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Vraj nie sú nové vtipy, iba stále novší poslucháči. Neplatí to iba o humore. Túto pravdu možno aplikovať na
hocičo. Aj na študenta a jeho život.
Vravia to najmä tí starší, ktorí pri každej možnej príležitosti zdôraznia, že
roky na škole, to boli skrátka tie najkrajšie v ich živote. O pravdivosti
týchto slov nám ani na chvíľu neprislúcha pochybovať.
Ani o tom, že je to pravda odveká.
Nedávno sa mi dostal do ruky kuriózny dobový dokument. Píše sa v ňom
o študentskom živote – v 16. storočí.
Aj v tých časoch chodili adepti vied a
umení na skusy a štúdiá do sveta. Aj
to boli mladí ľudia, ktorí milovali život,
aj s jeho veselšími stránkami. Ani ďaleko od svojich domovov si však nemohli dovoliť zahodiť dobré mravy.
Pretože nielen študovali, aj reprezentovali. Nebol internet, neboli masmédiá. No chýr (dobrý i zlý) sa aj v tých
dobách šíril ako oheň. Tak napríklad
uhorskí študenti na nemeckej univerzite vo Wittenbergu boli združení v organizácii s prísnymi pravidlami. Ak
niekto z nich viac obľuboval nemecké
pivo ako prednášky na univerzite, alebo sa inak previnil proti dobrým mravom, nemilosrdne ho poslali domov.
A bolo po štúdiách. Aj po vidine vysnenej budúcnosti. Ostala hanba, ktorá sa nedala tak ľahko vygumovať. Prischla na tých, ktorí prišli neskôr. Prísne, čo poviete? Prečo to spomínať?
Veď časy sa zmenili...
Časy možno, ale morálka, zodpovednosť za seba a hrdosť na svoj študentský stav, na to, odkiaľ som prišiel
a kam kráčam, sú nemenné! Univerzitný študent je predsa Niekto! Mal by
na to myslieť, počas bežných pracovných dní, ale aj pri zábave, ktorá k mladosti nerozlučne patrí. Ako soľ. Lenže.
Nie je to lichotivé konštatovanie, keď
v spoločnosti zaznie, tá dnešná mládež si nevie predstaviť zábavu bez alkoholu, cigariet, ba, nebodaj aj horších
vecí. Je to naozaj tak? A prečo? Neponúka dnešná doba dostatok možností
na zábavu aj bez paktu s majstrom
alkoholom? Alebo je pohárik zárukou
modernosti? Alebo, alebo... veľa otáznikov. Skúsme hľadať odpovede. S čistou hlavou a bez Majstra alkoholu. Toho si radšej prečítajme, oplatí sa. Jack
London si ním síce získal slávu, ale za
K. POTOKOVÁ
akú cenu!

Ocenenie historickej úlohy poľnohospodárov a potravinárov pri zabezpečovaní
najzákladnejších potrieb človeka. Nutnosť
medzinárodnej spolupráce v oblasti potravinovej bezpečnosti. Starostlivosť o človeku
zverené prírodné zdroje. To boli červené
nitky, ktoré sa tiahli ďakovnými príhovormi
nových čestných doktorov našej univerzity,
prof. Ignáca Hozu zo Zlína a prof. R. Godwina z Veľkej Británie. Samozrejme, nechýbali ani prejavy vďačnosti Vedeckej rade
SPU za udelené pocty. Obaja laureáti ich
považujú za prejav uznania svojej práce
v kontexte spolupráce so svojimi tvorivými
kolektívmi. Naopak, aj pre našu alma mater
je cťou, že do svojho kruhu týmto aktom prijala významných vedcov s medzinárodným
renomé, prízvukovali vo svojich laudáciách
dekani fakúlt, ktoré menovaných na ocenenie navrhli.
Slávnostný akt promócie v aule SPU 20.
novembra poctili svojou prítomnosťou významné osobnosti akademického, spoločenského a verejného života. Medzi nimi
Michael John Wyn Roberts, mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku, primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, akademickí hodnostári partnerských univerzít, čestní doktori SPU, zástupcovia vedy a výskumu, kolegovia a členovia
akademickej obce našej univerzity.
Fotogalériu a príhovory čestných doktorov v plnom znení prinášame v elektronickej verzii nášho dvojtýždenníka.
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3. 12. 1933 - narodil sa Paul Josef
Crutzen, holandský chemik, nositeľ
Nobelovej ceny za poznanie diania
v atmosfére.
4. 12. 1875 - narodil sa Rainer Maria Rilke, jeden z najvýznamnejších
nemecky píšucich básnikov na prelome 19. a 20. storočia. Pre jeho temné,
spirituálne básne ho nazývali „mágom
senzibility“ či „básnikom smrti“.
9. 12. 1868 - narodil sa Fritz Haber,
nemecký chemik, nositeľ Nobelovej
ceny za syntetizovanie amoniaku, dôležitej suroviny na výrobu umelých
hnojív a výbušnín.
11. 12. 1843 - narodil sa Robert
Koch, nemecký lekár a zakladateľ
bakteriológie.
11. 12. 1882 - narodil sa Max Born,
nemecký priekopník modernej teoretickej fyziky, jeden zo zakladateľov
kvantovej mechaniky, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku.
11. 12. 1918 - narodil sa Alexander
Isajevič Solženicyn, ruský spisovateľ,
kritik sovietskeho režimu a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. Je autorom
dokumentárnych próz o stalinizme, živote trestancov v ruských koncentračných táboroch a politických analýz
sovietskej totality.

Doktori honoris causa, Ignác Hoza a Richard Godwin, po slávnostnom akte v spoločnosti promótora Jána Supuku a rekSnímka: za
tora Mikuláša Látečku.

Cena mesta Nitry Jánovi Jechovi
Pri príležitosti životného jubilea, 70. narodenín, bol dr. h. c. prof. Ing. JÁN JECH,
PhD., emeritný profesor SPU v Nitre, ocenený za medzinárodnú reprezentáciu mesta Nitry v oblasti poľnohospodárskej vedy.
Životná cesta pedagóga a vedca, ale aj a zabezpečil výstavbu viacerých laborašportovca, človeka so sociálnym cítením, tórnych objektov, ktoré výrazne prispeli
ktoré sa prejavuje v práci pre iných, sa za- k rozvoju tohto pracoviska. Ako prorektor
čala 22. septembra 1938 v Nižnej Pisanej vybudoval v Košiciach detašované pracona východe Slovenska. Po gymnáziu vo visko VŠP.
V roku 1995 založil prof. Jech Združenie
Svidníku študoval odbor poľnohospodárska a lesnícka technika na Mechanizačnej výrobcov a predajcov poľnohospodárskej
fakulte VŠZ v Prahe. V r. 1971 získal titul techniky - AGRION a stal sa jeho prezikandidáta vied, v r. 1972 docenta a v r. dentom. Združenie organizuje celosloven1989 vysokoškolského profesora.
Za dlhoročnú spoluprácu mu v roku 2003 Technická univerzita v bulharskom Ruse udelila čestný doktorát.
Celú svoju profesionálnu kariéru, dlhých 46 rokov, venoval Ján
Jech práci v prospech Vysokej
školy poľnohospodárskej, dnes
SPU v Nitre. Začínal v roku 1962
ako vedecko-pedagogický pracovník so špecializáciou na stroje
pre rastlinnú výrobu. V rokoch
1977 až 1990 vykonával funkciu
prorektora, od r. 1995 do 1997 bol Ocenenie z rúk primátora si profesor Jech preprodekanom Mechanizačnej fa- vzal 13. novembra na slávnostnom zasadnutí
kulty a v rokoch 1997 - 2003 pred- mestského zastupiteľstva. Foto: Ľ. SYNAKOVÁ
sedom AS SPU. Svoje odborné
znalosti uplatňoval ako pedagóg MF, vy- ské podujatia, ale pomáha aj vyučovacieučoval mechanizáciu RV, stroje na spraco- mu procesu na TF.
Okrem pedagogicko-vedeckej činnosti
vanie pôdy, sejbu a ochranu rastlín, na
zber poľných plodín, na pozberovú úpra- treba spomenúť aj významný podiel Jána
vu, spracovanie a skladovanie rastlinných Jecha v oblasti športu. Bol veľmi všestranmateriálov, viedol diplomové a študentské ný, venoval sa cyklistike, lyžovaniu, džudu,
vedecké práce, vychovával doktorandov. orientačnému behu, lyžiarskemu biatlonu.
Problematike konštrukcie strojov na zber a Pôsobil ako aktívny športovec, ale aj ako
pozberovú úpravu zrnín, ovocia, zeleniny, organizátor športového života medzi deťchmeľu, liečivých rastlín a ich kvalite sa mi, mládežou i dospelými. Veľa času vevenoval vyše 45 rokov. Je spoluzakladate- noval činnosti s deťmi zamestnancov VŠP,
ľom agrofyziky na Slovensku, spoluauto- organizoval pre ne lyžiarske výcviky, zimrom vysokoškolských učebníc, vynálezov, né aj letné tábory.
stoviek vedeckých a odborných prác,
Od roku 2006 je Ján Jech poslancom
publikovaných doma a v zahraničí. Od ro- Mestského zastupiteľstva v Nitre, predseku 2008 je emeritným profesorom TF SPU. dom Komisie pre životné prostredie, koAktívne spolupracoval a spolupracuje munálnu činnosť a verejný poriadok, kde
s poľnohospodárskou praxou.
sa angažuje v prospech obyvateľov nášho
Ján Jech je jedným z generácie, ktorá v mesta.
roku 1962 začala budovať a rozvíjať výučProfesorovi Jánovi Jechovi srdečne
bu mechanizačného odboru na VŠP. Ako blahoželáme k spoločenskému oceneprorektor a prodekan sa výraznou mierou niu a v mene alma mater mu prajeme
pričinil o modernizáciu vyučovacieho pro- veľa zdravia a invencie do ďalšej práce!
cesu na Mechanizačnej fakulte. Presadil
K. POTOKOVÁ

Workshop
o modernom
poľnohospodárstve

V SKRATKE
O akademickej spolupráci s Belehradom
Delegácia Srbskej republiky, na čele s jej veľvyslancom, J.E. Dankom Prokičom (na snímke vľavo), sa v stredu 12. novembra stretla s predstaviteľmi našej univerzity, aby tlmočila záujem svojej
krajiny o spoluprácu v akademickej oblasti.
Dr. Ing. Vladimír Valent, profesor Belehradskej
univerzity, poverený koordináciou spolupráce
s univerzitami na Slovensku a v Česku, oboznámil
prítomných s predstavami srbských kolegov a zároveň štruktúrou Belehradskej univerzity, ktorá na 31 fakultách a v 10 ústavoch ponúka široké možnosti vzdelávania. Srbská strana má záujem podpísať s SPU dohodu
o spolupráci, v rámci ktorej by sa realizovali mobility študentov a pedagógov, ako aj
spoločné vedecké a odborné podujatia či vydávanie časopisov. Išlo by najmä o spoluprácu v oblasti manažmentu, ekologického poľnohospodárstva, vidieckeho rozvoja, živočíšnej aj rastlinnej výroby, ovocinárstva, lesníctva a rybárstva. Predstavitelia
našej univerzity hostí informovali o doterajšej kooperácii, vyslovili sa za jej rozšírenie
K. POTOKOVÁ
s tým, že sa bude môcť naplno rozvinúť po vstupe Srbska do EÚ.

Do indexov onedlho pribudnú prvé zápočty
Od 10. do 13. novembra sa v aule SPU konali slávnostné
imatrikulácie študentov prvých ročníkov. Výkazy o štúdiu si z
rúk dekanov prevzalo 1650 študentov (468 z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, 206 z Fakulty biotechnológie a
potravinárstva, 366 z Fakulty ekonomiky a manažmentu, 161
z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, 189 z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a 260 z Technickej fakulty).
-r-

Máme čo oceňovať!
Za výnimočné študijné výsledky, ale aj reprezentáciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v oblasti športu a kultúry, za šírenie jej
dobrého mena v spoločnosti, ocenil rektor Mikuláš Látečka šestnásť študentov našich fakúlt.
Na stretnutí so študentmi, ktoré sa 18. novembra nieslo v príjemnej atmosfére, sa zúčastnil aj
prorektor Vladimír Rataj a Jozef Bulla, dekan FBP. „Činnosti, ktoré vykonávate nad
rámec svojich pracovných povinností, sú rozložené na každý deň v roku. Avšak november je mesiac, ktorý je prvotne spojený so študentstvom a jeho prínosom pre
spoločnosť. Preto som sa rozhodol oceniť vaše aktivity udelením mimoriadneho štipendia a pamätného listu, ktorý vám bude pripomínať tento deň. Prial by som si, aby sme
na našej univerzite mali čo najviac takých študentov, ktorí budú hodní ocenenia,“
povedal v krátkom príhovore Mikuláš Látečka, ktorý vyznamenaným študentom gratuloval slovami: „Nech sa vám darí aj naďalej!“
Na návrh svojich fakúlt boli ocenení títo študenti: Ing. Andrej Hollý, Bc. Veronika
Břečková, Iveta Srnková (všetci FAPZ), Ľubomír Bennár, Bc. Andrej Trebichalský, Ing.
Branislav Šiška, Bc. Ján Habardik (všetci FBP), Ing. Martina Majorová, Ing. Jana Gajdošová, Ing. Andrej Jahnátek (všetci FEM), Ing. Ondrej Takáč, Ing. Ákos Kertész, Ing.
Daniela Müllerová (všetci TF), Ing. Alexandra Takáčová, Milota Sidorová, Marek Pobuda (všetci FZKI).
-rIch vizitky nájdete na www.polnohospodar.sk
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Zamerali sa na problémy poľnohospodárstva
a inštitucionálnu analýzu

Foto: T. POTOK

Lístie ako znamenitý humus
alebo, ako nám škodí jeho spaľovanie...
Problematika spaľovania lístia získava
osobitnú aktuálnosť počas jesene, keď sa
príroda postupne vyzlieka zo svojho šatu.
Opadnuté lístie a suchú trávu záhradkári
často spaľujú vo svojich záhradách alebo
v dvoroch obytných domov. Neraz aj
spolu s ostatným komunálnym odpadom...
„Obdivovatelia“ vatry z rastlinných
zvyškov si mnohokrát neuvedomujú, že
podobný spôsob, ako sa zbaviť odpadu,
škodí nielen okolitému prostrediu, ale
pomalým spôsobom zabíja aj ľudí. Dusivý dym, vznikajúci spaľovaním lístia či
suchej trávy, obsahuje oxid uhoľnatý,
uhľovodíky, oxid dusný, dechtové látky a
nebezpečné dioxíny. Sú to prevažne
syntetické látky s vážnymi trvalými negatívnymi účinkami na divožijúce druhy,
ekosystémy a ľudské zdravie. U človeka
môžu vyvolať poškodenie imunitného či
nervového systému a dokonca majú aj
rakovinotvorné účinky. Keďže nič sa nestratí bez stopy, všetky mikročastice, ktoré sa dostanú do atmosféry, sa vo forme
dažďa, snehu či hmly opäť vrátia do pôdy. Okrem uvedených rizík spôsobuje
spaľovanie lístia a suchej trávy aj likvidáciu užitočného hmyzu a pôdotvorných
mikroorganizmov, čím sa ničí úrodná
vrstva pôdy. Navyše, spaľovaním organického materiálu vypúšťame do ovzdušia vynikajúce hnojivo, ktoré môžeme
získať kompostovaním.
Od roku 2006 je na Slovensku zakázané skládkovať zelený odpad (trávu, lístie,
zvyšky rastlín). Avšak každý občan si na
malom priestore vo svojej záhradke mô-

že vytvoriť kompostáreň a ukladať do nej
biologicky rozložiteľný odpad. „Kompost
z lístia pripravíme tak, že na spodok uložíme vrstvu konárov, aby sa masa ľahšie
prevzdušnila. Potom striedavo ukladáme
suché a vlhké vrstvy, napríklad suché lístie a čerstvo pokosenú trávu, čím dosiahneme optimálny pomer dusíka a uhlíka. Neodporúča sa kompostovať listy
napadnuté chorobami a škodcami. Po
niekoľkých mesiacoch sa zmes rozloží,
zmení sa na humus, ktorý možno využiť v
záhrade. Čerstvý kompost obsahuje
množstvo aktívnych mikroorganizmov,
čo zabezpečuje urýchlenie rozkladu v
pôde a uvoľňovanie živín. Dá sa použiť
ako nástielka, ktorá sa zapracuje do pôdy, najlepšie v zime alebo skoro na jar,“
vysvetlil doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.,
z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI.
Lístie sa rozkladá pomalšie než rastlinné zvyšky, preto, ak ich máme veľké
množstvo, môžeme ich skladovať v samostatnej kompostovej jame. Zrelý kompost obsahuje trvalý humus. Je vhodný
na hnojenie zeleninových záhonov, ovocných stromov a okrasných rastlín.
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Výskumy, ktoré realizovalo Národné
ekologické centrum na Ukrajine, dokazujú, že z jednej tony rastlinného
odpadu sa prostredníctvom dymu
dostane do vzduchu okolo 9 kilogramov mikročastíc ako je prach, oxid
dusnatý, oxid uhličitý, ťažké kovy, pesticídy a iné.

Digitálna knižnica Európy
V Národnej kráľovskej knižnici v Bruseli 20. novembra sprístupnili verejnosti multimediálnu virtuálnu knižnicu
Europeana. Používatelia internetu z celého sveta odteraz na stránke www.
europeana.eu získajú bezplatný prístup k vyše dvom miliónom kníh, malieb, máp, fotografií, nahrávok, archív-

nych dokumentov, filmov z národných
knižníc a kultúrnych inštitúcií 27 členských štátov. Materiály pre Europeanu
poskytlo vyše tisíc kultúrnych organizácií. Počas nasledujúcich troch
rokov vyčlení EÚ na projekt dva milióny eur ročne.
(Sme 20. novembra 2008)

nanie. Náklady na produkciu sú veľmi vysoké, z tohto dôvodu krajina produkuje
iba 30 % potrebných poľnohospoV nitrianskom Agroinštitúte sa v dňoch 3. až 7. novembra konal medzinárodný dárskych komodít a väčšiu časť importuworkshop v rámci projektu MACE*, ktorý patrí pod 6. rámcový program Marie je,“ povedal. Na Slovensku ho okrem sysCurie, na tému Inštitucionálna analýza - Aplikačné teórie a praktické metódy. Je- tému podpôr zaujala aj výroba a realizáho koordinátorom je Humboldtova univerzita v Berlíne a cieľom je podporovať cia ekoproduktov. S tou majú v Japonsku
výskumné aktivity v poľnohospodárstve v krajinách strednej i východnej Európy. problémy a ľudia dávajú prednosť konSPU je partnerom projektu, lokálnou koordinátorkou je prof. JUDr. Anna Bandle- venčným produktom. „Ekoprodukty sú
drahé a nájdete ich len v špeciálnych kúrová, PhD., dekanka FEŠRR. Workshop organizovala FEŠRR v spolupráci s FEM.
tikoch v obchodných domoch. Úspech
Navštívili aj ekofarmu
podmienky pre hospodárenie, lebo ne- u obyvateľstva nemajú ani výrobky obsaZúčastnilo sa na ňom 23 doktorandov dostávajú štátne podpory a ich produk- hujúce geneticky modifikované organiza mladých vedeckých pracovníkov zo 17 cia preto nemôže konkurovať európskej. my, napriek tomu, že japonské ministerkrajín celého sveta. Medzi účastníkmi Vláda sa už roky usiluje vybudovať prie- stvo poľnohospodárstva sa snaží zvýšiť
boli aj dve študentky FEM, navštevovať mysel a podporuje pestovanie ďalších podiel GMO vo výrobkoch,“ tvrdí doktoprednášky mali možnosť aj ostatní štu- poľnohospodárskych plodín, aby sa kra- rand. Zároveň spomenul, že potravinová
denti a pedagógovia SPU. Prednášajúci jina nestala závislou iba od produkcie ká- kríza ovplyvnila aj Japonsko, kde v suboli z popredných európskych univerzít - vy. V roku 1970 - 1980 sa podarilo zdvoj- permarketoch veľkých miest je problém
prof. Konrad Hagedorn, Dr. Andreas násobiť produkciu kakaa a cukrovej trs- kúpiť napríklad maslo, mlieko či jogurt.
Thiel a Dr. Volked Beckmann z Humbold- tiny, takže Kolumbia sa stala ich druhým
Na workshope sa zúčastnila aj Eva
tovej univerzity v Berlíne, Dr. Jouni PaaJudinová, doktorandka
vola z Univerzity v Leeds a prof. Claude
na FEM, ktorá ocenila
Menard z parížskej Sorbonny. Účastníci
možnosť komunikovať
mali možnosť podrobne sa zoznámiť s inv odbornej angličtine a
štitucionálnou analýzou a s problémami
získať poznatky z ekopoľnohospodárstva v strednej a východnomickej oblasti a mannej Európe. Okrem prednášok absolvoažmentu podniku. „Prívali aj celodennú exkurziu do Podkylavy
jemne ma prekvapilo,
– Agropenziónu ADAM a myjavského
že väčšina účastníkov
regiónu. Majiteľ agropenziónu, Ing. Vojworkshopu ovládala vitech Tĺčik, PhD., im predniesol krátku
acero jazykov, mala veľprednášku o svojich začiatkoch v agroký záber vedomostí a
turizme a o problémoch slovenských farprehľad v oblasti, ktomárov. V diskusii sa študenti zaujímali
rou sa zaoberajú. Mysnajmä o trh s pôdou na Slovensku a o
lím si, že to vyplýva aj z
Zahraničných účastníkov workshopu zaujali erudované toho, že sa oveľa viac
podpory pre farmárov. Navštívili aj firmu
prednášky lektorov z popredných európskych univerzít.
Herbex v Hrašnom, ktorá sa zaoberá
venujú výskumu ako
Foto: rch doktorandi na slovenspracovaním liečivých rastlín a výrobou
čajov. V neďalekej dedine Krakovany boských univerzitách.“
la na programe návšteva vinárskej firmy producentom v Južnej Amerike. Farmári
Na základe pozitívnych ohlasov od
sa snažia vyrábať aj bioprodukty, napr. zúčastnených študentov a profesorov
Chateau Krakovany.
kávu, banány, tie sú však oveľa drahšie môžeme očakávať, že na našej univerzite
O nás i o sebe
ako tradičné produkty,“ povedala M. Mu- sa aj v budúcnosti budú konať ďalšie akVäčšina zahraničných účastníkov work- ňoz.
tivity v rámci programu MACE.
shopu navštívila Slovensko prvýkrát a poShigeo z Japonska si myslí, že domáRENÁTA CHOSRAVIOVÁ
dujatie pokladali za mimoriadne podnet- ci farmári nedostávajú dostatočné množné. Medzi nimi aj Marcela Muňoz - Esco- stvo podpôr. „Farmárčenie ich neuživí,
*MACE - Moderné poľnohospodárstvo v stredbar, doktorandka environmentálneho ma- preto každý z nich má aj ďalšie zamest- nej a východnej Európe.
nažmentu z Kolumbie a Shigeo Watanabe Waseda, doktorand inštitucionálnej
ekonomiky z univerzity v Tokiu. Zaujímalo
nás, aké sú ich dojmy z pobytu na Slovensku a s akými problémami sa borí
V rehabilitačno - rekreačnom zariadení Lubina Roh sa 12. novembra konalo zapoľnohospodárstvo v ich krajinách.
sadnutie Klubu dekanov fakúlt slovenských vysokých škôl. Za účasti prof. FrantišMarcela ocenila najmä prednášky, poka Schlossera, vedúceho služobného úradu MŠ SR, prof. Viktora Smieška, predčas ktorých získala množstvo podnetsedu RVŠ a MUDr. Alexandra Kurtanskeho, podpredsedu OZPŠaV na Slovensku,
ných informácií o nových metódach pri
predsedu Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií MŠ SR, rokoinštitucionálnej analýze. Zaujala ju aj
vali dekani predovšetkým o systéme prideľovania finančných prostriedkov zo štátnávšteva ekologickej farmy v Podkylave.
neho rozpočtu na vysoké školy v roku 2009, ako aj o určovaní výšky dotácie na
„Poznatky o fungovaní podpôr pre poľmzdy podľa pomerov výkonov vysokých škôl vo vede a vo vzdelávaní. Kritické prinohospodárov chcem využiť vo svojej
pomienky odzneli k spôsobu prideľovania finančných prostriedkov z vedeckej
praxi,“ povedala a dodala, že sa jej veľmi
grantovej agentúry, kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR, ako aj
páčia slovenskí ľudia, ich srdečnosť a oz agentúry na podporu výskumu a vývoja. Rozprava sa dotkla aj aktuálnych tém,
chota. „Od nich záleží, ako bude hospoako je akreditácia VŠ, spôsob financovania univerzitných vysokých škôl, vysodárstvo v krajine vyzerať,“ povedala dokkých škôl, resp. odborných vysokých škôl, štrukturálne fondy, plagiátorstvo či
torandka. Pokiaľ ide o kolumbijské hosnárast administratívy na VŠ. Dekani fakúlt sa jednoznačne zhodli na tom, že z hľapodárstvo, je známe, že na prvom mieste
diska ďalšieho skvalitňovania štúdia na vysokých školách je nevyhnutne potrebje pestovanie kávy, ďalej zemiakov, ovoné zvýšiť úroveň stredného školstva a vychovávať študentov aj pre vysokoškolské
cia a pšenice. „Krajina je na treťom miesštúdium technického zamerania.
Doc. Ing. ROMAN GÁLIK, PhD.,
te v chove hovädzieho dobytka na kontajomník Klubu dekanov
tinente, farmári majú oveľa zložitejšie

Zvýšiť úroveň stredného školstva

Slovenský športový pony
Konferencia venovaná akademikovi E. Špaldonovi
dôstojne reprezentuje SPU
Na hospodárstve Veľké pole spoločnosti Roľan, s.r.o., Nová Baňa sa 23. októbra uskutočnila jesenná bonitácia v Experimentálnom chránenom chove Slovenského športového ponyho. Komisii boli predvedené štyri plemenné žrebce, 42
plemenných kobýl základného stáda a 24 jedno- a trojročných žriebät.
telových mier, pri kobylách s palicovou
mierou na kohútiku presahujúcou hodnotu stanovenú v štandarde plemena,
využívať plemenného žrebca 3652
TIBET, ktorý je menšieho vzrastu a v sezóne 2009 nevyužívať pre chránený
chov žrebca 3588 NATAN. Na základe
požiadavky chovateľa bude počas výstavy Agrokomplex 2009 v Nitre zaradená kolekcia koní Slovenského športového ponyho z tohto chovu.
Pre riešiteľský kolektív SPU, ako aj
spolupracovníkov z praxe, je potešePri plemenných zvieratách sa posu- ním, že Slovenský športový pony ako
dzoval typ, exteriér, hodnoty telových výsledok vedeckovýskumnej činnosti
mier, najmä palicová miera na kohúti- je už realitou. Vzhľadom na dobré chaku, ako aj plemenárske ukazovatele. rakterové a úžitkové vlastnosti sa jeho
Tie sa porovnávali s hodnotami stano- chov aj uplatnenie rozširuje v celoštátvenými v plemennom štandarde. Komi- nom meradle a v súčasnosti je už de
sia konštatovala, že kondícia koní celé- facto zaradený medzi plemená chovaho stáda je na úrovni chráneného cho- né u nás. Vzhľadom na tieto skutočnosvu. V rámci bonitácie sa urobil aj pred- ti treba začať proces jeho uznania za
výber dvoch žrebcov, ktoré boli zara- plemeno de jure. Vyšľachtenie nového
dené do prípravy na skúšky výkonnos- národného plemena by bol jeden z výti v termíne jarnej bonitácie 2009.
znamných realizačných výstupov z veNásledne si komisia prehliadla mla- deckovýskumnej činnosti, ktorý by dôdý dorast a ustajňovacie priestory na stojne reprezentoval SPU v spoločenkapacitu sto koní. Chovateľovi odporu- skej praxi.
čila v oblasti výživy vybilancovať mineBonitácia sa konala v predvečer
rálne prísady v kŕmnych dávkach koní, môjho životného jubilea a považoval
pred pripúšťacím obdobím zabezpečiť som ju za najkrajší dar usporiadateľov
povinné veterinárne vyšetrenie a od- k mojím 81. narodeninám.
červenie koní. Po analýze základných
Prof. Ing. DUŠAN MEDVECKÝ, DrSc.

Katedra rastlinnej výroby (KRV) FAPZ zorganizovala v rámci Týždňa vedy grafiou jubilanta, pričom spomenula aj
v dňoch 13. a 14. novembra medzinárodnú vedeckú konferenciu I. agrono- jeho znamenitý citát: „Keď dáš niekomu
mické dni. Bola venovaná 90-ročnému životnému jubileu nestora agronomic- bochník chleba nasýtiš ho na jeden
kých vied a otca slovenského obilninárstva, akademika Emila Špaldona.
deň. Keď ho však naučíš pestovať obiV úvode konferencie predstavil prof. derná agronómia je založená na opti- lie, nasýtiš ho na celý život.“ Následne
Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan FAPZ, malizácii biologických, agrotechnických jubilantovi odovzdali ocenenia zástupúčastníkom podujatia súčasnú fakultu a a ekologických vstupov do procesu tvor- covia univerzít z Prahy, Brna, Godöllő i
jej pozíciu vo výskume i vzdelávaní. Pri- by úrody a jej kvality. Jedna z jej úloh, zo Srbska a prof. Bíro mu udelil pamätpomenul, že FAPZ, ktorej 60. výročie ktorá sa v poslednom období dostáva nú medailu FAPZ. „Je mi cťou, že som
vzniku sme si pripomenuli pred dvoma do popredia pri nadprodukcii potravín, prispel k rozvoju najmierovejšieho a
rokmi, je pokračovateľkou agronomickej je aj produkcia biomasy pre nepotravi- zároveň najdôležitejšieho odvetvia, ktofakulty a v súčasnosti najväčšou fakultou nové využitie, najmä na energetické
ré vie zabezpečiť prežitie ľudstva,“ pona SPU. Študuje na nej viac ako 2 500 účely,“ povedal V. Turský.
V ďalšej časti programu, ktorá bola vedal akademik Špaldon.
študentov, z toho 120 na 3. stupni štúV popoludňajších hodinách pokračodia. Štúdium sa realizuje v 6 študijných venovaná akademikovi Emilovi Špaldoprogramoch bakalárskeho, 10 inžinier- novi, oboznámila doc. Juliana Molnáro- vala konferencia odborným prograRENÁTA CHOSRAVIOVÁ
skeho a v 9 doktorandského štúdia. Fa- vá z KRV účastníkov podujatia s bio- mom.
kulta získala práva na habilitácie a inaugurácie v 8 študijných odboroch.
Hlavnou témou konferencie bola Agronómia a agronomický výskum. Súčasný
stav rastlinnej výroby na Slovensku a
perspektívy v tejto oblasti zhodnotil Ing.
Viliam Turský, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Zdôraznil, že „poslaním súčasného i
budúceho poľnohospodárstva, teda aj
rastlinnej výroby, je a bude nielen dopestovať dostatok kvalitných surovín na
výrobu potravín, ale dôležitá bude aj mimoprodukčná funkcia poľnohospodárstva a zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti.“ Moderné prístupy v agronómii
sú založené na uplatňovaní najnovších
poznatkov vedy a výskumu, využívaní
genetických zdrojov rastlín, na racionalizácii výživy a ochrany rastlín. „Pre prvovýrobu je dôležité znižovať celkové náNa konferencii sprevádzali jubilanta aj jeho najbližší, manželka a dcéra.
klady na produkciu, kde je významným
faktorom aj agronomický výskum. Mo-

Snímka: rch

www.uniag.sk
pedagógovia. Na exkurzii sa zúčastnil aj
doc. Jozef Repiský, prorektor SPU, ktorý
s nami absolvoval celý program a jeho
príhovor v nás zanechal veľký dojem. Po
prípitku sme sa všetci „vrhli“ na spomínané dobroty. Po skvelej večeri začala
zábava. Otváracím tancom, nazývaným
„mašinka“. Po ňom všetkých zachvátil vír
zábavy. Keďže sa práve v tú noc menil
letný čas na zimný, naša zábava trvala o
hodinu dlhšie. Bavili sme sa až do rána
pri hudbe, ktorú nám miešal náš dídžej.
Kto iný, ako doc. Chlpík! Po pretancovanej noci nastal čas balenia a návratu
do Nitry.
Pri štartovaní motora autobusu si
zrazu každý z nás uvedomil, že sa exkurzia končí a nám už ostávajú len fotografie,
spomienky či vedomosti hlboko uložené
v pamäti. Čo dodať na
záver? Hádam, už len
toľko, že Slovensko je
síce malá krajina, ale
toľko krás a čarov, čo
nám príroda nadelila a
v sebe ukrýva, sa oplatí navštíviť, spoznať, vidieť na vlastné oči.
Rada by som sa za
nás všetkých „Tatrancov“ poďakovala celému kolektívu pedagógov, ktorí organizujú tieto geologicko –
pôdoznalecko – botanické terénne exkurzie, všetkým, ktorí sa
nás za štyri dni snažili
Foto: autorka
naučiť a prakticky
nám ukázať to, čo sa
teoreticky učíme v školských laviciach.
Za to, že mali s nami toľko trpezlivosti,
elánu pre nás a už po desiatykrát nám
odovzdávali svoje bohaté vedomosti.
Pevne veríme, že exkurzie sa dočkajú aj
ďalších pokračovaní. Veď roky vysokoškolského života sa neskladajú iba z povinných prednášok, cvičení, z písania
seminárnych prác, laboratórnych protokolov a z drvenia sa na skúšky, ale „my,
Tatranci“ vieme, že na roky študentského
života nezabudneme aj vďaka takýmto
fantastickým chvíľam, ktoré sme prežili
v teréne nášho krásneho Slovenska.
Bc. LUCIA MOŠKOVÁ, 5. FAPZ

Leto na ekofarme
V Českej republike hospodári okolo 450 ekologických poľnohospodárov. Chovom hovädzieho dobytka sa zaoberá 255 ekofariem. Na jednej z nich, v Agrofyte,
s.r.o., v Hornom Lidči, sa 15. júna začala moja trojmesačná praktická stáž v rámci programu LLP – Erasmus.
Ekofarma Agrofyto obhospodaruje používa klasický maštaľný hnoj. Na ošet856 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho rovanie rastlín sa nepoužívajú pesticídy,
je 736 ha trvalých trávnych porastov a ani nijaké geneticky modifikované orga120 ha ornej pôdy, na ktorej pestujú ďa- nizmy. Zvieratá sa chovajú prirodzeným
telinovo-trávne miešanky a obilniny pre spôsobom, s možnosťami výbehu alebo
vlastnú živočíšnu výrobu. Na okolitých pastvy. Na kŕmenie nepoužívajú prevenlúkach sa od jari do neskorej jesene pa- tívne antibiotiká, hormonálne prípravky
sie hovädzí dobytok plemena Limousine ani iné umelé stimulátory rastu. Ekofara Simmental (české strakaté), chovaný ma, ktorej cieľom je produkovať nutrične
na produkciu mäsa. Dospelých jedincov vysokokvalitné suroviny, je pod prísnym
je 160, jalovíc 70 a zvyšok tvoria teľatá. dozorom kontrolných organizácií, napríProdukciu mlieka zabezpečuje okolo klad Kontroly ekologického zemědělství
130 dojníc holštajnského plemena (čier- KEZ.
nostrakatý). Odberateľom suroviny je
Agrofyto poskytuje aj drobné služby
mliekareň Valmez vo Valašskom Meziříčí, pre obec, ako je napríklad doprava,
ktorá má certifikát na spracovanie bio- úprava zelených plôch a zimná údržba
mlieka a výrobu bioproduktov. V súčas- ciest. Svoju produkciu dodáva na dománej dobe je spomínaná ekofarma jedi- ci trh. Predaj z dvora nerealizuje, iba odným dodávateľom biomlieka do uvede- ber naturálií za prenájom pôdy.
nej mliekarne. Denná dodávka je 2 200 l.
Prax bola pre mňa veľkým prínosom.
Jedným z výrobkov je BIO kvasený nápoj, Získal som cenné vedomosti, skúsenosktorý bol ocenený titulom Česká biopo- ti a zručnosti, spoznal som krásny kraj a
travina roku 2006 či biojogurty, ocenené množstvo príjemných ľudí, ktorí sa snaako mliekarenský výrobok roku 2008.
žia chrániť a zveľaďovať svoju krajinu.
Na ekofarme hospodária spôsobom Za sprostredkovanie stáže by som chcel
šetrným k zvieratám, pôde, rastlinám a poďakovať Ing. Demjanovej a Ing. Sliprírode, s ohľadom na prirodzené kolo- vinskej, za prijatie i starostlivosť na farbehy a súvislosti. Na zvýšenie úrodnosti me R. Vilémovi a Ing. Mužikovskej.
pôdy sa miesto priemyselných hnojív
JÁN MICHÁLEK, 5. FAPZ

Ekofarma Agrofyto v Hornom Lidči.

Snímka: autor
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Zo zošitov až na výstavu…
Dve expozície vo foyeri univerzity
pod názvom Študentský život na
SPU a Doodle art predstavili výber fotografií študentov i pracovníkov SPU
ako aj kresieb, ktoré si študenti robia
do zošitov popri počúvaní prednášky.
Vernisáž sa konala 12. novembra.
Veselé momenty zo študentského
života na SPU zachytil cez fotoobjektív Ing. Vladimír Protopopov, Róbert
Kollár, Michal Andel, Gabriel Varga a
prorektor pre vzťahy s verejnosťou,
prof. Vladimír Rataj, ktorého však mimoriadne zaujala práve tvorba aktívnych doodlerov. Pozorne si prezrel ich
umelecké výtvory, zvyčajne ukryté
medzi poznámkami v školských zošitoch. Napriek tomu, že sa nad originálnymi výtvormi – tvárami, zvieratami, rôznymi znakmi iba láskavo usmieval, priznal, že umenie sa v nich odráža nemalou mierou…
Podľa prváka Mariána (na snímke),
ktorý tiež dodal svoju žiacku kresbu –
mimozemšťana, doodle art nemá umelecký, ale skôr relaxačný účel. Spomína si, že svoju kresbu vytvoril na hodine filozofie. „Nezvyknem sa na tomto predmete nudiť, skôr relaxovať,
mám ho totiž rád, ale prišla inšpirácia
a vzniklo dielko...,“ skonštatoval a dodal, že doodle art rozhodne patrí do
moderného umenia a treba za ním
hľadať pocity a symboliku.
-rch-

boli víťazi ocenení cenou dekana FBP.
Po ochutnávke klobás pokračoval festival Bierfestom, súťažou študentov
SPU v disciplínach spojených s pitím
piva, sprevádzanou hudbou a zábavou.
-rch-
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NA PRESSTÁVKU...
NÁ· TIP

Vianočný koncert bratov Nedvědovcov

V pondelok 15. decembra o 19. hodine sa v Mestskej hale v Nitre uskutoční
Spoločný vianočný koncert bratov Honzu a Františka Nedvědovcov so skupinou.
Zaznejú na ňom ich najnovšie skladby, ale aj tie, ktoré zložili v priebehu posledných dvoch rokov. Cítiť z nich túžbu zmeniť nezmeniteľné, povýšiť dnešnú dobu
plnú fráz na dobu vzájomného porozumenia. Diváci sa budú môcť započúvať do
skladieb z albumov Vtáčatá, Kamienky a Na kameni kameň.... Necháme sa však
prekvapiť, aký repertoár Nedvědovci na koncert vyberú. Možno si vypočujeme aj
skladby Igelit, Sedmikráska, Stánky, ktoré sa stali skoro kultovými a nepozná ich
-ruž len absolútny ignorant folkovej hudby.

NA TÉMU

Kniha v mojom živote

RNDr. Daniel Bajčan, PhD., z Katedry chémie FBP:
- Jedno arabské príslovie hovorí: „Knihy sú záhradou, ktorú si môžeme nosiť so
sebou.“ Dodávam, koľko času tej záhrade budeme venovať, toľko plodov nám
prinesie.
Ako takmer každého malého chlapca, aj mňa v detstve zaujali najmä dobrodružné knihy o Indiánoch, klasické verneovky či knihy plné tajomstiev. Z obdobia
štúdia na strednej škole si spomínam hlavne na neobľúbené povinné čítanie a
písanie čitateľského denníka. Ako poctivý žiak som prečítal každú knihu povinného čítania, ale len málo z nich mi niečo dalo. Počas vysokej školy som „prišiel
na chuť“ žánru sci-fi, konkrétne dielam od autorov, ako je I. Asimov, F. Herbert, B.
Herbert a K. J. Anderson. Po nástupe do zamestnania mi na knihy ostalo viacej
času. Na mojich poličkách sa objavili známe svetové, ale i slovenské bestsellery
od D. Browna, R. Bacha a M. E. Matkina. V poslednej dobe mám popri výchove
malého dieťaťa veľmi málo času na čítanie a v mojej knižnici čaká vyše desať
neprečítaných kníh.
Ktorú knihu by som čitateľom Poľnohospodára odporučil? Jednoznačne novelu
Čajka Jonathan Livingston od Richarda Bacha. Je to príbeh plný energie a viery
-rv seba samých, ktorý môže dať v ťažkých chvíľach nový zmysel života.

SÚŤAŽ

Kráčam naším mestom

„Roling Stones folklóru“ týmto prívlastkom označila
francúzska tlač po sérii úspešných vystúpení slovenský umelecký súbor, ktorý
v týchto dňoch oslávil šesťdesiate narodeniny. V roku 1948 ho založili mladí nadšenci z Národopisnej skupiny Živena.
Odvtedy sa v ňom vystriedalo vyše dvetisíc členov, ich spevácke, tanečné i hudobné výkony fascinovali divákov vo viac
ako 50 krajinách sveta. O povestnej
kráse jeho tanečníc spieval aj Jožo Ráž
so skupinou Elán. Viete, ako sa súbor
volá?
a/ SĽUK
b/ Lúčnica
c/ Borievka
Vaše odpovede čakáme do 8. decembra na adrese redakcia@polnohospodar.sk.
Pre jedného výhercu je pripravená kniž-rná cena.

Edmund Massányi
(1907-1966), akademický maliar, reštaurátor, ilustrátor. Po
štúdiách v Čechách, Rakúsku a Nemecku sa z neho stal všestranný umelec, ovládajúci rôzne maliarske a grafické techniky, nástennú maľbu a ilustračnú tvorbu. Za poznaním nových
výtvarných názorov a smerov precestoval kus sveta. Jeho tvorba neprekročila rámec realizmu, no neboli mu cudzie ani nové idey. Všestrannosť jeho
talentu ho zaraďuje medzi najvýznamnejších nitrianskych umelcov svojej
generácie. Bol portrétistom, krajinárom, vedutistom, figuralistom, ilustrátorom, ale aj reštaurátorom historických
sakrálnych a pamiatkových objektov
po celom Slovensku.

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

Už je to nejaký ten deň, čo sa konala v poradí už desiata výročná terénna
exkurzia, organizovaná Katedrou pedológie a geológie a Katedrou botaniky. Táto však bola niečím výnimočná.
Pýtate sa čím? Určite už mnohí z vás hotela Akademik v Račkovej doline v Zápočuli o exkurziách našich študentov padných Tatrách. Druhý deň sme abv Račkovej doline, ktoré sa tešia veľkému solvovali výstup na Veľké Hincovo pleso,
záujmu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že niekoľko odvážlivcov si trúflo na Kôprovna tohtoročnej jesennej sa zúčastnilo ský štít a dokonca aj na Rysy. Počasie
rekordných sedemdesiat študentov.
bolo nádherné, pekne bolo vidieť inverziu
Na prvej, na jar roku 2003, ich bolo iba nad kotlinou. Mali sme šťastie aj na ta24. Prvé dve exkurzie sa konali na jar. Až tranského kamzíka. Hádam nemusím ani
v roku 2005 kolektív našich vyučujúcich, písať, že krása a majestátnosť Tatier kažvzhľadom na narastajúci záujem študen- dému z nás učarovala a vryla sa nám do
tov, rozhodol, že bude aj na jeseň. Tá bo- pamäti.
la štartujúcou métou pre niektorých,
Večer mal každý z nás voľný program.
dnes už stálych účastníkov, ktorí si v na- Niektorí šli do sauny, iní sa stretli v spološom kruhu hovoria „stará partia“. Rok po čenskej miestnosti. V takej atmosfére sa
roku sa chýr o exkurzii
šíril ďalej a prichádzali noví a noví. Tvorili sa
pevné vzťahy medzi
nami a formovala sa
výborná partia. Po
každej exkurzii sme
sa tešili na tú ďalšiu a
zároveň nám bolo ľúto, že sa aktuálna práve končí.
Tento rok sa exkurzia uskutočnila 23. až
26. októbra. Plní očakávania sme sa vo
štvrtok ráno stretli na
parkovisku pred ŠD A.
Bernoláka s plnou výbavou a dobrou náladou, ktorá nás neopustila ani v autobuse na ceste do Kremnických vrchov. Aj keď Časť výpravy pri výstupe na Račkove plesá.
nám počasie neprialo
a všade bola hmla, čo
sa dala nožom krájať. Neodradilo nás to nakoniec uskutočnil „predskok“ k závea s plným nasadeným sme kráčali po- rečnému večeru v podobe menšej tazrieť si stred Európy a kostol, kde sme nečnej zábavy.
Tretí deň sme sa rozdelili do dvoch
mali poučnú prednášku od brata Ľuba
z rádu kapucínov. Naše nohy sú túlavé a skupín. Jedna navštívila zákutia prielozvedavosť veľká. Preto sme absolvovali mu Dunajca v Pieninách a druhá absolaj výstup na Skalku. Tu sme si vypočuli vovala výstup na Račkove plesá v Záodbornú prednášku zameranú na geo- padných Tatrách. Vysoké Tatry sú kráslogicko-pôdoznaleckú a botanickú pro- ne, ale ani Západné Tatry sa nedajú niblematiku, v rámci ktorej sme mali mož- čím zahanbiť. Po návrate nás už čakal
nosť pozrieť sa priamo do pôdneho pro- „záverečný večer“. V spoločenskej miestfilu v pripravenej sonde. Pokračovali sme nosti stôl plný dobrôt, všetko pekne nado banského mesta Kremnice, kde sme aranžované. Úvodom sa nám prihovoril
si obzreli historické centrum a potom nás organizátor exkurzie, doc. Ing. Juraj Chluž autobus viezol do cieľovej stanice, pík, PhD., po ňom dostali slovo aj ostatní

V rámci študentských dní sa 11. novembra konali v ŠD Mladosť tri zábavné podujatia. Atmosféru rozohriala
súťaž v konzumácii mliečnych výrobkov - Milkfest, do ktorej sa zapojila desiatka študentov. Oveľa väčšej účasti
sa však tešil už štvrtý ročník Festivalu
krajových klobás, ktoré zhotovili študenti FBP, najmä z Katedry hodnotenia
a spracovania živočíšnych produktov.
Do súťaže sa zapojilo deväť družstiev,
ich úlohou bolo z pripravenej suroviny
podľa vlastnej receptúry vyrobiť klobásy typické pre tú oblasť Slovenska, z
ktorej pochádzajú. Zhotovili ich v technologickom laboratóriu KHSŽP pod
dohľadom doc. Ladislava Lagina. Členovia jednotlivých tímov lákali účastníkov festivalu ochutnať poľovnícku,
rajskú, pastiersku, slovenskú rudohorskú, lihôtsko-kopaničársku, hawajskú
či absolventskú klobásu. Zvíťazila rajská „hriešne dobrá“ klobása z dielne
študentov odboru technológia potravín – Eriky Flimelovej, Štefana Drába a
Petra Štefanku, mimochodom, minuloročných víťazov festivalu. Tento rok

VESELOU CERUZKOU

Kto sa nezúčastní, príde o veľa!

Festival krajových klobás opäť s veľkou účasťou

www.uniag.sk
Z

SPEKTRUM
AVIZUJEME

POZÝVAME

V dňoch 27. – 28. januára 2009 sa už po
štvrtýkrát uskutoční vedecká konferencia s
medzinárodnou účasťou BEZPEČNOSŤ A
KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN, ktorú organizuje Fakulta biotechnológie a potravinárstva pod záštitou Márie Kadlečíkovej,
regionálnej predstaviteľky FAO pre Európu
a Strednú Áziu a Stanislava Becíka, ministra pôdohospodárstva SR. Podujatie sa
bude konať v Kongresovom centre SPU za
účasti popredných vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Talianska, Srbska a ďalších
krajín. Cieľom konferencie je prezentácia
najnovších poznatkov z oblasti kvality,
bezpečnosti a hygieny surovín a potravín,
rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych
biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia
na kvalitu produkcie. Organizačný výbor

O

srdečne pozýva všetkých záujemcov o
uvedenú problematiku. Bližšie informácie
na www.fbp.sk.

O

OZNAMUJEME

O

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva oznamuje, že 2. decembra
2008 sa v Pavilóne záhradnej architektúry
na Tulipánovej ulici (poslucháreň DT-01)
budú konať verejné inauguračné prednášky:
o 9.00 h prednesie doc. Ing. ANNA
STREĎANSKÁ, PhD., pedagogická pracovníčka na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav, inauguračnú
prednášku na tému Účelové interpretácie
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v poľnohospodárskej praxi;
o 11.00 h prednesie doc. Ing. ĽUBICA
FERIANCOVÁ, PhD., pedagogická pracovníčka na Katedre záhradnej a krajinnej
architektúry, inauguračnú prednášku na
tému Moderná záhradná architektúra.

O
O
M

Slovenský pohár
Nové Mesto – VK Ekonóm SPU Nitra
3:1 (-20, 20, 15, 20)
Viac na www.volejbalnitra.sk

Strážna služba na parkovisku.

Ako dopadli športové súťaže?

AKADEMICKÝ PLES
NITRIANSKYCH UNIVERZÍT

ODBORY INFORMUJÚ...

Volejbal ženy SPU - UKF 0 : 3
Zápas žien mal podobný priebeh, ako
súboj mužov, žiaľ, v opačnom garde.

Plávanie
50 m voľný spôsob muži: 1. Ľudovít
Földes, UKF, 2. René Lukáč, UKF, 3. Tomáš Blahovský, UKF.
50 m voľný spôsob ženy: 1. Zuzana
Gálová, UKF, 2. Zuzana Grečnárová,
FZKI SPU, 3. Veronika Górová, FZKI SPU.
50 m motýlik muži: 1. Matej Olejár,
UKF, 2. Ľudovít Földes, UKF, 3. René
Lukáč, UKF.
50 m motýlik ženy: 1.
Mária Bieliková, UKF, 2. Katarína Frajová, UKF, 3. Veronika Górová, FZKI SPU.
50 m prsia muži: 1. Tomáš Blahovský, UKF, 2.
Miro Míkovec, FEŠRR SPU,
3. Adrián Ármai, UKF.
50 m prsia ženy: 1. Katarína Frajová, UKF, 2. Kristína Koniarová, FAPZ SPU,
3. Veronika Górová, FZKI
SPU.
50 m znak muži: 1. Matej
Olejár, UKF.
50 m znak ženy: 1. Zuzana Gálová,
UKF, 2. Zuzana Grečnárová, FZKI SPU,
3. Veronika Górová, FZKI SPU.
100 m polohový pretek muži: 1. Filip
Zaťko, TF SPU, 2. Andrej Tóth, UKF.
100 m polohový pretek ženy: 1. Mária
Bieliková, UKF, 2. Zuzana Gálová, UKF,
3. Zuzana Bukovcová, UKF.

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

Foto: V. PROTOPOPOV

si nenechávajte na poslednú chvíľu

Basketbal muži SPU – UKF 81 : 49
Napriek tomu, že zápas sa hral bez
extraligových hviezd, družstvo SPU dominovalo a jeho úroveň potvrdilo aj vysoké skóre.

Zavedenie eura na Slovensku sa dotkne každého z nás.
Na novú menu si budeme zvykať postupne, na jej príchod
sa však máme možnosť pripraviť už teraz. Najvýhodnejšie
je čo najskôr vložiť peniaze do banky, a tak sa vyhnúť
radom v obchodných miestach bánk začiatkom roka 2009.
O ďalšie zaujímavé informácie, ako prejsť na euro bez komplikácií, sme požiadali JOZEFU DANOVÚ, riaditeľku Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne v Nitre.

poľnohospodár

a tak sa na palubovke vystriedalo celkovo 132 študentov z oboch univerzít. Futbalový maratón nakoniec vyhrali hráči
UKF.

Pripravujeme: i regeneračné pobyty
v termálnom kúpalisku Podhájska (2., 11.
a 16. decembra) i stretnutie s Mikulášom
pre deti zamestnancov (6. 12. v aule
SPU) i predvianočná Viedeň (14. 12.).

Zámenu korún na eurá

Basketbal ženy SPU – UKF 60 : 90
Hráčky UKF predviedli nadpriemerný
výkon a presvedčivo vyhrali nad naším
tímom.

- Áno, otváracie hodiny sme
nastavili tak, aby
sme čo najviac vyhoveli klientom. Väčšina obchodných miest Slovenskej sporiteľne bude otvorená vo štvrtok 1. januára 2009 od 10. do 14. h, v piatok a sobotu 2. a 3. januára 2009 od 8. až do 18. h
a v nedeľu 4. januára 2009 od 10. do 16. h.
Otváracie hodiny sa ešte môžu zmeniť,
preto by si mal každý klient overiť, kedy
bude pobočka, ktorú chce navštíviť, otvorená.

Tenis
Súťaž sa uskutočnila od
5. do 28. novembra vo forme „tenisového maratónu“.
Zúčastnilo sa na nej 60 študentov SPU, väčšina z nich
si chcela túto hru len vyskúšať. Poradie súťažiacich sa
nevyhodnocovalo.
Futbal
Podobným spôsobom sa
odohrala aj súťaž vo futbale. Prihlásilo sa rekordných 22 družstiev z obidvoch univerzít. V každom
družstve hralo šesť hráčov,

Hovorili ste, že čakaniu v pobočkách
začiatkom roka sa dá vyhnúť vložením
peňazí do banky ešte pred koncom
tohto roka. Sú ďalšie dôvody, prečo je
pre klientov výhodné vložiť hotovosť
do banky?
Má to niekoľko výhod. Peniaze v banke
začnú okamžite zarábať a banky všetky
korunové úspory zamenia na prelome
rokov 2008 a 2009 na eurá konverzným
kurzom 1 euro = 30,1260 Sk. Klienti určite
ocenia, že ich vklady sú v banke v úplnom
bezpečí, keďže sú chránené Fondom
ochrany vkladov podľa podmienok stanovených zákonom. Pri príležitosti prechodu
na novú menu Slovenská sporiteľňa ponúka termínovaný vklad EUROhotovosť. Jeho výhodou je, že klientom vyplatíme úrok
v eurách okamžite pri zriadení vkladu. Na
vyplatenie úrokov teda nemusia čakať,
získajú ich vopred a v eurách.

Hokej
SPU – UKF 13 : 12 (po predĺžení).

NEPREHLIADNITE
Načerpať predvianočnú atmosféru môžete v týchto dňoch na výstave Vianočná
tvorba. Pripravili ju zamestnanci Botanickej záhrady SPU v priestoroch skleníkov
BZ. Prezentujú na nej adventné vence,
svietniky, rôzne vianočné dekorácie, mikulášske prekvapenia, prestierania vianočného stola a mnoho ďalších inšpirácií. Výstava spojená s predajom potrvá do 19. decembra. Sprístupnená je od 9. do 16.30 h.
Príďte si vychutnať vianočnú pohodu! -r-

Pokazený športový zážitok
Dvanásteho novembra sme v Športovej hale SPU hostili lídra basketbalovej extraligy mužov - Astrum Levice. Samotný zápas na ihrisku prebiehal v absolútne normálnych intenciách. Domáce družstvo AX – SPU v ňom dominovalo po každej stránke, a to aj napriek tomu, že hostia podávali disciplinovaný a
korektný výkon. Naši hráči v konečnom
účtovaní zaslúžene zvíťazili jasným rozdielom 86 : 59.
Slovko „na ihrisku“ som nepoužil náhodou, nakoľko aj v hľadisku prebiehala
konfrontácia hlasiviek domácich a levických priaznivcov. Zatiaľ, čo nitrianski diváci tradične povzbudzovali basketbalovým (čiže inteligentným a slušným)
spôsobom, o časti „tiež fanúšikov“ z Levíc sa to povedať nedá. Neboli totiž na
úrovni svojich hráčov. Počas veľkej časti
zápasu skandovali na adresu SBA, rozhodcov a v neposlednom rade na domácich hráčov tie najvulgárnejšie výrazy. Na to sme si už však (žiaľ..!) mohli
zvyknúť. Mňa osobne však šokoval spôsob reakcie týchto ľudí na vynikajúci výkon amerických hráčov tmavšej pleti v
nitrianskom drese. Mimochodom, na
typ hráčov, od ktorých sa celý svet učil
hrať basketbal! Permanentné používanie slabík hu–hu–hu, dnes už totiž človek počuje len od „určitej“ vrstvy obyvateľstva. Verte mi, že som takúto skupinu na basketbale neočakával. A už vôbec nie v čase, keď celá Európa a svet
na všetkých športoviskách urputne bojujú proti rasizmu. Jednoducho povedané: táto skupina ľudí pokazila nielen môj
športový zážitok, ale celý večer. Chcem
veriť, že toto bola ojedinelá skúsenosť a
že sa s ňou už (aspoň) na basketbale
len tak ľahko nestretnem. Levičanom
odkazujem, aby sa od podobných divákov a ich praktík čo najdôraznejšie
dištancovali, lebo sa im to v budúcnosti
určite vypomstí.
PhDr. PaedDr. IVAN JANKO, PhD.,
vedúci KTVŠ FZKI

Foto: R. KOLLÁR

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
mikrobiológie FBP pre výučbu predmetov: mikrobiológia potravín, metódy
mikrobiologického skúšania potravín, mykológia.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti biologických a poľnohospodárskych vied,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent, resp. študujúci v III. stupni štúdia
(po dizertačnej skúške),
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o štátnej
skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC – adekvátne preukázať,
- pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka;

(155/2008)

Banky plánovali, že otvoria začiatkom roka 2009 obchodné miesta od
10. do 14. hodiny. Budú pobočky Slovenskej sporiteľne otvorené aj dlhšie?

Volejbal muži SPU - UKF 3 : 0
Stretnutie malo vynikajúcu úroveň, na
oboch stranách siete sa predstavili hráči
našej najvyššej volejbalovej súťaže.

Aerobik
Vyčerpávajúci pohybový maratón najlepšie zvládla trojica dievčat z SPU: 1.
Miroslava Hoľková, FEŠRR, 2. Zuzana Kopálová, FBP, 3. Karolína Rybová, FAPZ.

platnosť od 1. 12. 2008 a budú zapracované ako Dodatok č. 2 ku KZ na roky
2007 – 2009 platnej na SPU v Nitre.
 Štyridsať zamestnancov SPU sa 11.
novembra zúčastnilo na tanečno-divadelnom predstavení Vták ohnivák v DAB.

Informácie o zavedení eura získajú
záujemcovia aj na internetových stránkach www.europoradna.sk a www.
eurokancelaria.sk. Na otázky odpovedáme aj prostredníctvom e-mailu euro@
slsp.sk alebo na telefónnych číslach 0850
111 888, 0910 111 888, 0915 111 888.

Foto: FRANTIŠEK MACH

ŠTUDENTSKÉ DNI NITRIANSKYCH UNIVERZÍT

24. januára 2009 o 19.00 h
v Parku kultúry a oddychu v Nitre

Ktoré obchodné miesta v nitrianskom regióne budú otvorené začiatkom roka 2009?
- Od 1. do 4. januára 2009 otvorí Slovenská sporiteľňa 21 najvyužívanejších
obchodných miest vo všetkých okresoch
nitrianskeho regiónu. Koruny za eurá si v
prvých dňoch roka 2009 budú môcť
klienti zameniť v Nitre na troch obchodných miestach, v Topoľčanoch, Leviciach, Nových Zámkoch a Komárne na
dvoch obchodných miestach, ďalej v Zlatých Moravciach, Vrábľoch, Bánovciach
n. Bebravou, Partizánskom, Šahách, Želiezovciach, Štúrove, Šuranoch, Hurbanove a v Kolárove.

Basketbal
Hráči BK AX SPU Nitra dosiahli cenné
víťazstvo, keď v domácom derby porazili
Levice 86:59 (26:15, 21:14, 14:13, 25:17).
Úspešnú sériu ukončil súboj v Prievidzi,
kde stratili viac-menej vyhratý zápas a
podľahli 74:71 (15:15, 19:28, 18:17, 22:11).
Na domácej palubovke zvíťazili nad
Spišskou Novou Vsou 81:67 (19:11,
14:23, 23:11, 25:22) a v Dolnom Kubíne
prekvapujúco podľahli 84:78 (15:13,
27:19, 16:26, 26:20).
(MY NN)

Volejbal

poriadajú

Začiatok roka 2009 je výnimočný
tým, že od 1. do 4. januára 2009 nás
čakajú tri dni pracovného pokoja. Ako
sa môžu v tom čase dostať klienti k eurovej hotovosti?
- Kto využíva platobné karty, dostane sa
k euru hneď 1. januára 2009 prostredníctvom bankomatov. Môže tiež platiť bezhotovostne, čiže hotovosť ani nebude potrebovať. Samozrejme, Slovenská sporiteľňa
vyjde v ústrety aj tým, ktorí si nechali zámenu korún na eurá na poslednú chvíľu, a
od štvrtka 1. januára do nedele 4. januára
2009 otvorí dve tretiny svojich obchodných miest. Budú sa zameriavať výhradne
na výmenu slovenských korún na eurá.
Klienti ale musia počítať s tým, že budú
čakať na výmenu hotovosti v obchodnom
mieste dlhšie ako obvykle. Preto by mali
radšej vložiť prebytočnú hotovosť do banky ešte pred koncom roka 2008.

Z EXTRALIGY

Zvolen – VK Ekonóm SPU Nitra 3:1
(14, -20, 22, 22)
VK Ekonóm SPU Nitra – Svidník 3:0
(17, 19, 17)

Slovenská poľnohospodárska univerzita
a Univerzita Konštantína Filozofa

 Športová komisia v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu pripravila pre členov OZ, zamestnancov SPU
a ich rodinných príslušníkov nové možnosti využitia regeneračných aktivít
(plávanie, sauna, fitnes, futsal a kalanetika) v zariadeniach SPU. (Viac na
www.uniag.sk/SKOLA/oz/ ozpsav.htm).
 Dňa 3. 11. 2008 prebehlo rokovanie
medzi zástupcami vedenia SPU, Výboru
UO a Ing. Vladimírom Baraníkom o úprave cien za poskytované služby v horskom hoteli Akademik, ktoré nadobudnú

Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či kurióznu situáciu? Podeľte
sa o svoje fotoúlovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spolu s
vtipným textom na našu mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk
Autorov najlepších snímok odmeníme.

 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre
ekológie FEŠRR.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa štúdia prírodovedného alebo poľnohospodárskeho
smeru so zameraním na aplikovanú ekológiu,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať vysvedčením o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office – preukázať certifikátom,
- 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 na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI pre zabezpečenie výučby predmetov: maľba, kresba, priestorová kompozícia.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore výtvarná výchova – estetika alebo výtvarné umenie,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent, resp. študujúci v III. stupni štúdia,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť;
 miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre telesnej výchovy a športu FZKI pre zabezpečenie výučby predmetu telesná výchova.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore telesná výchova a šport so zameraním na basketbal,
- schopnosť organizovať vysokoškolské súťaže v basketbale,
- predpoklady pre úspešnú spoluprácu s mládežníckymi a seniorskými basketbalovými družstvami,
- pedagogická alebo trénerská prax v danej špecializácii,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.
Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a ďalšími požadovanými dokumentmi zasielajte do 5. 12. 2008 na Útvar personalistiky,
EPaMU Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949
76 Nitra.
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