
Súčasťou rodiacej sa tradície piknikov v novom parku na Sihoti bola výstava fotografií, ktorá zaujala veľkých aj malých
návštevníkov. Foto: SOŇA KERESZTESOVÁ
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Strategickým zámerom SPU je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie
v rámci európskeho priestoru v súlade s profilom univerzity a jej fakúlt, uvádza sa
vo Výročnej správe o činnosti SPU za rok 2008, ktorú v máji schválil akademický
senát. Dokument prináša analýzu výsledkov dosiahnutých v uplynulom roku, ale
aj dlhodobých trendov rozvoja univerzity a zároveň poskytuje reálny pohľad na
všetky oblasti činnosti. Ako sa jej darilo plniť svoje poslanie z pohľadu výchovno-
vzdelávacieho procesu?

Systém vzdelávania na SPU prešiel 
v posledných rokoch reštrukturalizačným
procesom. Vytvorili sa podmienky na
zmenu vzdelávacích programov z pohľa-
du budúceho pôsobenia našich absol-
ventov v praxi nielen v podmienkach Slo-
venska, ale celého európskeho priestoru.
Prejavilo sa to najmä reakreditáciou exis-
tujúcich študijných programov, resp.
akreditáciou nových a získaním oprávne-
nia na habilitáciu docentov a menovanie
profesorov. V súčasnosti je akreditova-
ných 38 študijných programov pre baka-
lársky, 35 pre inžiniersky a 20 pre dokto-
randský stupeň štúdia, pričom snahou
univerzity je zabezpečiť nadväznosť štu-
dijných programov od prvého až po pos-
ledný stupeň.

Počet študentov na SPU sa v posled-
ných rokoch stabilizoval. V ak. r. 2007/
2008 študovalo na šiestich fakultách
10 402 študentov, z toho na bakalárskom 
a inžinierskom stupni v dennej forme štú-
dia 6501 a v externej forme 3453. Na dok-
torandskom stupni študovalo 448 študen-
tov (222 denných a 226 externých).
Okrem toho 1348 študentov navštevovalo
doplňujúce pedagogické štúdium, špe-
cializované kurzy, Univerzitu tretieho veku
a iné formy celoživotného vzdelávania.

V uplynulom akademickom roku pôso-
bilo na SPU spolu 482 učiteľov, z toho 59
profesorov, 124 docentov, 294 odborných
asistentov a 5 asistentov. Pozitívne treba
hodnotiť vysoký podiel pedagógov s ve-
deckou hodnosťou (80,9 percenta), ktorý
patrí k najvyšším v SR. Výrazný je aj záu-
jem učiteľov o odborný rast formou do-
plnkového štúdia vysokoškolskej peda-
gogiky, jazykovej prípravy a vzdelávania
v oblasti IKT. 

V hodnotenom období sa z celkového
počtu 8310 uchádzačov o štúdium na
SPU zapísalo do prvých ročníkov bakalár-
skeho štúdia 2432 a inžinierskeho 1 657
študentov. Preferencie záujmu o jednotli-
vé fakulty sa za posledné roky nemenia,
najviac uchádzačov sa už tradične hlásilo
na študijné programy FEM a FEŠRR. Po-
tvrdili sa pozitívne skúsenosti z predchá-
dzajúcich rokov, súvisiace s objektivizá-

ciou a sprehľadnením prijímacích skúšok.
Výkonná technika umožnila použitie čia-
rového kódu ako identifikátora študentov,
generovanie jedinečného testu pre kaž-
dého účastníka prijímacích skúšok, hod-
notenie testu pomocou skenera či skráte-
nie času na zverejnenie výsledkov. Včas
vydané príručky testových úloh z každé-
ho predmetu aj s kľúčom správnych rie-
šení vytvorili rovnaké šance pre každého
uchádzača. 

V súlade so zákonom o vysokých ško-
lách sa môžu študenti vyjadrovať k hod-
noteniu pedagogického procesu formou
anonymných dotazníkov. V hodnotenom
období bolo na piatich fakultách spraco-
vaných 5861 dotazníkov z prednášok a
cvičení. FBP pravidelne organizuje vlast-
nú anketu, v ktorej sa vyjadrilo 271 res-
pondentov. Študenti pozitívne hodnotili
úroveň prípravy učiteľov, prínos predme-
tu k rozširovaniu poznatkov a vyjadrovali
sa k objektívnosti hodnotenia vedomostí
(často poukazovali na vysokú náročnosť).
Zistené a overené nedostatky riešilo ve-
denie fakúlt formou individuálnych poho-
vorov s učiteľmi, resp. hospitačnou kon-
trolou.

Štátne skúšky ako meradlo dosiahnu-
tej kvality výstupných vedomostí, zruč-
ností a nadobudnutých kompetencií ma-
jú vo vzdelávacom procese osobitné
postavenie. V akad. roku 2007/2008 vy-
konalo štátne skúšky v bakalárskom štú-
diu 1679 študentov (prospelo 99,64 %, z
toho s vyznamenaním 10,16 %) a v inži-
nierskom štúdiu 1499 študentov (prospe-
lo 98,87 %, z toho 14,64 % s vyznamena-
ním). Úroveň vedomostí absolventov
bola veľmi dobrá a zodpovedala študij-
ným výsledkom počas štúdia. 

Pokrytie predmetov študijnou literatú-
rou bolo v hodnotenom období uspokojivé
(v povinných predmetoch približne na 90
%). Dostupnosť študijných materiálov
zvýšilo vydávanie niektorých titulov na CD
nosičoch a publikovanie na internetových
stránkach katedier. V roku 2008 vyšlo 25
titulov učebníc a monografií, 68 skrípt (z
toho 5 pre dištančné vzdelávanie) a 13
publikácií z oblasti odporúčanej literatúry. 

Dnes, keď sa na nás zo všetkých
strán valia informácie o dôsledkoch
celosvetovej hospodárskej a finanč-
nej krízy, čoraz častejšie rezonuje aj
myšlienka, že to, čo svet prežíva, nie
je len o ekonomike, úveroch, burzách
a bankách. Že je to aj kríza ľudskosti,
rebríčka tradičných humánnych hod-
nôt. Že moc bohatstva a blahobytu
zatienila to, čo robí človeka človekom.
Nemyslieť iba na seba, ale byť tu aj
pre iných, ktorí nás potrebujú. Reš-
pektovať, že sme súčasťou prírody,
ktorá nás obklopuje. Nie iba brať, ale
aj dávať. Každý deň, nielen vtedy, keď
nás osloví mediálna kampaň. Ale na-
čo to vyratúvať? Veď sú to úplne priro-
dzené veci.

Nedávno som si vypočula krátky
príbeh. Alebo som ho niekde čítala?
Už si veru nespomínam, ale každo-
pádne som si ho zapamätala. Či je
pravdivý? Či vymyslený? Nie je to
podstatné, hlavné je jeho posolstvo.
Ochrnutý vedec na vozíku debatuje s
úspešným – a navyše zdravým - biz-
nismenom. Ten sa s ľútosťou obracia
na svojho priateľa a vraví mu: - Je mi
to veľmi ľúto, že sa nemôžeš postaviť
na nohy a trebárs si so mnou zahrať
golf! Človek na vozíčku sa zamyslí a
už aj má naporúdzi odpoveď. – Hm,
nuž je to tak, s tým už nič nenarobím.
A nemám sa ani prečo sťažovať. Ty si
obchodník, predstav si, že by ti Boh
povedal, že ti dá sto miliónov. Čo by si
mu na to odpovedal? Biznismen bez
váhania, že by bol veľmi rád. Vozíčkar
na to: - Teraz si predstav, že Boh zme-
nil svoju mienku a ponúkne ti iba 90
miliónov. Ako mu odpovieš? - Samo-
zrejme, aj za to mu budem veľmi
vďačný, vraví obchodník. No vidíš,
odpovie hendikepovaný človek, to je
práve môj prípad. Dostal som deväť-
desiat, a nie celých sto… 

Dobre bude, keď sa poobzeráme
okolo seba a uvedomíme si, koľkože
sme vlastne dostali percent?

K. POTOKOVÁ

21. 6. 1905 - narodil sa Jean-Paul
Sartre, francúzsky filozof a spisovateľ,
predstaviteľ existencializmu.

25. 6. 1911 - narodil sa William Ho-
ward Stein, americký biochemik, nosi-
teľ Nobelovej ceny za chémiu, za prís-
pevok k pochopeniu spojenia medzi
chemickou štruktúrou a katalytickou
aktivitou ribonukleovej molekuly.

26. 6. 1824 - narodil sa William Kel-
vin, írsky fyzik. Zaoberal sa elektrinou
a magnetizmom. Je spoluzakladateľ
termodynamiky, autor teplotnej stup-
nice, spoluobjaviteľ javu nazvaného
Jouleov-Thomsonov.

29. 6. 1900 – narodil sa Antoine de
Saint-Exupéry, francúzsky letec a spi-
sovateľ, autor Malého princa, sveto-
známej rozprávky pre dospelých. 

28. 6. 1712 – narodil sa Jean Jac-
ques Rousseau, francúzsky osvieten-
ský filozof, spisovateľ, priekopník rov-
nosti a občianskych slobôd. 

30. 6. 1861 - narodil sa Frederick
Gowland Hopkins, britský biochemik,
zakladateľ dynamickej biochémie,
nositeľ Nobelovej ceny za objav vita-
mínu B. 

3. 7. 1883 – narodil sa Franz Kafka,
nemecky píšuci spisovateľ židovské-
ho pôvodu, jeden z najvýznamnejších
prozaikov svetovej literatúry 20. storo-
čia. Nosnou témou jeho tvorby je bez-
mocnosť človeka, zápasiaceho s ab-
surditou odcudzeného sveta. Najvýz-
namnejšie diela sú Premena, Proces
a Zámok.

V súlade s platnou vyhláškou poberalo
sociálne štipendium priemerne 637 štu-
dentov. Celková výška vyplatenej sumy
predstavovala vlani 35 383 500 Sk (nárast
oproti predchádzajúcemu roku o viac ako
3 milióny Sk). Okrem toho bolo 1019 štu-
dentom vyplatené motivačné štipendium
za vynikajúce plnenie študijných povin-
ností (v celkovej výške 8,75 mil. Sk) a za
dosiahnutie vynikajúceho výsledku v ob-
lasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej
alebo športovej činnosti (1,1959 mil. Sk).
Ďalšie štipendiá, určené predovšetkým
zdravotne postihnutým študentom, siro-
tám a študentom, ktorí reprezentovali SPU
v rôznych orgánoch a organizáciách, boli
vyplatené z mimorozpočtových zdrojov
univerzity a fakúlt.

Ako sa ďalej konštatuje v správe, me-
dzi silné stránky výchovno-vzdelávacej
činnosti na SPU patrí aj dobrá spolupráca
s množstvom zahraničných univerzít a ve-
deckovýskumných pracovísk, prepojenie
pedagogického procesu s výskumnou
činnosťou fakúlt, katedier a naň nadväzu-
júca výchova diplomantov a doktorandov
či dlhoročná tradícia a dobrá úroveň štu-
dentskej vedeckej činnosti, spolupráca
so zástupcami praxe, štátnych orgánov 
a samosprávy pri príprave študijných pro-
gramov a v neposlednom rade i možnosť
praktickej výučby na Vysokoškolskom poľ-
nohospodárskom podniku SPU. 

(Zdroj: VS o činnosti SPU za rok 2008)

Spoločná foto-
grafia do rodin-
ných albumov.
Absolventi štu-
dijného progra-
mu Výživa zvie-
rat a krmivárstvo
FAPZ si zapózo-
vali pred aulou
svojej alma ma-
ter po promócii,
ktorá sa konala
3. júna. 

Srdečne blaho-
želáme novopro-
movaným inžinier-
kam a inžinierom
všetkých našich
šiestich fakúlt! 

Foto: za

SPU odpredá školskú 

budovu v Košiciach
Na zasadnutí Akademického senátu

SPU, ktoré sa konalo 13. mája, bola Ing.
Jarmila Lazíková, PhD. (FEŠRR) zvole-
ná za členku ekonomickej komisie AS 
a Ing. Michal Kročko z TF za člena Štu-
dentskej rady vysokých škôl SR. Senát
následne prerokoval a schválil Zásady
výberového konania Fakulty biotech-
nológie a potravinárstva, ktoré nado-
búdajú platnosť od 13. 5. 2009. V ďal-
ších bodoch AS schválil Výročnú sprá-
vu o činnosti univerzity za r. 2008 a Vý-
ročnú správu o hospodárení univerzity
za r. 2008. Prof. Ján Supuka, prorektor
pre vedu a výskum, informoval prítom-
ných, že za minulý rok bolo v zahranič-
ných karentovaných časopisoch uverej-
nených 49 príspevkov za SPU, z toho
28 z FAPZ a 31 z FBP, z ostatných fakúlt
po 1, resp. 3 článkoch. Celkovo za SPU
vyšlo 20 vedeckých monografií v domá-
cich alebo zahraničných vydavateľ-
stvách. „Pomerne slušná produktivita je
v oblasti pôvodných vedeckých príspev-
kov v nekarentovaných časopisoch jed-
notlivých fakúlt. Každá fakulta, okrem
FBP, má aj svoje periodikum. Tie však
majú nižšiu preferenčnú hodnotu z hľa-
diska scientometrických parametrov
ako karentované časopisy, aj ako krité-
rium pre rozdeľovanie rozpočtu. Veľmi
veľká pozornosť sa venuje účasti na ve-
deckých podujatiach formou posterov,
abstraktov, vedeckých príspevkov a re-
ferátov, ktorých má univerzita vyše 2500
za minulý rok, tie však majú tiež nízku
scientometrickú hodnotu,“ povedal prof.
Supuka. Zároveň upozornil, že takmer
tretina pedagógov nemá za predchá-
dzajúci rok ani jeden publikovaný vý-
stup. Vedeniu fakúlt bolo preto odporu-
čené prehodnotiť kritériá pre prideľova-
nie osobného ohodnotenia s akcentom
na najvyššie scientrometrické výstupy,
či už pôvodné karentované vedecké prá-
ce, monografie, vysokoškolské učebnice
a pod. 

V ďalšom bode programu predložil
prof. Mikuláš Látečka, rektor SPU, návrh
na odpredaj školskej budovy v Koši-
ciach. „Od roku 2007 sa v Košiciach
prestalo vyučovať. Storočnú budovu,
ktorá je už dnes v zlom technickom sta-
ve, má v prenájme súkromná VŠ v Koši-
ciach. Získané finančné prostriedky z jej
odpredaja by sme mohli efektívne využiť
na potrebné rekonštrukcie v rámci uni-
verzity,“ povedal rektor. Senát väčšinou
hlasov súhlasil s odpredajom školskej
budovy v Košiciach. Taktiež väčšinou
hlasov schválil návrh na udelenie súhla-
su na dočasný nájom a zriadenie vec-
ného bremena pozemkov parcelné č.
3685 a 3686/1 pre Národnú diaľničnú
spoločnosť, a.s., Bratislava. V závere 
rokovania bol schválený Dodatok č. 1 
k Rokovaciemu poriadku disciplinárnej
komisie SPU. -rch-



Kvalita a spoľahlivosť v popredí záujmu Rokovali dekani ekonomických fakúlt
Dekani prijali pozvanie prof. Petra Bie-

lika, dekana Fakulty ekonomiky a manaž-
mentu a predsedu Asociácie dekanov
ekonomických a manažérskych fakúlt SR.
Do asociácie, ktorá mala doteraz 16 čle-
nov, prijali na zasadnutí aj dekanku Fakul-
ty európskych štúdií a regionálneho roz-
voja, prof. Annu Bandlerovú, ktorá prítom-
ných informovala o súčasnosti a perspek-
tívach doposiaľ najmladšej fakulty SPU v
Nitre.

Hlavným bodom rokovania bola infor-
matívna správa o priebehu a výsledkoch
akreditácie ekonomických a manažér-
skych fakúlt. Ako z bohatej diskusie vy-
plynulo, všetky fakulty na Slovensku sto-
ja pred úlohou, ako riešiť vysokú zaťaže-
nosť výučbou na jednej strane a zvýšené
nároky na kvalitu výskumnej činnosti na
strane druhej. Na systematický a kon-
tinuálny rozvoj nepriaznivo vplývajú aj
časté zmeny hodnotiacich kritérií výkon-
nosti a kvality fakúlt. Prioritou ich manaž-
mentu sa v súčasnosti stáva zvýšená
kvalita vedeckovýskumnej činnosti, dô-
raz na kvalitu a uznanie výstupov výs-
kumnej činnosti, ako aj internacionalizá-
cia výskumu i vzdelávania. Zapojenie fa-
kulty do medzinárodnej spolupráce a
siete renomovaných zahraničných spolu-
pracujúcich pracovísk je zárukou väčšej
angažovanosti v projektovej činnosti a
rozsiahlejších možností rozvoja fakulty a
jej personálu. Všetci dekani priznali, že
súčasné konkurenčné prostredie na trhu
vzdelávania si vyžaduje venovať veľkú
pozornosť komunikácii s uchádzačmi o
vysokoškolské štúdium, ako aj s absol-
ventmi.

Keďže Fakulta ekonomiky a manaž-
mentu bude 10. septembra 2009 oslavo-
vať polstoročnicu svojho založenia, čle-

novia asociácie dekanov súhlasili s ná-
vrhom, aby sa jej výročný snem konal ako
sprievodná akcia osláv.

Dekani medzinárodne
Na Poľnohospodárskej univerzite v

Krakove sa 27. až 30. mája uskutočnilo v
poradí už 4. medzinárodné fórum regio-
nálnej spolupráce Ukrajina-Poľsko-Slo-
vensko-Maďarsko-Česká republika-Slo-
vinsko na tému súčasných problémov ze-
leného agrobiznisu. Fórum je už tradične
miestom, kde sa bilancujú doterajšie výs-
ledky a spolupráca a pripravujú sa záme-
ry pre ich ďalší rozvoj. V Krakove sa hod-
notili doterajšie regionálne úspechy vo
vede a vzdelávaní a rokovalo sa o prijatí
nového partnera, univerzity v Stavropole,

Pravidelné zasadnutie Asociácie dekanov ekonomických a manažérskych fa-
kúlt slovenských vysokých škôl sa 13. mája konalo na pôde našej univerzity.

- Akvakultúra je kontrolovaná produk-
cia vodných živočíchov pre humánnu vý-
živu a zahŕňa aktivity spojené prevažne s
chovom rýb, v rozsahu malého rybníčka
za domom až po obhospodarovanie veľ-
kokapacitných klietok v pobrežnom pás-
me. Predpokladá sa, že v roku 2015 toto
prudko sa rozvíjajúce odvetvie poľnohos-
podárstva bude tvoriť 73 % celosvetovej
rybárskej produkcie, zatiaľ čo úlovok z
morí a oceánov by mal naďalej klesať. 

Keďže na Slovensku je konzumácia
rýb už tradične nízka, zodpovedá 4,7 kg
na obyvateľa a rok, hlavným problémom
slovenských producentov je zvýšiť odbyt
rýb i mimo obdobia Vianoc. Z tohto dôvo-
du za posledné obdobie investovali do
spracovateľských liniek. Pozitívom je, že
mäso rýb zo slovenských vôd má takú
kvalitu, o ktorú je záujem i v zahraničí.

Krmivo pre ryby
Najväčšou nákladovou položkou v

chove rýb je krmivo. Žiaľ, u nás neexistu-
jú špecializovaní producenti kŕmnych
zmesí pre ryby, takže chovatelia ich mu-
sia dovážať zo zahraničia, najčastejšie z
Dánska, kde sa sústreďuje aj vývoj no-
vých nutričných aditív a produktov. V mi-
nulosti sa lososovitým rybám skrmovali
rôzne mäsové pasty z jatočných odpa-
dov v kombinácii s obilnými šrotmi. Také-
to krmivá však nevyhovovali biologicky
ani hygienicky a už dávno sa nepoužíva-
jú. Štandardom sa stali tvarované suché
koncentrované krmivá vyrábané extrú-
ziou alebo peletovaním, vyhovujúce po-
žiadavkám farmárov na ľahkú manipulá-
ciu, vyvážený obsah živín, zdravotnú bez-
pečnosť, ako aj minimálne straty pri kŕ-
mení. Pre ďalší rozvoj chovu rýb na Slo-
vensku i vo svete treba vyriešiť niekoľko
problémov, ktoré ohrozujú jeho udržateľ-
nosť. Medzi najpálčivejšie patrí nevyhnut-
nosť znížiť závislosť od rybej múčky a ole-
ja, ktoré sa vo veľkej miere pridávajú do
krmív, znečisťovanie vody organickými
zvyškami z chovu a kontrola bakteriál-
nych a vírusových ochorení, schopných
zlikvidovať celé obsádky. 

Probiotiká fungujú ako živé kultúry 
V tejto situácii môže byť pre výrobcov

krmív dobrou obchodnou príležitosťou
uviesť na trh kŕmne zmesi pre ryby s
účinnou dávkou životaschopných probio-
tických mikroorganizmov. Probiotiká sú aj
jedným z nástrojov prevencie v dobe,
keď EÚ zaviedla zákaz používania anti-
biotík na iné než terapeutické účely, pre
značné reziduálne riziko v živočíšnych
produktoch. Viacero výskumov dokazuje,
že prítomnosť živých probiotických kultúr
v organizme rýb vyvoláva zvýšenú odol-
nosť i prírastok živej hmotnosti.

Probiotiká sa podávajú viacerými spô-
sobmi, či už aplikáciou do rybničnej vo-
dy, kŕmnych zmesí, alebo do prostredia,
kde sa odchováva zooplanktón ako krmi-
vo pre ryby. Probiotiká v rybničnej vode
znižujú množstvo patogénov na koži a
žiabrach rýb, urýchľujú rozklad organic-
kej hmoty a zlepšujú kvalitu vody. Tieto
mechanizmy v prírode prirodzene pre-
biehajú, avšak progresívnym postupom
je inokulovať probiotické kultúry tam, kde
je prírodná rovnováha nejakým spôso-
bom narušená. Probiotiká môžu nájsť
uplatnenie i v rybích liahňach, pretože
vhodným momentom pre kolonizáciu trá-
viacej sústavy sú práve rané vývojové
štádiá rýb. 

A aké technologické úskalia má zapra-
covávanie probiotík do kŕmnych zmesí?
Hlavným problémom je vysoká teplota pri
spracovaní, potrebná, okrem iného, i na
zničenie zárodkov salmonely. Zdraviu
prospešné mikroorganizmy preto treba v
krmive stabilizovať a chrániť. Z hľadiska
komplexného riešenia zdravotného stavu
a produkcie rýb je dôležitá cielená selek-
cia probiotických kultúr. Veľmi dôležitá je
selekcia biologicky bezpečných druhov
mikroorganizmov, ktoré sú vnímavé na
antibiotiká a nemajú žiadne toxické a re-
ziduálne účinky na živočíšny organiz-
mus. Potenciálne probiotiká, izolované z
prostredia alebo tráviacej sústavy rýb,
musia úspešne prejsť testami na živných
pôdach i experimentmi so živými rybami.
Každopádne, aj slovenskí farmári sa v
budúcnosti pravdepodobne stretnú s
produktmi, pomocou ktorých budú môcť
modifikovať mikroflóru v chovateľskom
prostredí i v organizme rýb.

S víťazom medzinárodnej súťaže
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za člena konzorcia. Príspevok prof. Petra
Bielika, dekana FEM a prodekanky doc.
Horskej hodnotil doterajšiu regionálnu
spoluprácu v intenciách celoživotného
vzdelávania, multikultúrneho uvedome-
nia, nadobúdania kľúčových kompetencií
absolventa a modernizácie univerzitného
vzdelávania. Načrtol možnosti ďalšej pro-
jektovej spolupráce, využívania existujú-
cich zdrojov a inicioval formálnu i nefor-
málnu diskusiu. Účastníci fóra sa dohodli
na spoločnej príprave niekoľkých medzi-
národných projektov a na zapojení nové-
ho partnera z Bieloruska (Minsk). Pred-
stavitelia konzorcia poverili našu Fakultu
ekonomiky a manažmentu, vzhľadom na
jej doterajšiu aktivitu, koordinovaním všet-
kých projektových príprav.

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ,

prodekanka FEM

Zorganizovala ju Katedra kvality a
strojárskych technológií a ako v úvode
pripomenul jej vedúci, doc. Ing. Peter
Čičo, CSc., za uplynulé roky možno v
oblasti kvality a spoľahlivosti technických
systémov registrovať výrazný rozvoj teo-
retických poznatkov a zavedenie nových
pojmov do praxe. „Je veľmi dôležité, že
sme pochopili, že kvalita produkcie sa
formuje vo výrobnej etape a súvisí s rie-
šením materiálových a technologických
problémov v rámci výrobných systémov
a úzko aj s problematikou údržby a diag-
nostiky technických systémov,“ povedal.

Rokovania v troch sekciách boli identic-
ké s týmto konštatovaním. Na konferencii
odznelo množstvo podnetných príspev-
kov slovenských, českých, poľských a
rumunských odborníkov. Plenárne za-
sadnutie obohatili svojimi vystúpeniami
aj zástupcovia firiem z danej oblasti, ako
je Air Liquide Welding Central Europe
Nitra, Alfa Laval Praha a IDEAL - Trade
Service Brno. Účastníci konferencie nav-
štívili aj expozície strojárskeho veľtrhu a
už sa tešia na nasledujúci, 15. jubilejný
ročník tohto podujatia.

Ing. MAROŠ KORENKO, PhD., KKaST

Medzinárodné fórum v Krakove otvoril rektor tamojšej Poľnohospodárskej univer-
zity, prof. Janusz Zmija. Foto: archív FEM

Biomasu treba využívať efektívnejšie

I napriek vedeckému a spoločenské-
mu pokroku ľudskej spoločnosti v súčas-
nosti význam pôdy neustupuje do poza-
dia, práve naopak, značne akceleruje, a
to i kvôli novým aspektom jej využívania.
Je základom pre produkciu surovín pre
výrobu potravín, produktov pre kozme-
tiku či drevospracujúci priemysel. Novou
skutočnosťou je však fakt, že pôda začí-
na poskytovať aj nové deriváty komodít,
nazývané tiež biopalivá. Tento aspekt,
značne diskutovaný vo vedeckej i odbor-
nej verejnosti, má svojich zástancov aj
odporcov. 

Biomasa (drevo, slama, organický od-
pad v poľnohospodárstve, časť komu-
nálneho odpadu, ale aj účelovo pestova-
né energetické rastliny) predstavuje pre
Slovensko potenciálne výdatný, čistý
zdroj energie. Energia obsiahnutá v bio-
mase pochádza zo slnka. „Na Slovensku

je využitie biomasy perspektívne najmä
preto, že vo väčšine aplikácií ide o vyu-
žitie hmoty, ktorá by inak bola iba bez-
cenným odpadom, za ktorého likvidáciu
treba platiť,“ hovorí doc. Ing. Ján Gaduš,
PhD., vedúci Centra výskumu obnoviteľ-
ných zdrojov energie TF a dodáva, že
slama, ktorá hnije na poliach, spaľuje sa,
alebo vyváža do Rakúska, hnoj, ktorý sa
používa na hnojenie bez toho, aby bol
predtým využitý jeho energetický poten-
ciál v podobe bioplynu, nevyužitý odpad
v drevospracujúcom priemysle, hektáre
znehodnotenej poľnohospodárskej pôdy,
kde by mohli rásť energetické rastliny –
to všetko predstavuje veľký potenciál čis-
tého, lokálneho a ekonomicky efektívne-
ho zdroja energie. „Teda zdroj, ktorý ne-
prispieva k znečisťovaniu ovzdušia, glo-
bálnemu otepľovaniu a za ktorého dovoz
netreba platiť miliardy, jednoducho pre-

to, že je k dispozícii v mieste jeho spotre-
by.“ Podiel obnoviteľných zdrojov v ener-
getickej bilancii je však v SR skutočne
veľmi nízky a nezodpovedá reálnym
možnostiam. 

Stanislav Becík, minister pôdohospo-
dárstva SR, na konferencii uviedol, že nie
je zástancom pestovania rýchlorastúcich
drevín na poľnohospodárskej pôde, ale
za efektívnejšie využívanie dendromasy –
lesnej hmoty. „Slovensko je tretia najles-
natejšia krajina EÚ, ročne produkuje 4,5
miliardy ton biomasy, z nej viac ako 80 %
tvorí dendromasa. Pritom biomasu na
energetické účely využívame iba na
úrovni 220 - 230-tisíc ton, čiže na 5 %,
kým napr. v Maďarsku podiel energetic-
kej štiepky tvorí až 8 %. Vo Švédsku ale-
bo v susednom Rakúsku sa biomasa na
spotrebe energie podieľa asi 15 %. U nás
treba efektívnejšie využívať biomasu ako
zdroj obnoviteľnej energie a prejsť od
proklamácií k jej skutočnému aplikovaniu
v praxi,“ zdôraznil S. Becík.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR sa 26. – 27. mája konala v
Agroinštitúte medzinárodná konferencia pod názvom Alternatívy využívania
pôdy na výrobu potravín, bioenergií a fytoproduktov. Zúčastnili sa na nej aj od-
borníci z našej univerzity.

Nevyhadzujte zbytočne peniaze!
V súčasnosti je bombastická reklama

na predaj drahých a nepotrebných zaria-
dení na úpravu pitnej vody z vodovodu
priamo v domácnostiach. Domoví predaj-
covia prekrúcajú známe vedecké javy,
zneužívajú ich a aj neinformovanosť ob-
čanov o niektorých fyzikálnych a chemic-
kých poznatkoch. Na úpravu vody ponú-
kajú zariadenia s doteraz neznámymi jav-
mi a energiami, ktoré nevieme definovať,
zmerať ich hodnoty a vedeckými pro-
striedkami ich vierohodne vyvrátiť, alebo
potvrdiť. Často používajú tvrdenia o bla-
hodarných účinkoch trojmolekulových
zoskupení – klastrov vody. Tieto agregáty
však existujú v každej, aj neupravovanej
vode, ale veľmi krátko, neustále sa rozpa-
dajú a vznikajú. 

Príkladom sú aj ponúkané zariadenia
na úpravu pitnej vody z vodovodu na tzv.
π-vodu (vyslov pí voda). Predajcovia nes-
právne interpretujú vedecké poznatky,
keď tvrdia, že „za objav π-energie, ktorá
dokáže zmeniť vlastnosti vody, bola v ro-
ku 1949 udelená Nobelova cena“, čo je
poburujúce prekrúcanie faktov. 

Spomenutú Nobelovu cenu získal Hi-
degi Yukawa za „predpovedanie existen-
cie mezónov na základe teoretických
prác o jadrových silách“. V súčasnosti je
známe, že jadrové sily vlastnosti vody ani
vlastnosti žiadnej inej molekuly (prvku,
zlúčeniny) neovplyvňujú. Chemické vlast-
nosti vody a tiež hocijakej inej molekuly
závisia od elektrónovej štruktúry vonkaj-

šej elektrónovej hladiny atómov, ktoré ju
tvoria. Valenčné elektróny vytvárajú veľmi
slabé väzby, tzv. vodíkové mostíky medzi
molekulami vody, ktoré sú príčinou väčši-
ny anomálnych a unikátnych vlastností
vody. Väzby medzi molekulami vody sú
veľmi slabé, v zlomku sekundy sa roz-
padnú a znovu vzniknú, nevytvárajú teda
žiadnu stálu štruktúru. Len chemickými
reakciami vznikajú iné zlúčeniny s inými
vlastnosťami. Voda (H2O) ako chemicky
čistá látka (chemické indivíduum) má

vždy tie isté vlastnosti, nech je jej pôvod
akýkoľvek a nech vznikla kdekoľvek. Vo-
da patrí medzi najstálejšie zlúčeniny, ne-
patrne sa rozkladá na vodík a kyslík až
pri teplote vyše 2000 °C, a preto nijaké
neznáme slabé energie nemôžu ovplyv-
niť jej fyzikálno-chemické a biologické
vlastnosti.

Ďalšie tvrdenie, že „voda je nositeľkou
informácií – obyčajná voda je dôsledkom
životného prostredia nositeľkou nega-
tívnej informácie, naproti tomu v π-vode
je táto negatívna informácia vyčistená“,
bola „odmenená“ dvakrát: Jacques Ben-
venista získal za toto tvrdenie v rokoch
1991 a 1998 tzv. Ig Nobelovú cenu (anti-
cena Nobelovej ceny), ktorá sa každoroč-
ne udeľuje za najväčšiu vedeckú hlúposť
roka. A preto, nevyhadzujte zbytočne
peniaze na kúpu drahých a nepotreb-
ných zariadení na úpravu pitnej vody 
v domácnostiach!

Prof. Ing. ŠTEFAN POLÁČEK, CSc.

Poznámka: Ig Nobelova cena je po-
menovaná po Ignácovi, fiktívnom bra-
tovi slávneho fyzika, údajnom vynález-
covi sódy. O tom, že udeľovaniu Ig No-
belovej ceny sa venuje každoročne
veľká pozornosť, svedčí aj to, že v po-
rote je približne 50 uznávaných ved-
cov, držiteľov skutočných Nobelových
cien a ďalších osobností z celého sve-
ta. Ceremoniál sa tradične odohráva
na Harvardskej univerzite.

Akademický šport formuje osobnosť

Účastníkov konferencie pozdravil rek-
tor Mikuláš Látečka, ktorý zdôraznil, že je
to preňho ako bývalého aktívneho špor-
tovca česť, privítať ich na pôde univerzity,
ktorá za vyše 60 rokov svojej existencie
dala Slovensku nielen veľa odborníkov,
ale aj vynikajúcich športovcov. „Pravidel-
né športovanie nestráca svoj význam ani
dnes, v pretechnizovanej dobe, ktorá sí-
ce na jednej strane posúva ľudské vedo-
mie dopredu, no jednostranné zaťažova-
nie organizmu zanecháva neblahé stopy
na zdravotnom stave populácie, najmä
mládeže. Túto situáciu si uvedomujú nie-
len lekári a zdravotníci, ale aj politici, ktorí
tejto problematike venujú svoju pozor-
nosť aj na úrovni EÚ. Potreba vrátiť popu-
láciu k aktívnemu športovaniu, je zakot-
vená aj v Lisabonskej zmluve. Okrem úsi-
lia o zlepšenie zdravia obyvateľov nášho
kontinentu, sa v stanovisku výboru Eu-
rópskeho parlamentu pre kultúru a vzde-
lanie z roku 2008 konštatuje aj to, že ús-
pechy v najrôznejších športových súťa-
žiach sú mimoriadne dôležité aj pre roz-

voj regiónov a jednotlivých krajín. Veď ús-
pešní športovci sú najlepšími vyslancami
svojich krajín, ktorí šíria jej dobré meno
vo svete,“ povedal rektor.

Ako na konferencii odznelo, akade-
mický šport je osobitná kapitola, ktorá sa
riadi svojimi zákonitosťami. Pohybové ak-
tivity, od tých základných až po vrcholové
výkony jednotlivcov či kolektívov sú ne-
rozlučne spojené so životom svetových
vysokých škôl a univerzít oddávna. Veľ-
kosť a významnosť univerzity sa mnoho-
krát posudzuje podľa výsledkov jej špor-
tových klubov či vynikajúcich jednotliv-
cov. Šport je veličina, ktorá formuje osob-
nosť mladého človeka. 

O tom, že naša univerzita sa verejnosti
predstavuje nielen ako subjekt, ktorý pri-
pravuje športovcov, ale aj ako organizá-
tor vrcholných akademických športových
a vedeckých podujatí, svedčí aj táto kon-
ferencia, na ktorej si odborníci vymenili
skúsenosti v rámci sekcie história športu,
športová edukológia a športová kinantro-
pológia. KP

Pri príležitosti 90. výročia vzniku akademického športu na Slovensku sa 21.
mája v Kongresovom centre SPU konala vedecká konferencia s medzinárodnou
účasťou. Pozvanie prijali významní hostia, medzi nimi PaedDr. Božena Gerháto-
vá, zástupkyňa Ministerstva školstva SR a PhDr. Anton Znášik, prezident Sloven-
skej asociácie univerzitného športu.

Medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý je už tradičnou májovou akciou na
výstavisku Agrokomplex, prináša aj rad odborných podujatí, ktorých orga-
nizátormi sú katedry našej Technickej fakulty. V dňoch 19. a 20. mája sa pod
záštitou jej dekana uskutočnila už 14. medzinárodná vedecká konferencia 
s názvom Kvalita a spoľahlivosť technických systémov.

Ilustračné foto: it

NA SLOVÍČKO

Bc. ONDREJ PASTIERIK z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov získal
2. miesto v európskom kole medzinárodnej súťaže o Cenu mladého vedca, ktorú
vypísala firma Alltech. Prezentoval sa prácou pod názvom Využitie probiotík v ak-
vakultúre. S nosnými myšlienkami sa s nami rád podelil:



NA PRESSTÁVKU...

Priateľské stretnutie poľovníkov

Verejný piknik v parku na Sihoti

Doc. Ing. ĽUBOŠ JURÍK, PhD., z Ka-
tedry krajinného inžinierstva FZKI:

- Takáto kniha snáď ani nie je. Veď
vybrať z množstva kníh tú naj je asi
nemožné. No o knihách obľúbených
sa dá dlho rozprávať. Teším sa na
chvíľku, keď si po rušnom dni na chví-
ľu sadnem k rozčítanej knihe. Posled-
ná bola veľmi zvláštna a pútavá. Ja-
ponský autor Haruki Murakami bol pre
mňa štýlom a obsahom knihy Nórske
drevo úplne novým stretnutím s ázij-
skou literatúrou. Kúpil som si ju, lebo
bola nazvaná podľa mojej obľúbenej
skladby od Beatles a bol som rád, že
som to urobil. Zaujala ma a často si

spomínam na jej dej. Kniha, ktorú som
prednedávnom dlho a pozorne čítal,
bola od Josepha Hellera – Nemaľujte
si to. Je založená na úžasných dialó-
goch Aristotela s Rembrandtom na
pozadí dnešných dní a svetových
udalostí. Po prebojovaní sa cez trochu
ťažšie prvé kapitoly už knihu neodlo-
žíte, tak ako ja. Náhodou som siahol
po staršej knihe, ktorú mám už dlhšie:
Kde rastú najkrajšie jahody od Jevge-
nija Jevtušenka. Príbehy vykupovača
lesných plodov ma vrátili ku dobrej
poetickej literatúre, ku ktorej si sadá-
me aj niekoľkokrát a vždy nám prine-
sie radosť z čítania.

KNIHA MÔJHO ŽIVOTA

VESELOU CERUZKOU
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Zameriava sa na poľnohospodársku a
potravinársku vedu a nachádza sa v
stredozápadnej časti Floridy, kde vládne
subtropické podnebie s priemernými
letnými teplotami okolo 28 °C, vysokou
vzdušnou vlhkosťou a častými tropický-
mi búrkami. Asi 70-percent práce centra
zahŕňa samostatný výskum a 30-per-
cent tvorí vzdelávacia činnosť, a to pro-
gramy týkajúce sa zeleninárskej a kveti-
nárskej produkcie, uverejňovania vý-
sledkov výskumu v rôznych odborných
časopisoch, či prezentácie výsledkov
výskumu pestovateľom. Výskumné cen-
trum reaguje na ich požiadavky a otáz-
ky, práve preto sa sústreďuje najmä na
oblasť úrodnosti poľnohospodárskych
plodín, snaží sa prispieť k environmen-
tálnemu rozvoju a zaoberá sa aj rozvo-
jom nových technológií. Výskum sa ve-
nuje najmä najproduktívnejším plodi-
nám, čiže rajčinám, paprike, melónu
vodnému, tropickej dyni a uhorkám. Flo-
rida je aj jedným z najvýznamnejších
producentov jahôd, čomu sa tiež venuje
značná pozornosť. 

Okrem zeleniny a drobného ovocia
(jahody, čučoriedky), sa výskum zame-
riava aj na okrasné rastliny (Caladium,
Lisianthus, Gerbera a iné), najmä na ge-
netiku, množenie a tvorbu nových od-
rôd, ale aj na integrovaný biologický a
chemický manažment v entomológii, ne-
matológii a rastlinnej patológii. Dosta-
točná pozornosť sa sústreďuje na pôdu
a spodnú vodu, keďže hladina podzem-
nej vody je vysoká a vplýva na pestova-
teľské podmienky. Výskumné centrum
sa venuje tiež vede o burinách, ktorá za-

hŕňa rôzne technológie na optimálne rie-
šenie zníženia finančných nákladov
spojených s kontrolou burín bez naruše-
nia pôdneho biologického systému. V ne-
poslednej miere je to záhradníctvo ako
také, kde sa špecializujú na závlahové
systémy, hnojenie, výživu jednotlivých
kultúr. 

Na začiatku svojho pobytu som pra-
covala pre profesora Jima Gilreatha,
ktorý sa zameriaval na výskum pôdnych
fumigantov a hľadal nové alternatívy ich
širokého použitia, pretože tieto príprav-
ky sú neodmysliteľnou súčasťou pro-
dukcie v oblasti zeleninárstva, ako aj
okrasných rastlín na Floride. Vedci z Eu-
rópy, Austrálie, či Strednej Ameriky pra-
videlne navštevujú výskumné centrum a
snažia sa získať maximum informácií o
využití technológií pôdnych fumigantov
a o potenciálnych alternatívach týkajú-
cich sa metylbromidu. Podľa Montreal-
ského protokolu je totiž metylbromid za-
radený medzi látky poškodzujúce ozó-
novú vrstvu, preto je nevyhnutné tento
druh látky obmedziť len na kritické pou-
žitie. Posledných desať rokov sa profe-
sor venoval úplnému eliminovaniu pou-
žívania metylbromidu a jeho náhrade
iným, rovnako účinným fumigantom.
Jim Gilreath vidí ako jednu z možností
kombináciu rôznych pôdnych fumigan-
tov s vysokozadržiavacou polyetyléno-
vou mulčovacou fóliou, čím by sa získa-
la kontrola najmä nad burinami, ktoré
patria do čeľade Cyperacea. Cyperus
rotundus a Cyperus esculentus sú
schopné prejsť cez mulčovací film a
spôsobiť jeho poškodenie, čím sa zni-

žuje účinosť mulčovacej fólie. V pred-
chádzajúcich výskumných projektoch
sa pokúsil o kombináciu Telone C 35 a
Tillam herbicídov pri pestovaní rajčín,
výsledky boli výborné, ale výrobca her-
bicídu Tillam ukončil jeho produkciu, a
tak sa naďalej pokračuje vo výskume.

Projekty výskumného centra sú finan-
cované z troch základných zdrojov: z fe-
derálnych dotácií, ktorých získanie je
však veľmi obtiažne, štátnych dotácií,
ktoré sú sústredené už na konkrétnu

problematiku poľnohospodárstva na
Floride a majú prispieť k zvýšeniu celko-
vého rozvoja poľnohospodárstva v tejto
krajine. Posledným dostupným finanč-
ným zdrojom je priemysel a rôzne aso-
ciácie pestovateľov. Výskumná činnosť
je viac orientovaná na aplikované poľno-
hospodárstvo, kde sa už v praxi testujú
konkrétne priemyselné výrobky a získa-
vajú sa tak výsledky slúžiace na vyhod-
notenie účinnosti daných produktov.

Na podnet verejného záujmu a hlavne
pestovateľov sú projekty sústredené na
súčasnú problematiku pestovania plodín
a drobného ovocia nielen na Floride, ale
v celých Spojených štátoch. Výskumná
práca sa realizuje v dvoch sezónach,
jarnej a zimnej, pričom príprava a prie-
beh projektu závisí od samotnej meto-
diky. Každý projekt sa realizuje dve se-

Autorka článku s riaditeľom výskumného centra v Bradentone, profesorom Rechciglom. Foto: archív

V rámci vysokých škôl našej republiky,
ktoré vyučujú predmet poľovníctvo, sa 1.
mája 1999 uskutočnilo prvé stretnutie ab-
solventov tejto disciplíny na STU vo Zvole-
ne. Tradíciu týchto stretnutí udržiavajú aj
naši mladí poľovníci, ktorí sú členmi poľov-
níckeho krúžku Buteo pri Fakulte agrobio-
lógie a potravinových zdrojov. Nedávny
predĺžený víkend (8.- 9. mája) bol tiež ve-
novaný spoločnému priateľskému poduja-
tiu, spojenému so streleckou súťažou v
Košiciach – Nižnej Hutke, ktoré organizo-

vali košickí veterinári. Naša účasť priniesla
okrem nových poznatkov z tejto návštevy
aj pekné umiestnenie v rámci streleckej
súťaže v podobe druhého miesta spome-
dzi 11 streleckých družstiev. Farby našej
alma mater dôstojne reprezentovali štu-
denti Ľubomír Krčmárik, Jaroslav Sed-
nička a zakladateľ krúžku Buteo, Ing. Vla-
dimír Eliáš. Strieľalo sa na americkom tra-
pe a na stabilný terč srnca. Vitrínu na ka-
tedr ozdobil strelecký pohár a diplom za
umiestnenie. 

Členovia krúžku Buteo a zástupcovia Katedry hydinárstva a malých hospodárskych
zvierat, účastníci streleckej súťaže v Košiciach – Dolnej Hutke. Foto: archív Buteo

Do katedrovej vitríny pribudol strelecký
pohár. 

Z môjho pobytu vo výskumnom centre na Floride
Ako absolventke Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa mi v rámci

spolupráce našej univerzity s univerzitou na Floride podarilo absolvovať stáž v jej
výskumnom centre v Gainesville. Naskytla sa mi možnosť pracovať pre jedno z jeho
najznámejších a najväčších výskumných a vzdelávacích centier, pre Gulf Coast
Research and Education Center.

Pomaľované lehátka, deky, debničky plné jedla a, samozrejme, piknikujúci štu-
denti (aj neštudenti). Takýto živý obraz sa naskytol 5. mája 2009 návštevníkom
nového parku na Sihoti, kde vrcholila avizovaná akcia Piknik - Využívaním verej-
ných priestranstiev zlepšime ich kvalitu.

ciou semestrálnych ateliérových prác (pod
vedením Ing. D. Halajovej, PhD.) a vernisá-
žou študentských fotografií. Akciu dopĺňali
sprievodné aktivity študentov Katedry vý-
tvarnej tvorby a výchovy UKF v Nitre pod
vedením akad. maliara J. Dobiša.

Z množstva študentských fotografií na
tému (ne)využívanie verejných priestran-
stiev bola vybraná víťazná, ktorej autor, To-
máš Belovič, získal hodnotnú cenu.

Spoločne s docentkou Feriancovou, ve-
dúcou Katedry záhradnej a krajinnej archi-
tektúry, dúfame, že akcia neskončí pri nul-
tom ročníku, ale stane sa každoročnou
udalosťou, ktorá prezentuje možnosti trá-
venia voľného času v mestských parkoch.
Zároveň chceme v mene organizátorov po-
ďakovať prednášajúcim: prof. P. Vreštiako-
vi, Ing. M. Štigovi, Mgr. P. Šuškovi, Ing. Z.
Balkovi a Ing. arch. P. Kvasnicovej. Podu-
jatie podporila Katedra záhradnej a krajin-
nej architektúry FZKI, mesto Nitra a spon-
zori - Nitrianska komunitná nadácia, Peká-
reň Juraj Oremus, Landart-záhrady, MPM
plast, Pavol Dvorský, Reštaurácia Miháli-
ková. Ďakujeme!

Ing. M. JASENKA, Ing. S. KERESZTESOVÁ
Ing. B. LIPOVSKÁ, Ing. A. TAKÁČOVÁ

Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo 30. má-
ja v Mojmírovciach, na ktorom si zmerali
strelecké schopnosti na oblúkové strelište
zvolenskí i košickí poslucháči. Za zmienku
stojí, že všetky uvedené aktivity sú finan-
cované sponzormi a zo zdrojov našich štu-
dentov, pretože strelectvo patrí medzi ná-
ročné športové odvetvia. -r-

Po prednáškovom bloku, ktorý zhrnul
teoretické a praktické poznatky z oblasti

využívania verejných priestranstiev, nasle-
doval verejný piknik spojený s prezentá-

Raňajky v tráve...

zóny, aby sa potvrdila jeho pravdivosť a
presnosť. Okrem prác na výskume fumi-
gantov som mala možnosť vstúpiť aj do
spoločného projektu, ktorý floridské cen-
trum rieši spolu s Katedrou biotechniky
parkových a krajinných úprav na SPU v
Nitre, riešiteľkou je prof. Anna Jakábová.
Projekt rieši rezistentnosť vybraných
sortimentov Gerbera jamsonii voči múč-
natke. Touto cestou by som sa chcela
poďakovať vedeniu SPU, jej rektorovi,
prof. Ing. M. Látečkovi, PhD., za iniciáciu
podpísania zmluvy o vzájomnej spo-
lupráci medzi univerzitami, na ktorej zá-
klade som mohla absolvovať túto stáž.
Moje poďakovanie patrí aj prof. Jackovi
Rechciglovi, PhD., riaditeľovi výskumné-
ho centra v Bradentone na Floride.

Ing. SILVIA SLÁMOVÁ
t.č. University of Florida 

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

Z môjho pobytu vo výskumnom centre na Floride

Letná škola, v rám-
ci ktorej sa deti od 10
do 14 rokov hravou a
tvorivou formou obo-
známia s akademic-

kým prostredím, charakterom štúdia na
univerzite a vybranými témami, pred-
stavujúcimi súčasť pestrej ponuky štu-
dijných programov oboch nitrianskych
univerzít. Letná univerzita sa uskutoční
v termíne od 1. do 10. júla 2009. Absol-
venti NLU získajú certifikát s titulom

Academicus Nitriensis Jr., ktorý si pre-
vezmú na slávnostnej promócii. 

Účastnícky poplatok: 35 €. Uzávierka
prihlášok: 22. 6. 2009 na adrese: Uni-
verzita Konštantína Filozofa, Oddelenie
medzinárodných vzťahov, Tr. A. Hlinku
1, 949 74 Nitra. Uprednostnené budú
deti zamestnancov SPU a UKF. Formu-
lár prihlášky a bližšie informácie na www.
uniag.sk. Kontakt: Ing. Klára Olajošová,
tel.: 641 5533, e-mail: Klara.Olajosova
@uniag.sk -r-

NEPREHLIADNITE

Nitrianska letná univerzita 2009
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S PIETOU

VÝBEROVÉ KONANIE

RECENZIA Hospitácia... Snímka: V.R.

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. 
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Zasaďme si granátovník!

Za Štefanom Szalayom

Spolužiak?!
SKRIPTÁ

Ľ. Jurík a kol.: Krajinné inžinierstvo a právo (Legislatíva ochrany životného prostre-
dia). Druhé prepracované vydanie, náklad 120 ks, cena 7,20 €.

Ľ. Moravčík. Základy počítačovej grafiky. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 2,80 €.
V. Manda – E. Svitačová: Etika. Druhé prepracované vydanie, náklad 300 ks, cena

2,80 €.
J. Kováčik a kol.: Fyziológia živočíchov. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 4,50 €.

V tlači 
L. Ducsay - L. Varga: Základy agrochémie. Prvé vydanie.

PRÁVE VY·LI ...

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zár-
mutkom oznamuje, že 22. mája 2009 nás vo veku 74 rokov navždy
opustil bývalý dlhoročný pedagóg na Katedre telesnej výchovy a
športu, výnimočný človek, priateľ, kolega, tréner

PhDr. ŠTEFAN SZALAY.

Narodil sa 8. júla 1934 v Komárne. Nevšedný záujem o telesnú
výchovu a šport ho zavial až do Prahy, kde študoval tento odbor
na Karlovej univerzite. Po úspešnom absolutóriu sa v roku 1960
zamestnal na Katedre telesnej výchovy Vysokej školy poľnohos-

podárskej v Nitre, kde s malými prestávkami pôsobil až do odchodu do dôchodku. Vo-
lejbal bol, okrem rodiny, jeho najväčšou životnou láskou. Do poslednej chvíle trénoval
mládežnícke družstvá, hľadal mladé volejbalové talenty, o ktorých vždy s nadšením
rozprával. Lopte, sieti a svojim zverencom obetoval všetko, venoval sa im naplno. Klá-
dol si vždy len tie najvyššie ciele, nikdy sa neuspokojil s priemerom. Azda najväčšiu
radosť vo svojom volejbalovom živote zažil pri víťazstve v 1. slovenskej lige a postupe
do československej volejbalovej extraligy v roku 1970. Úspech priniesli najmä jeho
prepracované herné systémy, podložené tvrdým tréningom. Dokázal dať dokopy vý-
borný kolektív, ktorý sa vyznačoval vysokou bojovnosťou a túžbou po víťazstve. 

Poslednú poctu sme mu vzdali 27. 5. 2009 na cintoríne na Cabajskej ceste. 
Česť jeho pamiatke!

www.uniag.sk

Tréner Š. Szalay (prvý zľava) s úspešným mužstvom volejbalistov v roku 1970.

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v
zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:
� funkčného miesta profesora na Katedre výživy ľudí FAPZ v

0,5 prac. úväzku v št. odbore 6.1.12 Výživa,
� funkčného miesta profesora na Katedre veterinárskych dis-

ciplín FAPZ v št. odbore 6.1.2 Živočíšna produkcia,
� funkčného miesta profesora na Katedre genetiky a plemenár-

skej biológie FAPZ v 0,5 prac. úväzku v št. odbore 4.2.4 Genetika,
� funkčného miesta profesora na Katedre záhradnej a krajinnej

architektúry FZKI v 0,45 prac. úväzku v št. odbore 6.1.17 Krajinná a
záhradná architektúra,
� funkčného miesta docenta na Katedre výživy zvierat FAPZ 

v študijnom odbore 6.1.12 Výživa,
� dvoch funkčných miest docentov na Katedre strojov a výrob-

ných systémov TF pre študijný odbor 5.2.46 Poľnohospodárska 
a lesnícka technika,
� funkčného miesta docenta na Katedre konštruovania strojov

TF pre študijný odbor 5.2.50 Výrobná technika,
� funkčného miesta docenta na Katedre kvality a strojárskych

technológií TF pre študijný odbor 5.2.57 Kvalita produkcie,
� funkčného miesta profesora na Fakulte európskych štúdií a re-

gionálneho rozvoja v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny ma-
nažment.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzovanie funk-
čných miest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke
SPU www.uniag.sk a na úradnej výveske SPU. 

� miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre genetiky a šľach-
tenia rastlín FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie poľnohospodárskeho alebo prírodovedného smeru so

zameraním na vedy o rastlinách,
- akademický titul PhD.,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office – preukázať osvedčením,
- aktívna znalosť svetového jazyka – preukázať potvrdením o štátnej

skúške alebo pohovorom,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokladovať vý-

pisom z registra trestov;

� miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre genetiky a šľach-
tenia rastlín FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie poľnohospodárskeho alebo prírodovedného

zamerania,
- užívateľské ovládanie počítačových programov (textové, tabuľkové,

prezentačné a štatistické) – preukázať osvedčením,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať potvrdením o štátnej

skúške alebo pohovorom,
- akademický titul PhD.,
- publikačná činnosť v oblasti genetiky a molekulovej biológie,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokladovať vý-

pisom z registra trestov;

� miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre pedológie a geo-
lógie FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore poľnohospodárskych alebo prírodných vied

– absolvent SPU v Nitre (študijné odbory: fytotechnický, všeobecné
poľnohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidie-
ka), resp. absolvent UK Bratislava (št. odbor environmentalistika),

- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením 

o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokladovať vý-

pisom z registra trestov,
- pedagogická prax min. 5 rokov;

�miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre záhradnej a kra-
jinnej architektúry FZKI pre výučbu predmetov: vývoj záhradnej
a parkovej tvorby, obnova historickej zelene, ateliéry verejnej ze-
lene.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore záhradná a krajinná architektúra,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať štátnou jazy-

kovou skúškou alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC v programoch AutoCAD, Eagle Point, Garden

Designer,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť;

� miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre stavieb TF.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti poľnohospodárskych vied,
- akademický titul PhD., resp. vo vedeckej príprave,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office, ovládanie grafického soft-

véru AutoCAD,
- pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka;

� miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre chémie FBP pre výučbu predmetov: seminár z anorganic-
kej chémie, anorganická chémia, analytická chémia.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa chemického zamerania, 
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka;

� miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre chémie FBP pre výučbu predmetov: seminár z organickej
chémie, organická chémia, analytická chémia.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa chemického zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT,
- skúsenosti z pobytov na zahraničných univerzitách,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka;

� miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre regionálneho rozvoja FEŠRR pre výučbu predmetov: teó-
ria verejného sektora, ekonomika a manažment verejných služieb.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademický titul PhD., resp. vo vedeckej príprave,
- aktívna znalosť min. jedného svetového jazyka – preukázať vysved-

čením o štátnej jazykovej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni – preukázať certifikátom

alebo praktickým overením,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní
a inými požadovanými dokumentmi zasielajte do 19. júna 2009 na
adresu: Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Útvar per-
sonalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

� � �

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle 
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vy-
hlasuje výberové konanie na obsadenie: 
� obsadenie miest vedúcich katedier FZKI:
- Katedra zeleninárstva,
- Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva,
- Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav.
Podmienky prijatia:

- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogická hodnosť profesor alebo docent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- organizačné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja a smerovania ka-

tedry;

� miesta vedúceho Katedry európskych štúdií FEŠRR.
Podmienky prijatia:

- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecká hodnosť PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať certifikátom

alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC – preukázať certifikátom alebo praktickým ove-

rením,
- vedecká spôsobilosť preukázaná vedeckými príspevkami,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja a smerovania ka-

tedry,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – doložiť výpis 

z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

Prihlášky s profesijným životopisom a overenými dokladmi o štúdiu
zasielajte do 19. júna 2009 na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949
76 Nitra.

� � �

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prijme do pracovné-
ho pomeru odborného zamestnanca útvaru investícií na pracovnú po-
zíciu investičný pracovník pre prípravu a dozorovanie stavieb.

Podmienky:
- ukončená VŠ, prípadne ÚSO vzdelanie so zameraním na pozemné

stavby,
- prax v investičnej činnosti minimálne 3 roky,
- uchádzač musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti

vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. v kategórii pozem-
né stavby,

- znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
- bezúhonnosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť.

Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu: Rektorát
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Útvar personalistiky,
EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Sedela som v čakárni svojho nového
zubára a prezerala si ju. Na stene visel
zarámovaný diplom, na ktorom bolo
celé meno jeho majiteľa. Zrazu som si
spomenula – vysoký, pekný, tmavovla-
sý chlapec, ktorý so mnou chodil na
gymnázium. Už je to dobrých štyridsať
rokov. Že by to bol práve ten chlapec,
na ktorého som kedysi tajne mala zá-
lusk? Keď som ho však o chvíľu uvidela
v ordinácii, rýchlo ma podobné myš-
lienky prešli. Tento takmer plešatý, pre-
šedivelý muž s vráskavou tvárou bol
príliš starý, aby mohol byť môj spolu-
žiak. Alebo, žeby predsa? Keď mi pre-
zrel zuby, spýtala som sa ho, či náho-
dou nechodil na naše gymnázium.
„Áno, chodil som tam. Bol som jedným
z najlepších“, zapýril sa. „A kedy ste
maturovali?“ „V šesťdesiatom šiestom.
Prečo sa pýtate?“ Tak to ste boli v mo-
jej triede!“, vyhlásila som nadšene. Za-
čal si ma pozorne prezerať. A potom sa
ma ten hnusný, starý, vráskavý chlap
spýtal: „A čo ste učili?“ (it)

„Nebojte sa ani menej známych činností, veď ony sa priebež-
ným skúmaním stanú skutočnosťou.“ Týmito slovami sa čitate-
ľovi prihovára prof. Ján Matuškovič v úvode svojej novej publi-
kácie pod názvom Pestujeme granátové jablká.

Pred dvoma rokmi
sa odborná aj laická
verejnosť mohla obo-
známiť s jeho prvou
publikáciou na túto té-
mu, Granátové jablko,

ktorá je k dispozícii v Slovenskej poľnohos-
podárskej knižnici. Nové dielko, metodika,
má formu príručky a je mimoriadne vhodná
práve v dnešnom uponáhľanom svete. Na
19 stránkach, pretkaných pôvabnými ob-
rázkami a fotografiami, môže čitateľ za nie-
koľko minút získať kompaktne spracovanú
nevyhnutnú informáciu o pestovaní týchto
„rajských plodov“. Okrem pôvodu a histó-
rie pestovania granátovníka nás autor pub-
likácie, mimochodom jeho horlivý pes-
tovateľ, oboznámi s pestovateľskou techni-
kou, charakteristikou testovaných odrôd,
chorobami a škodcami, rozmnožovaním,
tvarovaním a rezom granátovníka, ako aj
so zberom a skladovaním plodov. Pri dodr-

plodov. Avšak už len zasadiť granátovník,
ktorý môže dorásť do výšky 6 metrov a do-
žiť sa úctyhodných 200 rokov, určite stojí za
trošku námahy... -rch-

Zaujímavosti 
I v tom najhoršom človeku je toľko dob-

ra, koľko je v granátovom jablku zrniečok. 
Známy cibuľový vzor na meissenskom

porceláne predstavuje v skutočnosti gra-
nátové jablko.

Granátové jablko bolo aj symbolom
rôznych úvah a filozofií – porovnávala sa
jeho anatomická stavba a obsah plodu 
s ľudským dobrom a zlom...

žaní správnych postupov sa nám možno
podarí vypestovať nádherný vždyzelený
ker, granátovník, a pri troche šťastia sa
dočkáme aj vysnívaných červenkastých

Milý priateľ, iba niekoľko dní uplynulo
od chvíle, keď sme plánovali stretnutie vo-
lejbalistov na oslavu Tvojho blížiaceho sa
životného jubilea. Netušil som, že to bude
stretnutie posledné, posledný úprimný
stisk ruky a posledné dovidenia vynikajú-
ceho človeka, dlhoročného priateľa, po-
radcu, športovca telom i dušou. Človeka,
ktorý sa zlatými písmenami zapísal do
histórie nitrianskeho volejbalu, ale aj do
sŕdc Nitranov, s ktorými ho spájali každo-
denné radosti aj starosti takmer štyridsať
rokov. Zmysel pre fair play bol mottom ce-
lého Tvojho života. Nielen v športe. Vždy
si vedel poradiť, povzbudiť, pomáhal si
každému, kto to potreboval, mladším si
bol ako otec. Poznalo Ťa celé mesto, nik-
dy si nemal neprajníka, ľudia Ťa mali radi
a nikdy na teba nezabudnú. Na Tvoju
prácu, na jej výsledky, na dobré rady, kto-

ré si rozdával. Vychoval si mnoho repre-
zentantov na rôznych úrovniach, ale váži-
me si najmä to, že si sa venoval mládeži,
ktorú si učil nielen základom športu, ale
vštepoval si jej najmä lásku k nemu a k ľu-
ďom okolo seba. To sú najväčšie devízy,
ktoré človek človeku môže dať. 

V mene zamestnancov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity, volejbalo-
vého klubu VK Ekonóm SPU, v mene vý-
konného výboru, v mene našich naj-
mladších zverencov, kadetov, juniorov,
mužov, v mene bývalých volejbalistov,
ale najmä v mene Tvojich priateľov, pri-
chodí mi poďakovať sa Ti za všetko dob-
ré, čo si v živote vykonal a čo si nám
odovzdal. Tvoj život a dielo budú ďalej
žiť v mladej športovej generácii. Nikdy
na Teba nezabudneme! 

Mikuláš Látečka


