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Quo vadis,
Imatrikulácia ?
Tempora mutantur, nos et mutamur
in illis – časy sa menia a my s nimi, hovorí latinské príslovie. Platí to aj pre
dámu v najlepších rokoch, našu jubilantku, Imatrikuláciu študentov na
SPU v Nitre. Dlhé roky sa automaticky
spájala iba s VŠP, patrila vždy k tradičným pilierom študentského života
v meste. Kráčať v alegorickom sprievode mestom, keď „uchá zelené do
stánku múz hnané budú...“, napriek
novembrovému počasiu, bolo vždy
prejavom spolupatričnosti a hrdosti
na vysokoškolský stav.
Tradične nemenný ceremoniál prijímania študentov, so strihaním zelených uší, zjedením osoleného chleba,
zapitím mliekom s kvapkou rumu a
prevzatím Diplomu zelenáča na javisku PKO a neskôr v jednej z hál Agrokomplexu, bol úvodom do prekáračiek jednotlivých fakúlt a študijných
odborov. Byť primátorom či viceprimátorom, viezť sa v sprievode na vyzdobenom koči, sedieť na javisku v talári, mať možnosť vystúpiť a brániť farby svojho stavu, to nebola len osobná
reklama, ale aj odvaha priniesť svoju
kožu na trh pred svojich učiteľov a
študentov celej školy. Podľa vtipu, pohotovosti a výkonu študentského viceprimátora sa potom dlho hodnotila
„kvalita fakulty“ často aj v kuloároch
vedenia školy. Imatrikulačný program
bol synonymom študentskej recesie a
zábavy, v ktorej „nezostal kameň na
kameni a ani jedno oko suché“.
Objektom vtipu a sledovanosti bývali udalosti predchádzajúceho roka,
ale najmä „postavy a postavičky“ školy, od rektora, cez pedagógov až po
vrátničku na internáte. Reakcia „dotknutých“ korešpondovala s ich ľudským formátom. Boli aj chvíle, keď sa
pedagóg čudoval „prečo ste ma v
tomto roku nehrali, už nie som zaujímavý (?)“. Mnohé texty scénok, rýmovačiek, pesničiek zľudoveli, sú živé
dodnes a patria k zlatému fondu stretávok absolventov.
Aj imatrikulačný ples bol vždy v
centre pozornosti. Pripraviť takéto rozsiahle podujatia si žiadalo veľa času a
síl. Navonok bola imatrikulácia pestrý
prúd plagátov, alegórií, veselia a zábavy, vo vnútri to bol maratón organizovania, vybavovania, kreslenia, výroby vozov, písania a nacvičovania programu, zháňania rekvizít, prípravy
scény, úpravy sály na ples, ale aj likvidácie a upratovania. Hoci v začiatkoch bola organizácia doménou piatakov, neskôr sa „mohli“ zapájať aj
mladší. Za uplynulé roky sa v nej vystriedali stovky ľudí, ktorým ich vtedajšie skúsenosti, niesť zodpovednosť,
ale aj komunikovať a riadiť ľudí, pomáhali aj v živote, po nástupe do praxe.
Časy sa menia a my s nimi. Kam
kráčate, madam Imatrikulácia? Patríte
študentom - súčasným študentom. To,
že si veľa pamätáte, možno mnohých
nezaujíma. S tým sa musíte zmieriť.
Skôr sa treba obzrieť, či ste vašich
dnešných študentov oslovili ich hlasom. Máte silu vytvoriť priestor na ich
vlastnú aktivitu a tvorbu a dokážete
strhnúť navonok pasívnych (alebo neinformovaných) a dať im presvedčenie, že na SPU v Nitre sa oplatí študovať a žiť?
Súčasní študenti sú vaši, musíte za
nich bojovať! Vždy to bol beh na dlhé
trate, či boj s veternými mlynmi. V prúde času ste odolali. Držíme palce,
nech sa to darí aj ďalej!
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Významného životného jubilea, šesťdesiatych piatych narodenín, sa 13. novembra
2008 dožíva
prof. Ing. MIKULÁŠ LÁTEČKA, PhD.,
rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vážený pán rektor! V mene akademickej aj študentskej obce, priateľov z
akademického, športového či spoločenského života srdečne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme hojnosť zdravia, optimizmu, radosti z výsledkov univerzity ako celku, ale aj z
úspechov každého jednotlivca. Na dôvažok, veľa príjemných chvíľ v kruhu
rodiny a v spoločnosti milých, optimistických a dobrosrdečných ľudí!
Vaša univerzita
Líc a rub medaily pre čestných doktorov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Autorom je modranský výtvarník,
akademický sochár Marián Polonský. Razili ju v kremnickej mincovni.

POZÝVAME

Čestné doktoráty za rozvoj poznania

Technická fakulta SPU vás pozýva
v stredu 19. 11. 2008 o 13.30 h do posluchárne CH na prednášku prof. Dr.
Richarda Godwina, FREng., na tému
Technika a globálna potravinová bezpečnosť.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre dekoruje titulom doctor honoris causa dve osobnosti pedagogického a vedeckého života, ktoré sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj poznania a medzinárodnej spolupráce. Na návrh Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre si symboly čestného doktorátu na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 20.
novembra, prevezme prof. Ing. IGNÁC HOZA, CSc., z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a prof. RICHARD J. GODWIN, PhD., FREng.,
z Cranfield University v Silsoe, vo Veľkej Británii, ktorého na vyznamenanie navrhla Technická fakulta SPU.
Prof. Ing. IGNÁC HOZA, CSc., rektor
Univerzity Tomáša Baťu (UTB) v Zlíne, je
uznávaným odborníkom a autorom vedeckých a výskumných prác v oblasti chémie
a technológie potravín, logistiky a krízového manažmentu.
Narodil sa 30. decembra 1941 v Zlíne.
Absolvoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, Fakultu potravinárskej
a biochemickej technológie, kde získal inžiniersky diplom. V roku 1989 bol na VŠCHT
v Prahe menovaný za docenta v odbore chémia a technológia
požívatín a v roku 1994 za profesora v rovnakom odbore.
V oblasti vysokého školstva pôsobí od roku 1969, keď nastúpil
ako odborný asistent na Katedru materiálno-technického zabezpečenia Vojenskej akadémie v Brne. Neskôr pôsobil ako odborný asistent na Vysokej vojenskej škole tylového a technického
zabezpečenia v Žiline. V rokoch 1983 – 1992 bol vedúci oddelenia a neskôr vedúci Katedry ekonomiky a hygieny výživy na Vysokej vojenskej škole pozemného vojska vo Vyškove. V období
od roku 1993 – 1995 pracoval ako riaditeľ odboru vojenského
školstva a vedy Ministerstva obrany ČR. V roku 2003 sa stal riaditeľom Ústavu potravinárskeho inžinierstva Fakulty technologickej na UTB v Zlíne a o tri roky neskôr dekanom fakulty. V roku
2007 bol zvolený za rektora UTB.
Odborná činnosť a vedecko-pedagogické pôsobenie profesora Hozu úzko súvisia s profesionálnou orientáciou na rôznych
úrovniach riadiacich činností a pôsobenia v armádnej a civilnej
sfére. Rozhodujúce je, že pôvodné vedecké práce, odborné
články a vystúpenia na konferenciách, učebné texty, monografie
a výskumné správy boli cieľavedome smerované do rozvoja poznania v oblasti potravinárstva. Široká škála orientácie vedeckej
činnosti je sústredená na výskum zmien lipidov v potravinách a
surovinách, nukleové kyseliny a metabolizmus, efekty Penicillium
roqueforti na tvorbu aldehydov a 2-ketónov v Czapek-Dox médiu, kvalitu syrov, na vzťahy medzi zmenami lipidov a senzorickými vlastnosťami sušených plnotučných mliek a na organoleptické vlastnosti potravín. Významné sú výskumné projekty a úlohy riešiace logistiku potravín v krízových situáciách. Súčasťou sú
ekonomické, nutričné a hygienické aspekty stravovania obyvateľstva a ozbrojených síl, štandardizácia prenosu informácii medzi systémami krízového manažmentu a mnohé ďalšie koncepčné materiály, orientované na rozvoj vysokého školstva.
Ignác Hoza je členom národných a medzinárodných vedeckých a odborných organizácií a vedeckých rád. Absolvoval viacero študijných pobytov, medzi nimi na Defence College v Ríme,
Defence University vo Washingtone či Turkish Military Academy
v Ankare a získal mnohé ocenenia a medaily.
Prof. I. Hoza je už niekoľko rokov aktívnym staviteľom vzájomných vzťahov medzi SPU a UTB v Zlíne. Mimoriadnou mierou sa
zaslúžil o budovanie spolupráce s Fakultou biotechnológie a potravinárstva, najmä vo výskume potravín. Je členom Vedeckej
rady FBP, koordinátorom spoločných projektov UTB – FBP, aktívne pôsobí pri tvorbe učebných plánov, zabezpečovaní študijných pobytov doktorandov a výberových prednášok na KHBP.
Jeho krédom je nikdy nestratiť vytýčený cieľ a urobiť všetko preto, aby bol splnený.

Chov hydiny
má u nás
silné tradície

Prof. Dr. RICHARD GODWIN, emeritný
riaditeľ výskumu, bývalý dekan Fakulty
poľnohospodárskeho inžinierstva a bývalý prorektor Cranfield University (CU)
v Silsoe vo Veľkej Británii. Je celosvetovo
uznávanou osobnosťou v oblasti výskumu
i výučby v problematike pôdnej dynamiky,
spracovania pôdy, poľnohospodárskych
odpadov a precízneho poľnohospodárstva.
Narodil sa 20. apríla 1947 vo Veľkej
Británii. Magisterské štúdium ukončil v roku 1970 na univerzite
v Illinois v USA, doktorandské absolvoval v roku 1974 na
Reading University - National College of Agricultural Engineering. V tomto období pôsobil aj ako vedecký pracovník na CU
v Silsoe, neskôr ako pedagogický pracovník v odbore aplikovaná pôdna mechanika a pôdna dynamika. Od roku 1985 pôsobil ako profesor a vedúci Katedry poľnohospodárskeho a environmentálneho inžinierstva, neskôr sa stal dekanom Fakulty
poľnohospodárskej techniky, potravinárstva a vidieckeho inžinierstva. Od roku 1993 vykonával funkciu prorektora na CU.
V roku 1996 sa stal profesorom a vedúcim Katedry poľnohospodárskeho a biosystémového inžinierstva, neskôr riaditeľom
Ústavu agrotechnológie. Po štvorročnom pôsobení vo funkcii
vedúceho Oddelenia techniky Národného inštitútu pôdneho
fondu a riaditeľa postgraduálneho výskumu v Silsoe, začal od
roku 2005 pracovať ako profesor poľnohospodárskej techniky a
riaditeľ výskumu na CU, kde pôsobí doteraz.
Jeho vedecký prínos spočíva v prehĺbení základného poznania v odbore pôdnej dynamiky. Podieľal sa na vývoji a zlepšovaní metód hodnotenia pôdneho prostredia a výsledky svojho výskumu prenášal do konštrukcie strojov na spracovanie pôdy a
metodík ich používania rovnako, ako do chodu jednotlivých poľnohospodárskych fariem. Najväčšia profesijná organizácia v
oblasti poľnohospodárskej techniky na svete - Americká spoločnosť poľnohospodárskych a biologických inžinierov (ASABE)
udelila v roku 2005 profesorovi Godwinovi Zlatú medailu Johna
Deera za vynikajúce výsledky v aplikácií vedy vo výskume obrábania pôdy a v hospodárení s pôdou. Transferu moderných
technológií napomohol výučbou študentov pochádzajúcich z
viac ako 100 krajín sveta. Ako externý prednášajúci pôsobil a
pôsobí na mnohých anglických i zahraničných univerzitách.
Richard Godwin je členom mnohých medzinárodných organizácií, zameraných na výskum v oblasti poľnohospodárskej
techniky. Jeho pracovné výsledky v pedagogickej, vedeckovýskumnej a aplikačnej činnosti boli ocenené vo Veľkej Británii
i v mnohých ďalších krajinách.
Prof. R. Godwin významne ovplyvnil vedeckú prípravu
mladej generácie doktorandov na Technickej fakulte SPU.
Pod jeho vedením bola sformulovaná koncepcia zmluvy medzi SPU v Nitre a CU v Silsoe, ktorá slúži ako platforma pre
štúdium doktorandov TF na tomto renomovanom univerzitnom pracovisku. V rámci tejto zmluvy sa doposiaľ úspešne
realizovalo štúdium dvoch doktorandov so zameraním na
problematiku presného poľnohospodárstva.
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S rakúskymi kolegami
o spolupráci
Delegácia Poľnohospodárskej univerzity vo Viedni, ktorú poznáme aj
pod familiárnou skratkou BOKU
Wien, navštívila 29. októbra našu alma mater. Vzájomná výmena informácií medzi predstaviteľmi oboch vzdelávacích ustanovizní bola potvrdením
tradične dobrých vzťahov a spolupráce, ale aj sondou do možností
budúcej kooperácie.
Prorektori SPU, prof. Magdaléna Lacko-Bartošová a prof. Ján Supuka, prezentovali aktivity našej univerzity z pohľadu vzdelávania, vedy, rozvoja a medzinárodnej spolupráce. Viedenskú uni-

verzitu, ktorá sa pýši aj logom „univerzita života“, predstaviteľom našich fakúlt
stručne priblížil prof. Dr. Martin H. Gerzabek, prorektor pre výskum (na snímke
tretí zľava). Program rakúskych hostí pokračoval popoludní návštevou Fakulty
biotechnológie a potravinárstva, Fakulty
záhradníctva a krajinného inžinierstva a
Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov, kde sa konkretizovali predstavy
o možnostiach spolupráce.
Ako ich vidí rakúska strana? „Naša
návšteva bola plodná a pre členov delegácie veľmi zaujímavá! Domnievam
sa, že z nej budeme môcť ťažiť aj v budúcnosti. Týka sa to najmä zintenzívnenia výmeny študentov, najmä v druhom
a treťom stupni štúdia, ako aj konkrétnej
vedeckovýskumnej spolupráce v oblasti bioenergetiky a pôdoznalectva, poľnohospodárskej techniky, potravinárstva, resp. potravinárskych technológií,
ale aj krajinotvorby. Boli sme príjemne
prekvapení enormným rozvojom vašej
univerzity, a to tak v oblasti vzdelávania,
ako aj výskumu a medzinárodnej spolupráce. BOKU sa každopádne teší na
zintenzívnenie už existujúcich kontaktov!“ povedal prorektor Gerzabek.
K. POTOKOVÁ

Viac informácií: www.boku.ac.at
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www.uniag.sk
Rozdali ceny TOP Agro
Absolútnym víťazom 13. ročníka súťaže TOP Agro o najlepší manažment v
agropotravinárskom komplexe sa stala
spoločnosť Mach Hydina Budmerice,
ktorá okrem diplomu získala aj šek na
stotisíc korún. Najlepším poľnohospodárskym družstvom v kategórii produkčných oblastí sa stalo PD Dolný Lopašov, v znevýhodnených oblastiach zvíťazilo PD Nová Bodva z Turnianskej
Novej Vsi. Prvenstvo v kategórii samostatne hospodáriaci roľník patrilo Milanovi Velikému z Nižnej Kamenice, ktorý
bol ocenený aj za Podnikateľský čin roka, za produkciu s najnižšími nákladmi.
Najúspešnejšou poľnohospodárskou
obchodnou spoločnosťou, hospodáriacou v produkčnej oblasti, bola Mach
Hydina Budmerice, v znevýhodnenej
oblasti Poľnofarma Mogbi z Hrachova.
V kategórii obchodné spoločnosti potravinárske bol ocenený Považský cukor Trenčianska Teplá. Tohtoročný titul
TOP chotár 2008 má právo využívať PD
Dolný Lopašov.
Ocenenia najlepším podnikom agrokomplexu odovzdal 24. októbra v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene minister pôdohospodárstva SR Stanislav
Becík, predseda SPPK Milan Semančík
a predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov pri SSN Jozef Sedlák.

Pri hodnotení súťažiacich podnikov boli
použité ukazovatele ako nákladovosť
výnosov, podiel pridanej hodnoty pri
výrobe a produktivita práce.
Firma Mach Hydina Budmerice pôsobí na Slovensku päť rokov, počas
ktorých si vybudovala vedúcu pozíciu
na trhu s jednodňovými kurčatami.
Svedčí o tom dominantný podiel firmy
na našom trhu. V súčasnosti má vybudovaný kompletný prevádzkový reťazec liahní a rozmnožovacích chovov
v Častej, ako aj rodičovského odchovu
v Budmericiach. Plne automatizované
liahne umožňujú dosiahnuť kapacitu až
60 miliónov jednodňových kurčiat ročne. V Častej sa už takmer tri roky uplatňuje systém moderných plnoautomatizovaných znáškových hniezd rodičovských kŕdľov hybridov Ross 308 a
Cobb 500. Celý technologický reťazec
podlieha prísnemu veterinárnemu dohľadu. K prioritám firmy patrí aj efektívna a spoľahlivá preprava kurčiat. Ich
rozvoz na vzdialenosť až 1 200 km zabezpečujú špeciálne klimatizované prepravníky s kapacitou do 180-tisíc kurčiat. Okrem domácich odberateľov má
firma i zahraničných, predovšetkým z
krajín EÚ - Poľska, Českej republiky, Rakúska, Ukrajiny a Rumunska.
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

ČÍTALI SME
Nobelova cena pre amerického ekonóma
Poslednou udeľovanou Nobelovou cenou v tomto roku bola cena za ekonómiu.
Jej držiteľom sa stal Paul Krugman, americký ekonóm z Princetonskej univerzity a
fejtonista denníka New York Times. Získal ju za dielo o medzinárodnom obchode
a ekonomickej geografii. Dôvodom udelenia tohto prestížneho ocenenia bola jeho
analýza obchodných vzorcov a lokalizácia ekonomickej aktivity.
Všetky Nobelove ceny budú slávnostne odovzdané 10. decembra 2008, v deň
výročia úmrtia švédskeho vynálezcu a podnikateľa Alfreda Nobela, ktorý vo svojom závete tieto ocenenia ustanovil.
-r-

Nová výzva vo vzdelávaní: MBA program
Univerzitu vo Wageningene netreba našej akademickej obci osobitne predstavovať. Je uznávaným centrom excelentného poľnohospodárskeho vzdelávania a výskumu nielen v Holandsku, v Európe, ale aj vo svete. Od roku 1995 je
koordinátorom prestížneho medzinárodného MBA programu v agrobiznise a
obchode. Je viac ako potešujúce, že koordinátor MBA programu oslovil Fakultu
ekonomiky a manažmentu s ponukou, zapojiť sa do siete spolupracujúcich
univerzít a realizovať program aj u nás.
MBA in Agribusiness and Commer- Wageningene zúčastnil na pracovnom
ce. Tak znie presný názov programu rokovaní s koordinátorom projektu,
MBA pre manažérov z agropotravinár- prof. Wimom Heijmanom. Stretnutie
skej praxe. Je výsledkom spoločného poskytlo priestor pre diskusiu o prípraúsilia univerzít z Wageningenu, Škót- ve štúdia a jeho realizácii, aj o nábore
skej poľnohospodárskej univerzity, a výbere uchádzačov. Prof. Heijman
ČZU v Prahe, Varšavskej poľnohospo- uvítal návrh dekana Bielika, rozvinúť
dárskej univerzity a univerzity vo Wol- spoluprácu aj v oblasti spoločných
verhamptone. V priebehu rokov 2000 projektov a vedeckých podujatí.
až 2005 sa partnerstvo rozšírilo o HumMBA program tvorí šesť kurzov, vyboldtovu univerzitu v Berlíne, univer- učovaných v anglickom i slovenskom
zitu v Debrecíne, Arkansaskú štátnu jazyku: ekonomika, manažment, markeuniverzitu z USA a poľnohospodárske ting, financie, agroobchod a kvantitatívuniverzity v Kyjeve a v Moskve. Sieť ne metódy. Štúdium trvá štyri semestre
univerzít je administrovaná výborom a končí obhajobou odbornej práce,
koordinátorov z participujúcich uni- ktorá súvisí s riešením vybraného proverzít.
blému z agropotravinárskej praxe. Na
MBA program je určený odborníkom výučbe sa v rámci každého kurzu poz praxe. Takým, ktorí disponujú baka- dieľajú domáci učitelia, ale aj zahraničlárskym vzdelaním a minimálne trojroč- ní lektori, ktorých navrhuje sieť MBA.
nou praxou. Je zameraný na podporu Organizáciou sa MBA približuje exterďalšieho kariérneho postupu, pričom nej forme štúdia a úspešný absolvent
jeho absolvovanie je prínosom pre za- získava medzinárodný certifikát MBA.
mestnanca, ale aj pre podnik. Program
Vedenie FEM čaká množstvo práce,
svojím obsahom ponúka nové skúse- aby medzinárodnej komisii MBA prednosti a poznatky, sprostredkované nie- ložilo kvalitný študijný manuál. Tá plálen domácimi odborníkmi, ale aj me- nuje akreditovať program v Nitre v priedzinárodným kolektívom uznávaných behu februára a marca 2009. Ak bude
expertov.
FEM úspešná, ponúkne nový vzdeláFakulta ekonomiky a manažmentu vací program odbornej verejnosti tak,
pripravuje v súčasnosti študijný ma- aby prví účastníci nastúpili na štúdium
nuál pre realizáciu programu na Slo- v septembri 2009. Je to veľká výzva a
vensku. Koordinátorom je prof. Peter príležitosť na poli vzdelávania pre FEM
Bielik, dekan FEM, ktorý sa spolu s i celú univerzitu!
prodekankami, Irenou Felixovou a auDoc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ,
prodekanka FEM
torkou tohto príspevku, 21. októbra vo

Priestory univerzity vo Wageningene priam lákajú študovať ...

Foto: autorka

Slovenský vidiek a chov
hydiny patria k sebe
Prívrženci zdravej výživy mi asi nebudú tlieskať, keď pochválim neodolateľnú
vôňu a chuť pečenej húsky alebo kačičky. Napriek tomu mi nedá nezabŕdnuť do
tejto témy, veď jeseň, to je pre ňu tá pravá chvíľa! Tradícia, železná to košeľa. I keď,
aj v oblasti chovu hydiny a konzumácie hydinového mäsa sa v posledných rokoch
udiali značné zmeny. Potvrdzuje to aj odborník naslovovzatý, doc. Ing. JÁN WEIS,
CSc., z Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvierat. Zhovárali sme sa ešte
začiatkom septembra, na margo širokospektrálnej medzinárodnej konferencie,
ktorú katedra organizovala.
Aká je štruktúra spotreby hydinového založená na kompletných kŕmnych zmemäsa, pán docent? Čo slovenský kon- siach, ktoré tvoria zrnoviny, aj trh veľmi
zument uprednostňuje?
citlivo reaguje na kolísanie úrod a násled- V posledných rokoch nastali zmeny aj ne aj cien.
tomto smere. Pomaly vymizli z nášho
Dosť problematické je aj to, že sa veľprvovýrobného cyklu také druhy, ako je
morka, kačica, hus. Podľa najnovších informácií dnes až 95 percent spotrebovaného hydinového mäsa predstavujú kuracie brojlery. Ak do toho započítame
vyradené sliepky a kohúty z rozmnožovacích chovov, tak na ostatné druhy ostáva
mizivé percento.
Prečo?
- Jednak preto, že povedzme vodná
hydina bola viac doménou menších fariem, malochovateľov a štátneho rybárstva, ktoré takisto určitým spôsobom
prešlo transformáciou a rozdelilo sa na
viaceré podniky. Na Slovensku chýbajú
okrem toho porážkové linky na vodnú hydinu, čiže nebola možnosť finalizácie. Nehovoriac o tom, že okolité štáty, napríklad
Maďarsko, sa viac venujú vodnej hydine,
vedia ju do našich obchodných reťazcov
doviezť v takých cenových reláciách, na
ktoré náš malovýrobca nevie reagovať.
Gagotajúci kŕdeľ husí knísajúcich sa
hore dedinou teda ostane už len idylickým obrázkom z minulosti?
- Tieto obrázky, žiaľ, vymiznú, ale nie
preto, že by sme hydinu nechceli chovať.
Lebo zopár sliepočiek, perličiek, kačičiek
je. Ale je tu iná hrozba. Vtáčia chrípka.
Stačí, že sa v okruhu niekoľkých metrov
zjaví pozitívny výskyt a už aj nastupujú
veľmi prísne veterinárne opatrenia. Buď
zatvorenie výbehov, alebo ich zasieťovanie, čo drobnochovatelia často nie sú
schopní ekonomicky zvládnuť, no a potom
dôjde k fyzickej likvidácii zvierat. Idyla teda nebude, nehovoriac o tom, čo sa kedysi vravievalo, že jesenné vypasené húsky na strniskách už nemá kto, s kým,
ako... Aj reklama a zdravotnícka osveta
jednoznačne uprednostňuje mladú hydinu, brojlery. Že mnohí povedia, hus alebo
kačica sú mastné? Nebezpečenstvo
nehrozí, pretože Slovák nie je „kačicožrút“
ani „husožrút“. Keď si občas pri slávnostnej príležitosti dopraje aj takúto delikatesu, výnimka sa nestáva pravidlom.
Pochúťka ako pochúťka, ale ako je to
s hospodárnosťou chovu hydiny?
- Aj v tomto segmente existuje veľmi
silný ekonomický tlak. Produkcia nášho
jednodňového káčaťa vyjde napríklad na
35 korún. Maďarskí chovatelia sú schopní vysexované kačičky doviezť po osemnásť. Schengen platí, čiže ak dovozca
splní veterinárne predpisy, ak má „papier“, lacno dovezie. Naši chovatelia na
dedine musia niekedy každú korunku

Veľmi si vážim
drobnochovateľov,
ktorí chov hydiny
nepovažujú za záťaž,
ale za koníčka.
Venujú sa mu veľmi
precízne, nečudo, veď
na Slovensku má
silné tradície.
viackrát otočiť a rozhodnúť sa, či kúpia
dve kačice od exportéra, alebo jednu za
tú istú cenu od domáceho gazdu. Lokálpatriotizmus sem, lokálpatriotizmus tam,
platí tvrdá ekonomická realita, zákony trhu, ponuky a dopytu. Tak isto ako pri ošípaných či iných druhoch hospodárskych
zvierat. Našťastie, hydina je rýchlootáčková, je to taký „štopeľ“, ktorý zapchá
rýchlo vzniknutú dieru na trhu. Vidno to aj
na tom, že do roku 1990 bola spotreba
hydinového mäsa u nás 10 kg, teraz je to
už 22 kilogramov. Hydina nahradila hovädzinu, bravčovinu... A potom, pozorujeme aj kolísanie trhu. Keď si zoberieme, že
hydina a ošípané „žerú z toho istého taniera ako človek“, pretože majú veľmi podobnú fyziológiu trávenia a ich výživa je

Docent Ján Weis z Katedry hydinárFoto: za
stva a malých HZ.
mi rozšírili nožnice medzi vstupmi a výstupmi. Koncom 80-tych rokov stálo kilo
kŕmnej zmesi 303 korún, jednodňové kurča 4,50 a kilogram živej hmotnosti sa nakupoval za 33 korún. V dnešnej dobe tá
istá kŕmna zmes stojí 1300 korún, jednodňové kurča vyjde na 10 a kilo kurčaťa sa
vykupuje za 27,80 Sk. Čiže pri troj- až
štvornásobných vstupoch sa znížila výkupná cena hydinového mäsa od prvovýrobcov. Na druhej strane je relatívny
„pretlak“ produkcie hydinového mäsa aj
konzumných vajec, rolu zohrávajú dotácie na produkciu v iných štátoch sveta.
Aj lacná pracovná sila a lacné vstupy,
napr. v Brazílii alebo Číne, sú priamou
hrozbou pre naše hydinárstvo. Našich
102- až 112-tisíc ton ročnej produkcie
hydinového mäsa je množstvo, ktoré pre
nás stačí, ale jedna brazílska veľkofarma
by to poľahky pokryla. Hrozí nebezpečenstvo, že keby sme veľmi zliberalizovali náš trh, mohlo by sa stať, že tieto
ekonomické tlaky vydržia len vyložene
veľké farmy, ktoré sú schopné nejakým
spôsobom pokryť krátkodobé cenové výkyvy vstupov a výstupov. Bolo to tak aj na
začiatku 90-tych rokov, keď sa viacero
farmárov dalo na výkrm hydiny. Tým, že
doba splatnosti za vyprodukované zvieratá bola 180 dní a doba výkrmu kurčaťa
35 dní, čiže ak nemal voľné zdroje na to,
aby mohol naskladniť ďalší turnus, tak
jednoznačne skončil. Stačilo, že sa doviezlo okolo 10-tisíc ton brojlerových kurčiat z Číny, čo bolo skoro desať percent
našej produkcie a už to triaslo základmi
nášho trhu. Napriek tomu si veľmi vážim
drobnochovateľov, ktorí chov hydiny nepovažujú za záťaž, ale za koníčka. Veľmi
precízne sa hydine venujú, a to aj z toho
dôvodu, že chov tu má silné tradície.
A morky?
- V tomto sektore sú tiež veľké problémy, aj keď na Slovensku sa morky na farmách chovajú. Väčšinou však buď na násadové vajcia alebo jednodňové morčatá,
ktoré sa vyvážajú. Problematické sú výkrmne, takisto aj porážkových liniek je minimum. Morky sa vykrmujú do vyšších
hmotnostných kategórií a porážkové linky,
ktoré u nás existujú, nie sú stavané (až na
malé výnimky, ako napr. Topoľčany) na to,
aby ich boli schopné spracovať.
A naše gazdinky sú už tiež moderné,
požadujú nielen opracovanú hydinu, či už
chladenú alebo mrazenú, ale aj polotovary a hotové výrobky, ktoré stačí iba prihriať v mikrovlnke...
Aj názory na konzumáciu vajec sú
rôzne. Podľa jedných sú zdravé, podľa
iných treba s nimi opatrne. Platí aj tu to
známe, všetko s mierou?
- Produkcia konzumných vajec je u nás
na špičkovej úrovni, 50 až 60 percent vyprodukovaných vajíčok je určených pre
vlastnú spotrebu. Vyprodukuje ich niekoľko desiatok moderných fariem. Okrem toho sa ďalšie vyprodukujú na malých farmách, t.j. na takých, kde sa podľa noriem
EÚ chová viac ako päť sliepočiek. Nie sú,

samozrejme, schopné zabezpečiť gro
spotreby, pretože niečo vyše miliardy konzumných vajec je priveľké sústo. Taká je
totiž spotreba u nás na Slovensku. Koncom 80-tych rokov bola spotreba na jedného obyvateľa 345 kusov vajec, boli sme
prví v Európe a tretí na svete. Teraz sa
uvádza spotreba nižšia, podľa štatistík
207 kusov, aj keď všeobecná produkcia je
u nás okolo 290 vajec na obyvateľa. Produkcia, to je však len jedna strana mince.
Čítali sme vedecké pojednávania z USA,
kde je jednoznačne deklarované, že jedno vajíčko denne nemôže škodiť. Maďarské odborné kruhy zas tvrdia, že nie jedno
vajce denne, ale raz za tri dni tri vajíčka,
pretože tak sa lepšie v organizme strávia
a využijú. To je pomaly ako s módou, aj v
oblasti výživy.
Pán docent, na konferencii odznelo
veľa slov aj na adresu výsledkov, ktoré
vaša katedra dosiahla za vyše 50 rokov
svojej existencie. Povedzte však niekoľko slov o dnešku...
- Získali sme certifikáty na dve prevádzky. Máme evidovanú prevádzku pod Zoborom a vzorkovnicu v Kolíňanoch, spĺňame európske normy a môžeme bez problémov robiť pokusy, chov, ukážky zvierat.
Každý rok sa s našimi zvieratami zúčastňujeme na Agrokomplexe, máme aj Cchovy aj B-chovy vybraných plemien. Náš
úsek získal za posledné obdobie tri Zlaté
kosáky. Máme na katedre viacero patentov, nehovoriac o tom, že sme vychovali
minimálne tisíc diplomantov, ktorí sa dobre uplatňujú v praxi, od chovateľov až po
expertov.
A výskum?
- Katedra má jeden vlastný výskumný
program a okrem toho je napojená čiastkovými programami na programy iných

Naše gazdinky už
požadujú hydinu
opracovanú, chladenú
alebo mrazenú, ale aj
polotovary a hotové
výrobky, ktoré stačí iba
prihriať v mikrovlnke.
katedier, resp. na výskumné ústavy. Záber
je pomerne široký. Hlavným projektom je
výskum pohody hydiny (welfare). Táto
otázka teraz v Európe letí. Európska únia
prijala striktný predpis o tzv. obohatených
klietkach. Vzhľadom na to, že sme vždy
išli s dobou a tieto problémy sme riešili už
skôr, nezachytilo nás to nepripravených a
oponovali sme všetky európske predpisy,
ktoré boli prijaté.
Sliepočky sa teda budú mať! Čo všetko im musíme zabezpečiť, aby sa dobre
cítili a dosahovali primeranú úžitkovosť?
- Chov zvierat sa riadi striktnými predpismi, ktoré musia byť dodržané. Minimálne osem hodín tmy, minimálne jednu hodinu plynulého rozvidnievania, jednu hodinu
plynulého stmievania, predpísané je presné osvetlenie, minimálne raz musí prísť
ošetrovateľ skontrolovať zdravotný stav. Je
presne predpísaný počet napájačiek pre
určitý počet nosníc, dĺžka kŕmneho žľabu,
dĺžka bidla, výška klietky. Niekedy ani ľudia nemajú také podmienky ☺ !
Spomínané obohatené klietky sú luxusnejšie, sliepka musí mať priestor minimálne 750 cm2, bidlo, popolisko, hniezdo
v klietke a dokonca aj zariadenie na „manikúru“, na obrusovanie pazúrov, aby jej
neprerastali. Na našich výskumných strediskách máme len také klietky, ktoré spĺňajú všetky európske normy. Od roku
2012 sa budú môcť používať iba takéto.
Časť klietok sa nahradí chovom na hlbokej
podstielke, a to bude dosť problematické.
Podľa posledných pojednávaní je jedine v
Belgicku a v Holandsku okolo 50 percent
podlahových technológií. Predpokladá
sa, že u nás budú najmä tam, kde sa budú produkovať ekologické vajcia alebo
biovajcia, alebo u drobnochovateľov, vo
veľkochovoch sa skôr budú využívať obohatené klietky. Pretože v opačnom prípade by sme produkciu vajec vo vlastnej
réžii nevedeli v nijakom prípade naplniť a
vajíčka by sme museli dovážať. To by
malo dopad na zníženie počtu fariem, aj
zamestnaných ľudí. Pretože chov hydiny a
produkcia vajec je jedným zo zdrojov
obživy ľudí na vidieku.
Ďakujem za rozhovor! K. POTOKOVÁ
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V pohorí Monte Rosa

Horská chata Margherita, pomenovaná po talianskej kráľovnej, je najvyššie
položenou stavbou v Európe (4554 m).

Smer Alagna
Počas celej cesty
nás sprevádza dážď.
Čím viac prší, tým
viac rozmýšľame o
počasí, ktoré nás
má sprevádzať nasledujúcich osem
dní. Našťastie, naše
obavy sa rozplývajú
ako oblaky nad Milánom a na nebi žiaria
hviezdy. Po osemnástich hodinách vyčerpávajúcej cesty
cez Rakúsko a Taliansko sa dostávame do cieľa. Dedinka Alagna Valsesia,
ktorá leží asi 130 km
severozápadne od
Milána v nadmorskej
výške 1200 m, je Panoráma Walliských Álp s populárnym Matterhornom.
jednou zo vstupných brán do prekrásneho pohoria Walliských Álp - Monte Rosa. Asi o ôsmej hodine ráno môžeme vstúpiť do kempu a postaviť stany.
Po ubytovaní a raňajkách získavame
potrebné informácie o počasí, lanovkách a chatách.
Aklimatizačka
Nič nenechávame na náhodu a aj
napriek silnej únave z cesty sa vydávame na prvý (a ako sa neskôr ukáže, dôležitý) aklimatizačný výstup. Prvá trasa
vedie lanovkou na medzistanicu Pianalunga vo výške 2050 m n. m. Odtiaľ sa
po prekonaní výšky asi 1100 m dostávame pod vrch Stolemberg. Tu pobudneme čo najdlhšie, aby si organizmus
zvykol na výšku a kocháme sa nádhernou alpskou prírodou. Zostup naspäť
už absolvujeme lanovkou, aby sme si
ušetrili sily na nasledujúci deň. Po návrate do kempu preberáme pri teplej
polievke plán na nasledujúci deň.
Chata Gnifetti
V nedeľu po raňajkách a malej svätej
omši v stane vyrazíme s ťažkými batohmi po preskúmanej trase, len o čosi
vyššie. Naším cieľom je chata Gnifetti
vo výške 3647 m. Po pomerne náročnom a nebezpečnom výstupe v hmle a
snežení dorážame do cieľa. Ubytujeme
sa v útulnej izbe pre desať osôb a oddychujeme. Na druhý deň ráno nás
ohúri ľadovcová nádhera, ktorá nás obklopuje. Rozdelíme sa do skupín a v slnečnom počasí vyrážame na vrch Signalkuppe (4559 m n. m). Stojí tu chata
Margherita, svojou polohou a nadmorskou výškou v Európe jedinečná. Má
dve poschodia, dĺžku asi 40 metrov a
nám pri pohľade na ňu napadne len jediná myšlienka: ako ju tu postavili?
Z vrcholu Signalkuppe obdivujeme a
fotíme všetko, najmä neďaleký Matterhorn, Punta Dufour, Lyskamm, Parot-

SÚŤAŽ
V minulom čísle sme
sa vás pýtali na kráľovskú dynastiu, ku ktorej
patrí britská panovníčka
Alžbeta II. Správna odpoveď: Windsorovci. Knihu získava
Zuzana Oleárová, 3. FEM. Cenu si
-rmôže prevziať v redakcii.

4444 metrov nad morom - znázorňujú
prsty trojice účastníkov výpravy pod
vrcholom Signalkuppe. Snímky: autor
spitze, či vzdialenejší Mont Blanc a
Gran Paradiso. Nádhera, akú vie opísať
asi len básnik. V chate si oddýchneme,
doplníme tekutiny a vychutnávame každý okamih. Vo výške 4559 m som po
prvýkrát a je to nezabudnuteľný zážitok.
Cestou naspäť schádzame opatrne,
pretože slniečko hreje a nastal odmäk.
Popod ľadovcovú stenu prechádzame
zrýchleným krokom a radšej nemyslíme
na to, že by sa mohla odtrhnúť. Zostup
je nenáročný, číhajú však na nás trhliny
a ostré slnko. Pred príchodom na chatu
Gnifetti sa troška zatiahne a náš cieľ sa
stratí v oblakoch. Pri malej plechovej

Oštiepok a slivovica
Utorňajšie ráno je rovnako slnečné.
To je dobre, pretože máme pred sebou
tri vrcholy, všetky vyše štvortisícmetrové. Ako prvý zdolávame Corno Nero
(4322 m). Bez čakanov a mačiek je výstup takmer nemožný. Na vrchole nás
čaká prekvapenie v podobe snehového záveja, za ktorým je vyše kilometrové „nič“ a potom už len skaly a skaly...
Pri pohľade dolu mi tuhne krv v žilách.
Po chvíli schádzame z vrcholu – veľmi
opatrne. Asi o pol hodinu traverzom
stúpame k Balmenhornu (4167 m) a
odtiaľ po hrane ľadovca na vrch Ludwigshöhe (4342 m).
Po návrate na chatu
sa usádzame v bare, kde sa zohrievame teplým čajom a
samozrejme slivovicou. Hostíme sa
domácim chlebíkom, oravským oštiepkom a rozprávame si zážitky z výstupu. Smejeme sa,
že ak by sa komukoľvek z nás niečo
prihodilo, nemusíme sa báť, veď v
9-člennej skupine
máme lekára aj farára...
Himaláje
V stredu ráno
stúpame na posledný vrchol - Piramide Vincent (4215 m). Je šesť stupňov pod nulou a fúka silný vietor. Stále
sa neviem zohriať, možno aj preto, že
okrem tyčinky a sladeného mlieka som
nič iné nejedol. Z batohu vyťahujem
páperovú bundu a tá ma zachraňuje.
Stúpame stále vyššie a vyššie a čoraz
častejšie musíme zastavovať a oddychovať. Na vrchole sa v silnom vetre a
mraze cítime ako v Himalájach. Po fotografovaní sa polovica skupiny rýchlo
vracia naspäť. Ostatní sa poslednýkrát
dívame na Lyskamm, Margheritu, Punta Dufour a na oblaky, pod ktorými je
ukrytá nekonečne dlhá talianska čižma.
Po odhlásení a zaplatení ubytovania
(3 dni po 20 eur) schádzame do Alagna
Valsesie. Po prekonaní 3-kilometrového
výškového rozdielu tackavo vystupujem z lanovky a veľa toho veru nepočujem. Našťastie, nemusím, stačí keď vidím, že sa blížime ku kempu. Nasledujúce dni už len oddychujeme a spoznávame okolité dedinky. Naše opuchnuté
tváre a hlavne spálené nosy však prezrádzajú, kde sme boli.
40/60
V deň nášho odchodu prichádzajú
do kempu dvaja horolezci zo Stropkova. Pri poháriku sa dozvieme, že sa
chystajú na Lyskamm, ktorý im chýba
do „zbierky“. Má to byť už štyridsiata
alpská štvortisícovka z naplánovaných
60 (!), ktoré chcú absolvovať...
Večer nakladáme batožinu a po rozlúčke odchádzame domov.
MICHAL GONDA, 4. FBP

Že si ešte nepočul o študentskej štvorke???
š4 **** AIESEC, FONS, VBH, ČERVENÝ KRÍŽ ****
Je to možné? Hmmmmm... Tak si predchádzajúci týždeň asi nechodil na „úvody do štúdia“ a ani si sa nepozrel na stránku www.
fem.uniag.sk/s4, pretože práve toto sú miesta, kde si sa mohol dozvedieť o príležitostiach, ktoré ti ponúkame. Nevadí, stále je tu kopec aktivít, ktoré chystáme na nasledujúce obdobie:
• pokračujeme v prezentáciách na „úvodoch do štúdia“ pre prvákov,
• 18. novembra od 9.00 do 12.00 h sa pod aulou SPU uskutoční workshop, kde
sa budeš môcť dozvedieť o nás všetko, čo ťa zaujíma,
• 25. novembra organizujeme večerný výstup na Zobor,
• Kvapka krvi, Dni kariéry na FEM, študentské omše, filmové večery...
Všetky novinky sú na www.fem.uniag.sk/s4/.
Ešte stále nevieš, čo by sme ti mohli ponúknuť ? Je tu obrovské množstvo príležitostí, ktorými ti pomôžeme orientovať sa vo svojom živote :-) Príď nás navštíviť!

K tohtoročnému imatrikulačnému aktu patrila aj degustácia horúceho mlieka a
odovzdávanie prváckych diplomov.
Foto: za

Imatrikulácie v novom šate
V ŠD Mladosť sa v stredu, 5. novembra, uskutočnila kultúrno-spoločenská
akcia zameraná na oslavy 50. jubilea študentských imatrikulačných slávností na
SPU, privítanie prvákov a nadviazanie na kultúrne tradície a zvyklosti študentského života na univerzite.
Po úvodnom vystúpení bratislavskej imatrikulačnou zábavou. Dnes pokračujhudobnej skupiny Margot, ktorá do spo- me v tejto tradícii, avšak modifikovanej
ločenskej sály prilákala desiatky študen- na dnešnú dobu,“ povedal prorektor.
tov, zazneli slávnostné fanfáry a štuPotom sa už slova ujalo prezídium
dentská hymna Gaudeamus igitur. Ná- akademickej obce študentskej, predsledne sa študentom prihovoril „nestor“ stavilo mediálnych partnerov večera,
a bývalý úspešný organizátor študent- IRŠ Mladosť a Internátne televízne štúských imatrikulácií, dnes prorektor pre dio, ktoré dodalo moderátorské „celebrivzťahy s verejnosťou SPU, prof. Vladimír ty“ – Jožka Sobolu a Mira Šrámeka. Pod
Rataj. „Sme hrdí na naše tradície, na os- ich taktovkou prebehol imatrikulačný
lavy vstupu študentov do 1. ročníka. akt. Jeho súčasťou bola degustácia hoPred 32 rokmi sme boli jedinou univerzi- rúceho mlieka a sľub vernosti svojej
tou, kde prvákom „strihali uši“ a imatri- alma mater. Kultúrny program ukončilo
kulácia sa skladala z troch podujatí – zo vystúpenie skupiny Capoeira Oxumare
sprievodu mestom, kabaretného progra- Cabana a hudobnej skupiny Margot.
mu spojeného s prijímaním prvákov a
-rch-

NA PRESSTÁVKU...
NÁ· TIP

Kabinet dr. Caligariho

V aule UKF bude 19. novembra o 18.30 hodine premietnuté prelomové dielo filmovej histórie - expresionistický príbeh o doktorovi Caligarim, ktorý príde do mestečka so
svojím vystúpením. Predvádza v ňom veštecké schopnosti námesačníka Césara, ktorého ovláda pomocou hypnózy. Jeden z prítomných sa Césara spýta, ako dlho bude
žiť, ten odpovie, že do svitania. Na druhý deň nájdu mladíka zavraždeného a stopy
vedú k Césarovi... Jedna z interpretácií filmu hovorí, že ide o podobenstvo autoritatívneho štátu, manipulujúceho s obyvateľmi ako bábkami. Posúďte sami!

Darjeeling s ručením obmedzeným
Exotická zábava v réžii Wesa Andersona odštartuje v aule UKF v ten istý deň o
20.00 hodine. Traja bratia z Ameriky, ktorí sa spolu už rok nerozprávajú, vyrazia na
cestu vlakom po Indii s cieľom nájsť seba samých a navštíviť svoju matku, žijúcu
niekde v horách. Ich „duchovná púť“ sa však čoskoro vychýli z trasy (vďaka skúsenostiam s voľne predajnými analgetikami, indickému sirupu proti kašľu a paprikovému
spreju). Zrazu sú sami uprostred púšte s jedenástimi kuframi, tlačiarňou a prístrojom
na laminovanie....

NA TÉMU

Kniha v mojom živote

Ing. Katarína Hrubíková, PhD., z Katedry genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ:
- Súčasťou obrazu o mojej rodine, detstve a súčasnosti sú police plné kníh. Z detského obdobia mi najviac utkveli v pamäti knižky Môj macík od M. Rázusovej-Martákovej a Čin-čin od Ľudmily Podjavorinskej. Myslím, že sa mi páčilo najmä farebné vyobrazenie týchto dielok. Pamätám si, kým som nevedela čítať, svoj obdiv autorom knižiek som vyjadrovala tým, že som ich obrázky známkovala. Od obdobia, keď som absolvovala základnú školu, až po súčasnosť, ma sprevádza poézia. Moje srdce si získal svojimi zbierkami básní Miroslav Válek, ale i Jacques Prévert. Moja láska k poézii
vyústila aj do vlastnej tvorby. Okrem už spomínanej poézie rada čítam životopisy.
Avšak, vzhľadom na moje profesijné zameranie, najviac času trávim pri štúdiu odbornej a vedeckej literatúry.
-r-

AKAD
DEMIPÉDIA
rektor (z lat. rector; pôvodne označenie správcu cirkevnej školy)
je najvyšším predstaviteľom univerzity,
ktorú riadi, koná v jej mene a zastupuje
navonok. Rektora na návrh akademického
senátu univerzity vymenúva a odvoláva
prezident republiky. Za svoju činnosť zodpovedá senátu a v zákonom stanovených
prípadoch aj ministrovi školstva SR.
rektorát
administratívny, hospodársky a organizačný útvar univerzity, úrad rektora.
kancelár
zabezpečuje administratívny chod
sekretariátu rektora.

Kráčam nitrianskou ulicou
JUDr. Janko Jesenský (1874 - 1945), advokát, župan, spisovateľ. Pochádzal zo
zemianskej rodiny. Literárna história
zaznamenala, že v čase jeho nitrianskeho „županstva“ v rokoch 1923 až 1929
nastala uňho výrazná tvorivá odmlka, no
neskôr dokázal zladiť postavenie vysokého štátneho úradníka s vnútorným
sklonom k spisovateľskej tvorbe. V Nitre
vypracoval aj kompozičný pôdorys románu Demokrati. V stareckom veku neohrozene odmietal fašizmus vo svojich
básnických zbierkach. Patril medzi našich najlepších prekladateľov z ruštiny,
nazývali ho aj „slovenským Puškinom“.

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

Je 15. august 2008, asi dvanásť hodín. Nervózne poskakujem pri okne a
sledujem každé auto, ktoré prejde po
ulici. Po chvíli pred domom zastavuje
červený mikrobus a ja viem, že od tejto
chvíle sa začína malé dobrodružstvo,
na ktoré som sa tak veľmi tešil.
Nakladám batožinu a na pozdrav podávam ruku prvým členom našej malej
výpravy, Lacovi a Vladovi. V Nižnej ešte
vyzdvihneme alpinistu Janka a presúvame sa ďalej. Cestou sa zabávame na
neslušných vtipoch, ale len dovtedy,
kým mikrobus nezastaví na fare v Pucove. Tu sa naša štvorčlenná skupina dopĺňa na konečný stav. Farár Dušan,
dvaja Jožkovia, Nobo a Peťo. Sme kompletní. Ešte posledné ubezpečenie sa
vedúceho, že všetci majú dôležité veci,
ako napríklad čakan, mačky, doklady a
štartujeme!

kaplnke, len pár metrov od chaty, si z
topánok skladáme mačky a zmotávame
laná. V tejto výške je zbytočné tešiť sa
na teplú sprchu. Ani záchody nie sú
splachovacie a studená voda v umyvárni tečie iba veľmi pomaly. Večerný
program je podobný tomu predchádzajúcemu, len dnes nám pred aparátmi
zapózuje zapadajúce slnko s červenými zorami nad Mont Blancom.

VESELOU CERUZKOU

V období, keď sa najlepší športovci sveta pokúšali prekonať svojich súperov
na pekinskej olympiáde, vybrala sa skupinka kamarátov na dávnejšie plánovaný výstup so zámerom, prekonať samých seba.

www.uniag.sk
ZO ŠPORTU

SPEKTRUM
AVIZUJEME
Prezentácia a analýza problémov
spojených s formovaním európskeho
občianstva je hlavným cieľom vedeckej
konferencie, ktorá sa uskutoční 20. 11.
2008 od 7.30 h v pavilóne S. Podujatie,
určené predovšetkým pedagógom VŠ a
SŠ, organizuje Centrum celoživotného
vzdelávania FEM.
Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov spoločne s Fakultou biotechnológie a potravinárstva organizujú 28. 11.
2008 Tretiu vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční o
8.30 h v posluchárni A-02.

OZNAMUJEME
Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva oznamuje, že
 25. novembra 2008 o 9.00 h v po-

sluchárni ZP na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI
(Hospodárska ul. 7), prednesie RNDr.
JAROSLAVA SOBOCKÁ, CSc., odborná
pracovníčka Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave,
verejnú habilitačnú prednášku na tému
Urbánne pôdy - zabudnutý zdroj urbanizovanej krajiny (ich význam, funkcie a
využitie) a o 10.30 h bude obhajovať
svoju habilitačnú prácu;
 25. novembra 2008 o 9.00 h v posluchárni ZP na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI (Hospodárska ul. 7), prednesie Ing. ĽUBOŠ
JURÍK, PhD., pedagogický pracovník na

Basketbal

Katedre krajinného inžinierstva, verejnú
habilitačnú prednášku na tému Využívanie vodných zdrojov poľnohospodárskej
krajiny a možnosti zvyšovania jej retenčnej kapacity a o 14.30 h bude obhajovať svoju habilitačnú prácu;

V ďalších štyroch kolách extraligy
podľahol BK AX SPU Nitra doma Pezinku 68:83 (29:13, 15:25, 14:21, 10:24) a
na Pasienkoch zdolal mužstvo Interu
Bratislava 89:99 (23:30, 24:24, 19:26,
23:19). Fanúšikovia Nitry sa radovali aj z
víťazstva nad Handlovou 87:72 (22:20,
16:19, 25:11, 24:22) a Košicami 72:97
(13:28, 20:25, 14:20, 25:24).

 28. novembra 2008 o 9.00 h v cvičebni ZP-11 na Katedre biometeorológie a hydrológie FZKI bude Ing. IVETA
TÓTHOVÁ, doktorandka na KBaH, obhajovať dizertačnú prácu na tému Vplyv
využívania pôdy na pohyb vody a živín
v pôdnom profile.

ZAZNAMENALI SME
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja v spolupráci s Fakultou
ekonomiky a manažmentu usporiadala
20. 10. 2008 informačný seminár Možnosti účasti v medzinárodných programoch. Zámerom organizátorov bolo
predstaviť možnosti mobilít v rámci programov Erasmus Mundus a Atlantis, ako
aj mobilít, ktoré ponúka Slovenská akademická informačná agentúra SAIA.
PhDr. Viera Farkašová zo SAAIC-u (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu) informovala o
zmenách v programe Erasmus Mundus
na nasledujúce obdobie. Záver seminára patril prezentácii programu Baltickej
univerzity a možností, ktoré ponúka našim študentom a pedagógom.
Ing. ZUZANA CANDRÁKOVÁ, PhD.

INZERCIA
Kúpim hospodársku budovu, maštaľ,
sklad na Orave. Cena dohodou. Kontakt
(154/2008)
0903 807708.

Volejbal

Svetlonosi...

Extraliga
Strojár Malacky – VK Ekonóm SPU
Nitra 3:1 (-11, 15, 22, 20)
VK Ekonóm SPU Nitra – Martin 3:0
(12, 19, 21)
VK Ekonóm SPU Nitra – Nové Mesto
3:1 (26, -13, 20, 18)

Foto: DENISA HALAJOVÁ

PRÁVE VY·LI ...

Slovenský pohár
VK Ekonóm SPU Nitra – Nové Mesto
3:0 (20, 19, 20)

SKRIPTÁ

P. Hrubík a kol.: Ochrana okrasných rastlín. Druhé nezmenené vydanie, náklad
200 ks, cena 116 Sk.
S. Zeman: Balenie a obalová technika. Druhé prepracované vydanie, náklad
150 ks, cena 195 Sk.
V. Vietoris a kol.: Sensory Analysis of Food. Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena
170 Sk.
M. Kačániová: Introduction to Systematic Bacteriology. Prvé vydanie, náklad
100 ks, cena 190 Sk.
A. Michalcová: Labelling and Packaging of Foodstuffs. Prvé vydanie, náklad
60 ks, cena 200 Sk.
Z. Muchová a kol.: Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu. Piate
upravené vydanie, náklad 200 ks, cena 154 Sk.
A. Malejčík: Základy manažmentu. Tretie upravené vydanie, náklad 300 ks,
cena 150 Sk.

Viac na www.volejbalnitra.sk

Vo futbalovom turnaji
zvíťazili štvrtáci
Technická fakulta už tradične organizuje jesenný futbalový turnaj pod záštitou dekana TF, prof. Vladimíra Kročka.
V tomto roku sa uskutočnil 5. novembra
v rámci Študentských dní nitrianskych
univerzít (ŠDNU) a Medzinárodného dňa
študentstva. Zúčastnilo sa na ňom šesť
družstiev.
„Naším hlavným cieľom je, aby študenti zmysluplne trávili svoj voľný čas a
zároveň si vylepšili fyzickú kondíciu,“
povedal Ing. Vlastimil Malý, organizátor
turnaja. Zároveň dodal, že tohtoročná

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

J. Bojňanský a kol.: Dane podnikateľských subjektov. Druhé upravené vydanie,
náklad 300 ks, cena 250 Sk.
F. Špánik a kol.: Biometeorológia. Tretie vydanie, náklad 500 ks, cena 199 Sk.

UČEBNÉ TEXTY

J. Musilová a kol.: Encyklopedická príručka chémie potravín. Prvé vydanie,
-dšnáklad 200 ks, cena 95 Sk.

RECENZIA
Vegetačné štruktúry v sídlach
ňujú, že vegetačné úpravy vo forme parkov sú nevyhnutnou súčasťou celého
priestorového riešenia. Zároveň prinášajú
nové riešenia pri uplatňovaní vegetačných prvkov. Veľkú pozornosť venujú historickým parkom na území Slovenska.
Zaoberajú sa aj tým, ako sa chápe obsahová stránka mestského parku z hľadiska
jeho potenciálneho využitia. Keďže medzi
parkové úpravy patria aj pietne miesta,
ako sú cintoríny, pamätníky či sakrálna architektúra alokovaná v krajinnom priestore, aj tejto problematike je venovaná náležitá pozornosť. „V posledných desaťročiach sa vzhľad pohrebísk na Slovensku
podstatne zmenil. Vytratili sa tradičné
formy hrobov, avšak súčasné riešenia cintorínov nevyhovujú novodobým svetovým
trendom v úpravách pohrebísk. Treba na
Slovensku hľadať nové originálne riešenia
rešpektujúce naše tradície, kultúru a prírodné podmienky, inšpirujúc sa pritom
svetovými pohrebiskami z minulosti a súčasnosti,“ píšu autori.
Prínosom učebnice, ktorá je vhodne doplnená farebnými fotografiami, tabuľkami a
grafmi, je aj špeciálna kapitola venovaná
širšiemu pohľadu na technické zariadenie,
metódy a programy, ktoré sa v súčasnej
dobe používajú v rovinnej a priestorovej
počítačovej grafike s dôrazom na oblasť
záhradnej architektúry a krajinnej tvorby.
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Čaká nás veľká europrezliekareň
Je to bližšie, ako sa zdá. Za pár týždňov Slováci vymenia obsahy peňaženiek,
vysťahujú starú známu korunu a privítajú novú menu euro. Hoci to môže vyzerať,
že nás čakajú krušné chvíle, nemusí to tak byť. Stačí nezabudnúť, že veľká zmena
prichádza a neodkladať všetko na poslednú chvíľu. Potom treba už len dôverovať
banke, ktorá všetko prevedie do novej eurovej podoby sama.
Radšej skôr
eurových mincí – v decembri ho budú
Zabudnúť na príchod eura sa neopla- predávať banky.
tí. Aj keď obavy z toho, že niekomu zo• Nájdite si chvíľu času a zoznámte sa
stane doma zabudnutá tisíckorunáčka, s novou menou.
ktorá sa nebude dať vymeniť za euro, sú
• Všímajte si duálne cenovky už teraz
zbytočné. Banky budú vymieňať sloven- a snažte sa zapamätať si ceny, za ktoré
ské mince ešte pol roka a bankovky rok budete tovar kupovať od januára.
po zavedení eura a NBS slovenské minNajjednoduchšou cestou, ako sa dosce dokonca päť rokov a bankovky bez
tať k eurám, je vložiť koruny na účet do
časového obmedzenia.
banky ešte pred koncom roka. Tá ich preČSOB odporúča:
vedie na eurá. V ČSOB môžete koruno• Nedržte veľké množstvo korunovej vú hotovosť vkladať na účty občanov až
hotovosti doma do poslednej chvíle. do 31. 12. bez poplatku. A do konca roVložte ich do banky, kde sa na eurá zme- ka môžete získať balík ČSOB Pohoda až
nia automaticky.
na pol roka zadarmo. Pre dlhodobejšie
• Používajte platobnú kartu na platby úspory využite napríklad sporiace účty,
u obchodníkov všade, kde sa dá. Mini- alebo ďalšie investičné produkty zo širomalizujete manipuláciu s novou hotovoskej palety ČSOB Finančnej skupiny.
ťou a ušetrite si ju na platenie tam, kde
Príďte sa poradiť do ktorejkoľvek pokartu použiť nemožno.
• K eurám sa ľahko dostanete výbe- bočky ČSOB. V Nitre nás nájdete na Ul.
rom hotovosti z bankomatu po novom Fraňa Mojtu 4, na Štefánikovej 45 a v obroku.
chodnom centre Max (viac informácií na
• Zaobstarajte si štartovací balíček www.csob.sk).

Spolu s kapitánmi víťazných družstiev
sa z ich športového úspechu tešil aj
V. Kročko.

(152/2008)

Autorský kolektív
pod vedením prof.
Ing. Jána Supuku,
DrSc., a doc. Ing.
Ľubice Feriancovej,
PhD., vydal vo Vydavateľstve SPU odbornú publikáciu s
názvom VEGETAČNÉ ŠTRUKTÚRY V
SÍDLACH. PARKY A
ZÁHRADY.
Jej cieľom je poskytnúť študentom záhradníctva a krajinného inžinierstva kompletný materiál o odbore, v ktorom sa
vzdelávajú a oboznámiť profesionálnu verejnosť, najmä pracovníkov v oblasti projekcie, starostlivosti o vegetačné prvky v
štruktúre sídiel a na odboroch životného
prostredia s novými informáciami i legislatívou.
Učebnica je spoločným dielom dvoch
pracovísk – Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU a Fakulty architektúry STU v Bratislave. Je prezentáciou
moderných trendov úprav plôch zelene v
sídlach, dosiahnutých výsledkov v danej
problematike nielen u nás, ale aj v zahraničí a zároveň návodom, ako organizovať
výsadbu zelene na sídliskách, v polyfunkčných centrách, v mestských parkoch či v
okolí detských ihrísk a rôznych areálov športovísk, škôl, nemocníc. Autori zdôraz-

úroveň jednotlivých zápasov všetkých
milo prekvapila. „Medzi našimi študentmi sú dobrí športovci a veríme, že z nich
budú aj výborní reprezentanti SPU.
Mnohí z chlapcov si zahrajú aj vo futbalovom zápase proti družstvu zo susednej UKF, ktorý sa odohrá v rámci študentských dní. Naša ambícia je vyhrať,“
podotkol V. Malý.
Pohár dekana TF 2008, a tým aj zlatú
medailu, získalo družstvo 4. ročníka.
Strieborná priečka patrila tretiakom, na
3. mieste skončilo družstvo piatakov.
Najlepším brankárom bol Ivan Igrici
zo 4. ročníka, najlepším strelcom Martin
Rapčan z 3. roč. Porota vyhodnotila aj
najlepšieho a najslušnejšieho hráča.
Stal sa ním prvák Michal Gráf. Ocenenia
víťazom futbalového turnaja odovzdal
-rchdekan TF, prof. V. Kročko.

VÝBEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje
v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre odborného jazykového vzdelávania FEM pre výučbu
anglického jazyka.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore anglický jazyk,
- akademický titul PhD. alebo vo vedeckej príprave,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom
alebo praktickým overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – uchádzači,
ktorí nie sú zamestnanci SPU, priložia výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace;
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre marketingu FEM pre výučbu marketingových predmetov.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademický titul PhD., resp. CSc.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom
alebo praktickým overením,
- pedagogická prax vítaná,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – uchádzači,
ktorí nie sú zamestnanci SPU, priložia výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace;
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre štatistiky a operačného výskumu FEM pre výučbu predmetov štatistika, kvantitatívne metódy v marketingu, viacrozmerná štatistická analýza.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia príslušného zamerania,
- akademický titul PhD., resp. CSc.,
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- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- pokročilé ovládanie práce s PC s osobitným dôrazom na znalosť
práce s tabuľkovým programom,
- aktívna práca s rôznym softvérom pre štatistické a ekonomickomatematické výpočty,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – uchádzači,
ktorí nie sú zamestnanci SPU, priložia výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace;
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre financií FEM pre výučbu predmetov podnikové financie, financie a mena a podnikateľské riziko.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademický titul PhD., resp. CSc.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom alebo praktickým overením,
- pedagogická prax výučby uvedených predmetov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – uchádzači,
ktorí nie sú zamestnanci SPU, priložia výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace;
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre kvality a strojárskych technológií TF pre študijný odbor
Kvalita produkcie.
Podmienky prijatia:
- VŠ II. stupňa technického zamerania,
- akademický titul PhD. alebo v príprave,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – Word, Excel, Power
Point,
- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka;

 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre stavieb TF.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa, absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office, ovládanie grafického
softvéru Auto CAD – preukázať certifikátom alebo praktickým
overením,
- minimálne 5-ročná pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.
Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o
vzdelaní a inými požadovanými dokumentmi zasielajte do 21. 11.
2008 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.






Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
 miesta vedúceho Katedry štatistiky a operačného výskumu FEM.
Podmienky prijatia:
- vedecko-akademický titul PhD., resp. CSc. v odbore vedeckej
a pedagogickej profilácie pracoviska,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať certifikátom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom alebo praktickým overením,
- komunikačné a projekčné zručnosti,
- podnikateľské a manažérske schopnosti – preukázať certifikátom, resp. fotokópiami realizovaných projektov,
- uznávaná osobnosť vo vednom, resp. študijnom odbore,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – uchádzači,
ktorí nie sú zamestnanci SPU, priložia výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace,

- vypracovanie návrhu koncepcie ďalšieho rozvoja pracoviska –
písomne spracovaný návrh a jeho prezentácia pred výberovou
komisiou v rozsahu max. 7 minút;
 miesta vedúceho Katedry stavieb TF.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogická hodnosť profesor, docent alebo akademický titul PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať certifikátom
alebo praktickým overením, zamestnanci SPU preukázať certifikátom vydaným na základe formalizovanej skúšky IKT,
- organizačné a riadiace predpoklady, morálna bezúhonnosť,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja a smerovania
katedry.
Prihlášky s profesijným životopisom a overenými dokladmi o štúdiu zasielajte do 21. 11. 2008 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.






Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle
§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie
 funkčného miesta docenta na Katedre strojov a výrobných
systémov Technickej fakulty pre študijný odbor Poľnohospodárska technika.
Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzovanie
funkčných miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej
stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej výveske SPU.
Prihlášky zasielajte do 21. 11. 2008 na Útvar personalistiky,
EPaMU Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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