰ie napæÀa my‰lienku
vyuÏitia vodn˘ch zdrojov. -r-

Zmluvu o spolupráci medzi University of New England v Armidale a SPU podpí-
sala ‰tatutárna zástupkyÀa rektora UNE, Eva Woodberry a rektor SPU, Mikulá‰
Láteãka.

V areáli starobylej University of Sydney, zaloÏenej v roku 1850, sa v ãase náv-
‰tevy na‰ej delegácie konali promócie. Snímky: JÁN SUPUKA

In‰titút agrofyziky Poºskej akadémie
vied v Lubline sa zaoberá aplikáciami
fyzikálnych metód skúmania vlastností
rôznych poºnohospodárskych materiá-
lov, ako aj procesov a interakcií v rámci
systémov: pôda – rastliny – atmosféra,
resp. pôda – rastliny – technické pro-
striedky – poºnohospodárske produkty.
Vo svojich oficiálnych vystúpeniach aj
pri neformálnych rozhovoroch sa obidve
kooperujúce in‰titúcie vyjadrili v pro-
spech ìal‰ej spolupráce, ktorá okrem
iného otvára priestor na roz‰írenie kon-
taktov v rámci podobne zameran˘ch ve-
deck˘ch pracovísk, vytvára dobré pred-
poklady na prípravu v˘znamn˘ch me-
dzinárodn˘ch projektov a je podmien-
kou pre integráciu vedeck˘ch pracovísk
Technickej fakulty do medzinárodn˘ch
rie‰iteºsk˘ch kolektívov.

Doc. RNDr. ZUZANA HLAVÁâOVÁ, CSc.,
RNDr. VLASTA VOZÁROVÁ, PhD.

Expo 2008 o vode

www.uniag.sk4

âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
- Najskôr som mal ‰tandardne chlap-

ãensky orientované ciele – byÈ kozmonau-
tom alebo pilotom. Pamätám si v‰ak, Ïe
poãas ‰túdia na strednej ‰kole som veºmi
chcel byÈ oãn˘m lekárom. Ako tretiaci zo
strednej ‰koly sme boli v Îatci na zbere
chmeºu a tam som zaãal ‰tudovaÈ knihu
Oãné lekárstvo. Triedny tomu nerozumel,
pretoÏe v‰etci i‰li po práci na pivo...

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

- Keì som bol siedmak na základnej
‰kole, kúpili sme záhradku. Veºmi sa mi v
nej páãilo, trávil som tam veºa ãasu a
chcel som v‰etkému viac rozumieÈ.
Odvtedy som akosi prirodzene v spojení s
poºnohospodárstvom. UÏ poãas ‰túdia na
strednej ‰kole som kaÏdé leto trávil na bri-
gáde na poli.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ?
- Ako doktorand som chodil z katedry

denne aj o 22. hodine. Som rád, Ïe dnes
to uÏ nie je moÏné a môÏem tráviÈ ãas aj
doma s rodinkou. Keì sa niekedy viackrát
po sebe dlh‰ie zdrÏím v práci, na‰a dvaa-
polroãná dcérka si po mÀa príde do kan-
celárie so slovami: „Tatinko, vypni uÏ ten
poãítaã a poì domov!“

Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ?

- Je to veºmi rôznorodé. (A ja sa tieÏ e‰-
te cítim mlad˘.) Vysoko‰koláci majú napr.
veºmi ‰iroké moÏnosti ‰túdia a pobytov v
zahraniãí, ão dne‰n˘m ‰tudentom odpo-
rúãam vyuÏiÈ.

S k˘m by ste sa radi stretli a poroz-
právali?

- Keby sa dal vrátiÈ ãas, tak by som sa
rád znova stretol a porozprával so svojím
star˘m otcom, o ktorom ºudia v dedine ho-
vorili, Ïe tak˘ príkladn˘ ãlovek, ako bol on,
sa narodí jeden z desaÈtisíc. Bol pre mÀa
veºk˘m vzorom. Na‰Èastie sme veriaci a
nádej stretnutia trvá...

âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota?

- KeìÏe vyuãujem zaujímav˘ predmet
agroturistika a v rámci neho podnikateºské
minimum, tak momentálne sledujem situá-
ciu so zavádzaním eura na Slovensku a
jeho vplyv na obãanov a podnikateºov.

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
- Veºmi rád by som pomáhal a vracal

nádej ºudom, ktorí majú zdravotné problé-
my v ‰tádiu, kde si uÏ sami poradiÈ neve-
dia, príp. kde uÏ zlyhala aj lekárska veda.

âo rád ãítate?
- Keì mám ãas, a dnes pri dcérke sa mi

také nieão vyskytne uÏ len veãer, keì za-
spí, alebo práve netvorím nejaké posud-
ky, rád si preãítam detektívku, príp. neja-
k˘ historicko-dobrodruÏn˘ román. A v po-
slednom ãase som sa prinútil ãítaÈ sveto-
vú literatúru v angliãtine.

Prezradíte nieão o svojej rodine?
- Pochádzam zo Senice, odkiaº som si

do Nitry priviezol aj manÏelku Lenku. O
dcérke Aniãke som uÏ rozprával, no a te-
raz v septembri ãakáme do rodiny ìal‰í
prírastok.

Aké máte koníãky?
- Momentálne Ïijem pre svoju rodinku a

keì vyjde ãas, rád si rekreaãne za‰portu-
jem – plávanie, jazda na kolieskov˘ch kor-
ãuliach. Celkom ma tieÏ zaãali baviÈ práce
v kuchyni.

Aká je dovolenka va‰ich snov?
- Najkraj‰ou dovolenkou doteraz pre

mÀa bola na‰a svadobná cesta v Egypte.
V poslednej dobe máme menej ãasu ce-
stovaÈ k na‰ej rodine do rodného mesta,
takÏe aj to je pre mÀa dobrá dovolenka.

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

- O mne platí, Ïe vtipy rad‰ej poãúvam
ako rozprávam, ale nejak˘ predsa len
mám: „Booociaaan, booociaaan ãooo tu-
uu rooobííí‰?“ „Hºadám Ïaby s veºk˘mi
ústami.“

“Tuku tu niu su...“  -rch-

Pamätnú medailu SPU odovzdal prof. Józefovi
Horabikovi dekan Technickej fakulty, prof. Vladi-
mír Kroãko. Foto: archív TF

snúbi s nov˘m svetom
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Obnoviteºné zdroje sú perspektívne

VIAC NA

www.nitrafest.sk

� V¯BEROVÉ KONANIE                � V¯BEROVÉ KONANIE                �
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vy-

hlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vy-
sok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘-
berové konanie na obsadenie:

➤ dvoch funkãn˘ch miest docentov pre ‰tudijn˘ odbor
6.1.13 Spracovanie poºnohospodárskych produktov na Ka-
tedre hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych produktov FBP,
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.1 V‰eo-
becné poºnohospodárstvo na Katedre environmentalistiky a
zoológie FAPZ v 0,5 prac. úväzku,
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor 4.2.4 Ge-
netika na Katedre genetiky a ‰ºachtenia rastlín FAPZ v 0,5
prac. úväzku,
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.2 Îivo-
ãí‰na produkcia na Katedre hydinárstva a MHZ FAPZ,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.2 Îi-
voãí‰na produkcia na Katedre ‰peciálnej zootechniky FAPZ
v 0,5 prac. úväzku,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.2 Îi-
voãí‰na produkcia na Katedre hydinárstva a mal˘ch HZ
FAPZ v 0,5 prac. úväzku,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.12 V˘-
Ïiva na Katedre v˘Ïivy ºudí FAPZ,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor 6.1.2 Îi-
voãí‰na produkcia na Katedre veterinárskych disciplín,
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor 4.2.4 Ge-
netika na Katedre genetiky a plemenárskej biológie FAPZ

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

➤ dvoch miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov – odborn˘ch asis-
tentov na Katedre chémie FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie chemického alebo prírodovedného zamerania,

- vedecká hodnosÈ PhD. resp. ekvivalent,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax v odbore min. 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ,
- nástup od 1. 11. 2008;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre odborného jazykového vzdelávania FEM pre v˘-
uãbu nemeckého jazyka.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia v odbore nemeck˘ jazyk,
- vysoko‰kolská pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – priloÏiÈ

v˘pis z registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre matematiky FEM pre v˘uãbu matematiky.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia v odbore matematika,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – Word, Excel,

PowerPoint,
- vysoko‰kolská pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – priloÏiÈ

v˘pis z registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta
na Katedre financií FEM pre v˘uãbu predmetu medzinárod-
né financie.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia s ekonomick˘m zameraním,
- akademick˘ titul PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – priloÏiÈ

v˘pis z registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ miesta vedeckov˘skumného pracovníka na Katedre mar-
ketingu FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia s ekonomick˘m zameraním,
- akademick˘ titul PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT,
- komunikaãné a projekãné zruãnosti,
- podnikateºské a manaÏérske schopnosti – preukázaÈ certi-

fikátom, resp. fotokópiami realizovan˘ch projektov,
- uznávaná osobnosÈ vo vednom resp. ‰tudijnom odbore,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – priloÏiÈ

v˘pis z registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ miesta v˘skumného pracovníka na 0,5 pracovn˘ úväzok
na Katedre v˘Ïivy zvierat FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej profilácie katedry, 
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor v príslu‰nom odbore,
- vedeckov˘skumná prax v odbore v˘Ïiva minimálne 10 ro-

kov,
- morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta v˘skumného pracovníka na 0,5 prac. úväzok na
Katedre v˘Ïivy ºudí FAPZ. 

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore v‰eobecné lekárstvo,
- vedecko-pedagogick˘ titul docent,
- vedeckov˘skumná prax v odbore v˘Ïiva minimálne 10 ro-

kov,
- morálna bezúhonnosÈ;

➤ miest vedúcich katedier Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov:

Katedra genetiky a plemenárskej biológie,
Katedra genetiky a ‰ºachtenia rastlín,

Katedra veterinárskych disciplín,
Katedra agrochémie a v˘Ïivy rastlín.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore vedeckej a vzdelávacej profilácie
katedry,

- vedecko-pedagogick˘ titul profesor,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office,
- organizaãné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smero-

vania katedry.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi
o ‰túdiu zasielajte do 11. 7. 2008 na Útvar personalistiky,
EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�   �   �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v
zmysle § 5 zákona ã. 552/2003 Z. z. o v˘kone práce vo verej-
nom záujme vyhlasuje v˘berové konanie na obsadenie mies-
ta tajomníka Fakulty ekonomiky a manaÏmentu.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ekonomického zamerania,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- minimálne 4 roky praxe na pozícii vedúceho hospodársko-

ekonomického úseku,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – adekvátne preuká-

zaÈ,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – ade-

kvátne preukázaÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi
o ‰túdiu zasielajte do 11. 7. 2008 na útvar personalistiky,
EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SKRIPTÁ
M. Kuãera: Technická mechanika - Statika. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 113 Sk.
D. Bíro a kol.: V˘Ïiva zvierat. Prvé vydanie, náklad 250 ks, cena 170 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
S. Javoreková a kol.: Biológia pôdy v agroekosystémoch. Prvé vydanie, náklad 300 ks,
cena 155 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Divadelná Nitra ponúkne v˘nimoãné záÏitky

V rámci hlavného programu vystúpia di-
vadelné súbory z Poºska, Maìarska, Ho-
landska, Ruska, Slovenska, âeskej repub-
liky, Chorvátska, Talianska i Nemecka. Po
minuloroãnom úspechu sa na Divadelnú
Nitru vráti enfant terrible poºskej divadelnej
scény, reÏisér Jan Klata, ktor˘ v nekonform-
n˘ch priestoroch hangáru na letisku Nitra -
Janíkovce predstaví svoju najnov‰iu insce-
náciu hry Prípad Danton. Originálnym spô-
sobom bude opäÈ mie‰aÈ pop, rock a váÏ-
nu hudbu, bláznivé úlety s váÏnymi v˘-
stupmi, takÏe divadelná rebélia bude zaru-
ãená. Z Nemecka pricestuje Deutsches
Schauspielhaus z Hamburgu, ktor˘ uvedie
inscenáciu s provokatívnym názvom Por-
nografia. Príbehy jej hrdinov hovoria o ‰ia-
lenstve doby, v ktorej Ïijeme, o totálnej
osamelosti ãloveka, o r˘chlosti Ïivota a po-
trebe byÈ úspe‰n˘, o túÏbe po láske a ne-
schopnosti ju preÏívaÈ... Taliansky súbor
Orthographe sa príde na Divadelnú Nitru
pokúsiÈ o lietanie s rovnomenn˘m predsta-
vením, ktoré je magick˘m záÏitkom balan-
sujúcim na pomedzí snového sveta obra-
zov a ilúzií, vedomia a spánku. Urãené je
malému poãtu divákov a organizátori ho na
festivale uvedú aÏ deväÈkrát. V priestoroch
obytného kontajnera sa s hrou Projekt
Frankenstein predstaví budape‰tianske
Divadlo Bárka. Po niekoºk˘ch rokoch do
Nitry opäÈ zavíta ruské Divadlo Praktika z
Moskvy. Divákom ponúkne inscenáciu Júl
s monológom ãloveka, ktorého poÏiar obral
o v‰etko a odrazu sa stane nik˘m. UÏ tra-
diãne sa veºkej popularite te‰ia ãeské di-
vadlá. Festival tento rok ponúkne dve sku-
toãné lahôdky: Kafkov Proces praÏského
Divadla Komedie v réÏii Du‰ana D. Pafiíz-
ka a komornú operu o politickom procese s
Miladou Horákovou – Zítra se bude... v ré-
Ïii Jifiího Nekvasila, s ktorou na Divadelnú
Nitru pricestuje Opera Národního divadla 
z Prahy. 

Z domácich súborov sa po ãase opäÈ
predstaví âinohra Slovenského národného
divadla. Festival otvorí najnov‰ou inscená-
ciou o láske dvoch znuden˘ch kráºovsk˘ch

potomkov – Leonca a Leny v podaní ªu-
bo‰a Kostelného a Diany Mórovej. Len ne-
dávno mala premiéru hra V‰etko za národ
podºa prózy BoÏeny Slanãíkovej Timravy v
réÏii hosÈujúceho Michala Vajdiãku. Reã je o
tvorbe Divadla Andreja Bagara a festivaloví
diváci v hlavn˘ch úlohách uvidia Kristínu
Turjanovú, Evu Pavlíkovú, Zuzanu Kanócz
a ìal‰ích. Slovenskej verejnosti je pomerne

neznámy súbor Elle Danse z Bratislavy,
ktor˘ sa predstaví vystúpením Canto Hondo
– Hlboká pieseÀ o nej. Toto taneãné, ãi skôr
pohybové divadlo priz˘va k spolupráci rôz-
nych umelcov – dôkazom je aj herec Cson-
gor Kassai úãinkujúci v prekvapujúco novej
polohe. Zaujímav˘ projekt s názvom Mú-
zeum b˘val˘ch lások prinesie do Nitry chor-
vátske umelecké zoskupenie Hulahop. Ide o
umeleckú koncepciu múzea prezentujúceho

emoãné dediãstvo v podobe predmetov,
ktoré ºuìom ostali po b˘valom partnerovi.
Autori koncepcie boli kedysi zaºúbenou dvo-
jicou a po rozchode sa rozhodli svoju bolesÈ
i spomienky pretransformovaÈ do projektu
múzea uchovávajúceho predmety, ktoré
„preÏili“ záchvat „citového vandalizmu“ ºudí.
DôleÏitú úlohu v‰ak zohrajú predmety, ktoré
prinesú ãi po‰lú obyvatelia Slovenska na
adresu festivalu do 28. augusta, samozrej-
me, s opisom príbehu ich b˘valej lásky. Ex-
ponáty budú vystavené od 26. septembra
do 19. októbra v Ponitrianskom múzeu. 

Sprievodn˘ program medzinárodného
festivalu Divadelná Nitra 2008 aj tento rok
prinesie mnoÏstvo zaujímav˘ch a príÈaÏli-
v˘ch podujatí z oblasti divadla, hudby, poé-
zie, rozhlasovej tvorby, v˘tvarného umenia
a filmu. Náv‰tevníci budú môcÈ opäÈ zaÏiÈ
tradiãnú atmosféru prehliadky remesiel,
pouliãn˘ch atrakcií a príjemn˘ch stretnutí
poãas troch dní Divadelného jarmoku. Ne-
opakovateºné ãaro noãnej Nitry spojené s
prehliadkou v˘stavn˘ch priestorov a atrak-
tívnym programom v galérii, múzeu, syna-
góge a v uliciach mesta ponúknu podujatia
Bielej noci. Bohat˘ program pre deti s
mnoÏstvom hier, fantázie a tvorivosti sa pri-
pravuje v rámci sekcie Festival deÈom. Sú-
ãasÈou DN`08 budú aj nové projekty Asociá-
cie Divadelná Nitra: Mobile Laboratory – po-
dujatia v rámci siete desiatich medzinárod-
n˘ch festivalov, Darujem ti tulipán – aktivity
v spolupráci s nitrianskou Z· a ‰kolou pre
slabozrak˘ch a nevidom˘ch v Bratislave,
ako aj Svet detsk˘ch hier. 

A poãas ‰iestich festivalov˘ch dní zaÏi-
jete v Nitre, okrem v˘nimoãn˘ch záÏitkov z
európskeho divadla, e‰te omnoho-omnoho
viac!

Milí na‰i ãitatelia, 
dopisovatelia a priaznivci!

Leto je nepochybne obdobím oddy-
chu, pohody a zábavy. âi uÏ budete re-
laxovaÈ doma v kruhu svojej rodiny,
zdolávaÈ ‰títy hôr v spoloãnosti zná-
mych a priateºov, oddychovaÈ na pie-
soãnej pláÏi alebo obdivovaÈ históriou
d˘chajúce miesta, Ïeláme vám veºa
nezabudnuteºn˘ch záÏitkov a príjemné
preÏitie dovoleniek a prázdnin. 

Redakcia Poºnohospodára

www.uniag.sk 5

Autorsk˘ kolektív pod vedením Dr. Ing. JURAJA MAGU
vydal vo Vydavateºstve Slovenskej poºnohospodárskej uni-
verzity monografiu pod názvom Komplexn˘ model vyuÏitia
biomasy na energetické úãely, ktorá uzrela svetlo sveta prá-
ve v uplynul˘ch dÀoch. Zaoberá sa anal˘zou súãasného sta-
vu a vyhliadkami t˘kajúcimi sa spracovania a vyuÏitia bio-
masy na energetické úãely na Slovensku, v Maìarsku i vo
svete, takÏe môÏe slúÏiÈ aj ako model pre uvedenú oblasÈ.

V poradí 17. roãník medzinárodného festivalu Divadel-
ná Nitra sa uskutoãní od 26. septembra do 1. októbra
2008. Prezentácia toho najzaujímavej‰ieho z európskeho
divadelného umenia bude prebiehaÈ nielen v Nitre, ale aj
v Bratislave a Trnave. Hlavn˘ organizátor festivalu, Aso-
ciácia Divadelná Nitra, pripravil - okrem odovzdávania
prestíÏneho ocenenia DOSKY 2008 - uÏ tradiãne veºmi
atraktívny program.

Po minuloroãnom úspechu sa na fes-
tival vráti poºsk˘ reÏisér Jan Klata s
najnov‰ou inscenáciou hry Prípad
Danton. Foto: archív DN

1. Geneticky modifikovan˘
‰tudent – kºúã k r˘chlemu
zvládnutiu skú‰kového.

2. „... ale pozeraÈ sa môÏem!“

3. „OpäÈ sú v móde baretky?“

Z
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KTO JE VÍËAZ?
V súÈaÏi o najlep‰iu fotografiu uverejnenú v tomto roãníku v rubrike ZOOM zví-

Èazil geneticky modifikovan˘ ‰tudent Jána Antoniãa, zvedavá dievãina Márie
BihúÀovej a zaãudovan˘ psík Eriky Kuti‰ovej. Na autorov ãakajú v redakcii kniÏ-
né ceny. BlahoÏeláme! -r-
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Biomasa je orga-
nická hmota rast-
linného a Ïivoãí‰-

neho pôvodu získaná na báze foto-
syntetickej konverzie solárnej energie.
Je to vlastne drevo a drevné odpady,
energetické lesy a plodiny, organické
frakcie komunálneho odpadu, poºno-
hospodárske odpady, odpady z papie-
ra, zo Ïivoãí‰nej v˘roby a z ãistiarní
odpadov˘ch vôd.

„V dne‰nej dobe v‰etky druhy ºud-
skej ãinnosti priamo alebo nepriamo
súvisia s vyuÏívaním rôznych druhov
energie. S rastom Ïivot-
nej úrovne a nárastom
svetovej populácie dopyt
po energii vo svete neustále rastie.
Globálne problémy Ïivotného prostre-
dia a ãerpanie fosílnych zdrojov pred-
stavujú váÏne problémy pre spotrebu
energie. Energetické technológie ‰etr-
né k Ïivotnému prostrediu a prechod k
nefosílnym zdrojom energie, ako sú
obnoviteºné zdroje, sú Ïiadané a veºmi
perspektívne. Práve do biomasy sa
vkladá nádej, Ïe sa stane alternatív-
nym obnoviteºn˘m energetick˘m zdro-
jom a v budúcnosti nahradí podstatnú
ãasÈ neobnoviteºn˘ch klasick˘ch zdro-
jov energie - uhlia, ropn˘ch produktov
a zemného plynu,“ pí‰u autori v úvode
do problematiky.

Rozsiahla, takmer 200-stranová pu-
blikácia, pozostáva zo siedmich ãastí.
Úvodná je venovaná právnym a eko-

nomick˘m aspektom v˘roby a vyuÏitia
biomasy na energetické úãely. V ìal-
‰ích ãastiach sa autori zamerali na
opis technológie energetického vyuÏí-
vania biomasy, ako aj na klasifikáciu
strojov a zariadení vyuÏívan˘ch pri pes-
tovaní biomasy.

„NevyuÏitá poºnohospodárska pôda
sa odporúãa prednostne vyuÏiÈ na
pestovanie energetick˘ch plodín, naj-
mä jednoroãn˘ch a viacroãn˘ch plo-
dín bylinného a drevitého charakteru,
pre ktoré je typick˘ veºk˘ produkãn˘
potenciál biomasy. Medzi také patria

menej známe, resp. zno-
vuobjavené a geneticky
‰ºachtené plodiny, ako

je k⁄mny ‰tiavec, krídlatka, miskant
obrovsk˘, konopa siata, láskavec, to-
pinambur, cirok, hyso, sida, ibi‰tek ko-
nopn˘, chrastnica trsteníkovitá a ener-
getické trávy. Do úvahy pripadá aj
dendromasa pestovaná na energetic-
ké úãely – v⁄ba, topoº siv˘, agát biely,
dub ãerven˘, hrab obyãajn˘ a javoro-
vec jaseÀolist˘,“ uvádza sa v publi-
kácii.

Samostatné kapitoly tvorí problema-
tika logistiky biomasy a vplyv energe-
tického vyuÏitia biomasy na kvalitu Ïi-
vota, záver knihy je venovan˘ marke-
tingu a klastru bioenergetiky. 

Monografia je pretkaná citáciami a
vhodne doplnená obrázkami, tabuºka-
mi, grafmi a farebn˘mi fotografiami. 

-rch-

RECENZIA

Foto: TOMÁ· POTOK



Preão ‰tudovaÈ na fakultách
SLOVENSKEJ POªNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE?

Fakulta agrobiológie 
a potravinov˘ch zdrojov

Akreditované ‰tudijné programy
bakalárske

� manaÏment rastlinnej 
v˘roby

� manaÏment Ïivoãí‰nej 
v˘roby

� ‰peciálne chovateºstvo
� udrÏateºné 

poºnohospodárstvo a rozvoj
vidieka

� v‰eobecné 
poºnohospodárstvo

� v˘Ïiva ºudí

inÏinierske
� agroekológia
� genetické technológie 

v agrobiológii
� manaÏment rastlinnej 

v˘roby
� manaÏment Ïivoãí‰nej 

v˘roby
� produkcia potravinov˘ch

zdrojov

� ‰peciálne chovateºské 
odvetvia

� udrÏateºné 
poºnohospodárstvo a rozvoj
vidieka

� v˘Ïiva ºudí
� v˘Ïiva a ochrana rastlín
� v˘Ïiva zvierat a krmivárstvo

doktorandské
� agrochémia a v˘Ïiva rastlín
� fyziológia plodín a drevín
� ochrana rastlín
� v˘Ïiva
� genetika
� ‰peciálna rastlinná 

produkcia
� ‰peciálna Ïivoãí‰na 

produkcia
� v‰eobecná rastlinná 

produkcia
� v‰eobecná Ïivoãí‰na 

produkcia

Má viac ako 60-roãnú tradíciu a vychovala viaceré generá-
cie odborníkov, úspe‰ne sa uplatÀujúcich vo v‰etk˘ch sfé-
rach spoloãnosti. Dynamicky sa prispôsobuje poÏiadavkám

doby a okrem v˘robne zameran˘ch ‰tudijn˘ch programov ponúka
aj programy orientované na mimoprodukãné funkcie poºnohospo-
dárstva. ·tudenti sa okrem nosn˘ch predmetov rastlinnej a Ïivo-
ãí‰nej produkcie a v˘Ïivy ºudí môÏu venovaÈ aj jazdectvu, poºov-
níctvu, sokoliarstvu, vãelárstvu, rybárstvu, chovu záujmov˘ch zvie-
rat, agroturistike a mnoh˘m ìal‰ím aktivitám, ktoré sú zároveÀ aj
súãasÈou v˘uãby na na‰ej fakulte. Veºké sú moÏnosti absolvovania
ãasti ‰túdia alebo praxe v zahraniãí.

Prof. Ing. DANIEL BÍRO, PhD., 
dekan 

Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva

Akreditované ‰tudijné programy
bakalárske

� agrobiotechnológie
� agropotravinárstvo
� aplikovaná biológia
� bezpeãnosÈ 

a kontrola potravín

inÏinierske
� aplikovaná biológia
� biotechnológie
� fyziológia Ïivoãíchov
� technológia potravín

doktorandské
� biotechnológie
� molekulárna biológia
� technológia potravín

Na‰a fakulta je mladá a perspektívna. Potvrdzuje to uÏ sa-
motn˘ názov. Spája tradíciu pôdohospodárstva s budúcnos-
Èou. Bez potravín a modern˘ch technológií nie je moÏné rie‰iÈ

existenciu ºudskej spoloãnosti. Fakulta dosahuje v˘sledky, ktoré sú
porovnateºné v medzinárodnom kontexte a kritériách. Je to fakulta
slobodného myslenia, tolerancie a súãasne prísnej pedagogickej a
vedeckej disciplíny. KaÏdému z vás dáva ‰ancu nezabudnuteºn˘ch
chvíº ‰tudentského Ïivota a naplnenia osobn˘ch ambícií. Je va‰ou
budúcnosÈou!

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc., 
dekan

Dekanát Fakulty agrobiológie 
a potravinov˘ch zdrojov SPU

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
e-mail: dekfapz@uniag.sk
tel.: +421 – 37 – 6415 496
fax: +421 – 37 – 7411 451

www.fapz.uniag.sk

Dekanát Fakulty biotechnológie 
a potravinárstva SPU 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
e-mail: dekfbp@uniag.sk 
tel.: +421 – 37 – 6415 524 
fax: +421 – 37 – 6415 387

www.fbp.uniag.sk

SLOVENSKÁ POªNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE, TRIEDA ANDREJA HLINKU 2, 949 76 NITRA, WWW.UNIAG.SK
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Fakulta európskych ‰túdií 
a regionálneho rozvoja

Akreditované ‰tudijné programy

Jej poslaním je vzdelávaÈ odborníkov pre oblasÈ rozvoja vidie-
ka a regiónov, ochranu Ïivotného prostredia a manaÏment
krízov˘ch situácií. Absolventi nájdu uplatnenie vo verejnej

správe a v in‰titúciách EÚ. Zapája sa do medzinárodného vzdelá-
vania v rámci programov EÚ. Ide o medzinárodné magisterské ‰tú-
dium v konzorciu v˘znamn˘ch európskych univerzít. Ako jediná fa-
kulta na Slovensku sa podieºa na vydávaní spoloãn˘ch diplomov 
(joint degree) v ‰tudijnom programe medzinárodné magisterské ‰tú-
dium rozvoj vidieka. Kvalitu vzdelávania dokumentuje aj pozitívne
hodnotenie fakulty nezávislou agentúrou ARRA v roku 2007. 

Prof. JUDr. ANNA BANDLEROVÁ, PhD., 
dekanka 

Dekanát Fakulty európskych ‰túdií 
a regionálneho rozvoja SPU 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
e-mail: dekfesrr@uniag.sk 
tel.: +421 – 37 – 6415 729 
fax: +421 – 37 – 6531 522

www.fesrr.uniag.sk

””

Technická fakulta

Akreditované ‰tudijné programy
bakalárske

� manaÏérstvo kvality 
produkcie

� poºnohospodárska technika
� poºnohospodárska technika

a komerãné ãinnosti
� prevádzková bezpeãnosÈ

techniky
� technológia a technika

spracovania 
poºnohospodárskych 
produktov

� prevádzka dopravn˘ch 
a manipulaãn˘ch strojov

� technika pre potravinársku
v˘robu

� prevádzka v˘robnej 
techniky

� technika pre obnoviteºné
zdroje energie

inÏinierske 
� informaãná 

a automatizaãná technika 
v kvalite produkcie

� kvalita produkcie
� poºnohospodárska technika

a komerãné ãinnosti
� poºnohospodárska technika
� prevádzka dopravn˘ch 

strojov a zariadení
� technológia a technika 

spracovania 
poºnohospodárskych 
produktov

� spoºahlivosÈ a bezpeãnosÈ 
technick˘ch systémov

doktorandské
� technika a mechanizácia 

poºnohospodárskej v˘roby
� dopravné stroje 

a zariadenia
� kvalita produkcie

Donedávna známa ako mechanizaãná, si aj v období, keì na
Slovensku dlhodobo dominuje záujem o ‰túdium humanitn˘ch
odborov, obhájila svoje postavenie a ponukou akreditovan˘ch

‰tudijn˘ch programov reaguje na aktuálne poÏiadavky praxe. Je viac
dôvodov, preão si vybraÈ ‰túdium na na‰ej fakulte. Ako rozhodujúci
by som uviedol dobré moÏnosti uplatnenia absolventov. Na‰i absol-
venti zvyãajne neklopú na dvere úradov práce, ale mnohé firmy o
nich prejavujú záujem uÏ poãas ‰túdia. Dlhodobo sa úspe‰ne uplat-
Àujú aj v atraktívnych manaÏérskych pozíciách v˘robn˘ch spoloã-
ností a technicky zameran˘ch obchodn˘ch firiem v celej SR, dokon-
ca aj v zahraniãí. 

Prof. Ing. VLADIMÍR KROâKO, CSc., 
dekan

Dekanát Technickej fakulty SPU 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
e-mail: sodmf@uniag.sk 
tel.: +421 – 37 – 6415 489 
fax: +421 – 37 – 7417 003

www.tf.uniag.sk
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Fakulta ekonomiky 
a manaÏmentu

Akreditované ‰tudijné programy
bakalárske

� ekonomika a manaÏment
agrosektora

� ekonomika podniku
� kvantitatívne metódy 

v ekonómii
� manaÏment podniku
� medzinárodné podnikanie 

v agrárnych komoditách
� obchodné podnikanie
� uãiteºstvo praktick˘ch 

poºnohospodárskych 
predmetov

� úãtovníctvo

inÏinierske
� ekonomika a manaÏment 

agrosektora
� ekonomika podniku
� kvantitatívne metódy 

v ekonómii
� agrárny obchod a marketing

doktorandské
� ekonomika a manaÏment

podniku
� ekonomika a manaÏment

poºnohospodárstva 
a potravinárstva

Ponúkame nielen ‰túdium v‰eobecn˘ch ekonomick˘ch a ma-
naÏérskych disciplín, ale aj ich aplikácie na agropotravinár-
stvo, odvetvie ãíslo jeden pre potreby ºudskej spoloãnosti.

Potraviny sa budú vyrábaÈ a predávaÈ vÏdy, záleÏí len na manaÏ-
mente podniku, ako efektívne a inovatívne pristúpi k riadeniu eko-
nomick˘ch a v˘robn˘ch procesov a zhodnoteniu produktu na trhu.
Lep‰í na trhu vyhráva! O tom je trhová ekonomika a v tomto duchu
vychovávame na‰ich ‰tudentov. ëal‰ie plusy? V˘uãba mnoh˘ch
predmetov v angliãtine, ‰anca získaÈ spoloãn˘ diplom zo ‰tyroch uni-
verzít V4, moÏnosÈ ‰tudovaÈ v zahraniãí, zapájaÈ sa do medzinárod-
n˘ch projektov˘ch tímov a iné aktivity, o ktor˘ch sa presvedãíte na
vlastné oãi! Prof. Ing. PETER BIELIK, PhD.,

dekan

Dekanát Fakulty ekonomiky 
a manaÏmentu SPU 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
e-mail: dekanat@fem.uniag.sk 
tel.: +421 – 37 – 6415 511 
fax: +421 – 37 – 6511 589

www.fem.uniag.sk
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Fakulta záhradníctva 
a krajinného inÏinierstva

Akreditované ‰tudijné programy
bakalárske

� krajinné inÏinierstvo
� pozemkové úpravy 

a geografické informaãné
systémy

� vodné hospodárstvo krajiny
� záhradníctvo
� zakladanie a údrÏba 

‰portov˘ch plôch
� záhradná a krajinná 

architektúra
� biotechnika parkov˘ch 

a krajinn˘ch úprav

inÏinierske
� krajinné inÏinierstvo
� pozemkové úpravy
� vodné hospodárstvo krajiny
� záhradníctvo
� záhradná a krajinná 

architektúra

doktorandské
� krajinné inÏinierstvo
� záhradníctvo
� záhradná a krajinná 

architektúra

Je jedineãná! Na Slovensku moÏno len na nej ‰tudovaÈ odbo-
ry krajinná a záhradná architektúra, krajinárstvo a záhradníc-
tvo na v‰etk˘ch stupÀoch ‰túdia. UÏ trinásÈ rokov z nej vy-

chádzajú mladí odborníci pre záhradnícku v˘robu, ovocinárstvo, vi-
nohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, aj tí, ktorí budú dbaÈ o
plánovanie a tvorbu na‰ej krásnej krajiny, staraÈ sa o jej historické i
nové parky a záhrady, ochraÀovaÈ pôdu, vodu, ãisté ovzdu‰ie, plá-
novaÈ obnovu vidieka. No to nie je v‰etko! Fakulta má aj nieão na-
vy‰e: svoju históriu a vysokú kvalitu, podporenú dobr˘m materiálno-
technick˘m vybavením a fundovan˘m pedagogick˘m zborom. 

Doc. Ing. KAROL KALÚZ, PhD., 
dekan 

Dekanát Fakulty záhradníctva 
a krajinného inÏinierstva SPU 

Tulipánová 7, 949 01 Nitra
e-mail: dekfzki@uniag.sk 
tel.: +421 – 37 – 6415 410 
fax: +421 – 37 – 6415 444

www.fzki.uniag.sk
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bakalárske
� európske rozvojové 

programy
� environmentálne 

manaÏérstvo
� manaÏment rozvoja 

vidieckej krajiny 
a vidieckeho turizmu

� ochrana pred hospodárskymi 
katastrofami

� regionálny rozvoj

inÏinierske
� manaÏment rozvoja 

vidieckej krajiny 
a vidieckeho turizmu

� ochrana pred hospodárskymi
katastrofami

� regionálny rozvoj
� manaÏment prírodn˘ch 

zdrojov


