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NOVÍ MINISTRI
Prezident SR Ivan Gašparovič v súlade so svojimi
ústavnými právomocami vymenoval 4. apríla 2012
novú vládu Slovenskej republiky. Do funkcie ministra
školstva, vedy, výskumu a športu vymenoval Dušana
Čaploviča, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa stal Ľubomír Jahnátek a do funkcie ministra
životného prostredia prezident vymenoval Petra Žigu.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan Čaplovič,
DrSc. sa narodil 18. 9. 1946 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie získal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil
v roku 1969 v odbore historické
vedy – archeológia. Do praxe
vstúpil ako odborný pracovník,
neskôr vedúci historického odboru vo Východoslovenskom
múzeu v Košiciach. V rokoch
1980 až 2002 pôsobil v Archeologickom ústave SAV. Najprv
Doc. PhDr.
na pracovisku v Košiciach, neDušan Čaplovič, DrSc.
skôr od roku 1986 v Nitre ako
vedecký tajomník a potom zástupca riaditeľa. V rokoch
1992 až 2001 bol členom predsedníctva a v období
rokov 1995 až 2001 podpredsedom SAV v Bratislave.
Vedeckú hodnosť DrSc., získal v roku 1999 na Slovenskej akadémii vied a v roku 2003 sa habilitoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
V roku 2002 a následne v rokoch 2006, 2010 a 2012
bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky (NR SR). Od roku 2006 zastával vo vláde
Slovenskej republiky post podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva
a menšiny. V období od augusta 2009 do októbra 2009
bol dočasne poverený riadením ministerstva životného
prostredia. V rokoch 2010–2012 pôsobil ako poslanec
NR SR vo funkcii predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. sa narodil
16. septembra 1954 v Nitre. Je absolventom Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1978 v odbore
spracovanie plastu a kaučuku. Vedeckú hodnosť CSc.
získal v roku 1991 v odbore makromolekulárna chémia.
Habilitoval sa v roku 2004 na Materiálovo-technologic-
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Turecko – lieskové oriešky a čaj
technológia sú potrebné na zber 625 tisíc ton lieskových
orechov. Na východ od Trabzonu a Rize lieskové plantáže striedajú plantáže čajovníkov. Tie sú usporiadanejšie
a už na veľkú vzdialenosť sa vyníma sýtozelená farba.
Trabzon a jeho univerzita
Trabzon je moderné mesto (asi 400 000 obyvateľov) s čulým leteckým spojením a významnou univerzitou – Karadeniz Technical University. Technická univerzita bola založená v roku 1955 ako prvá univerzita mimo
Istanbulu a Ankary a od v roku 1963 sa začalo s výstavbou súčasného kampusu. V súčasnosti má univerzita
18 fakúlt (vrátane lesníckej fakulty), 14 odborných škôl,
5 ústavov, 16 výskumných centier, 1828 pedagógov
a 37 000 študentov.
Kampus sa nachádza v blízkosti Čierneho mora,
avšak medzi kampusom a plážou je ešte hlavná cesta
a letisko. A tak počas hodinového prijatia na dekanáte lesníckej fakulty som pred oknami napočítal asi 15
pristávajúcich lietadiel. Je to iste jediná lesnícka fakulta na svete, ktorá je vzdušnou čiarou vzdialená len
300–400 m od letiskovej budovy.
Lesnícka fakulta poskytuje všetky tri stupne vzdelávania, vrátane doktorandského štúdia v oblasti lesníctva, drevárstva a krajinárstva. Doktorandské štúdium

kej fakulte STU v Trnave v odbore materiálové inžinierstvo
a za profesora bol vymenovaný
v roku 2010 v odbore elektroenergetika. Po ukončení vysokej školy pracoval v rokoch
1978 až 1992 vo VÚSAPL, a. s.
Nitra ako výskumný pracovník,
neskôr riaditeľ divízie. V rokoch
1992 až 2001 bol generálnym
riaditeľom a výrobno-technicDr. h. c. prof. Ing.
kým námestníkom v Plastike Ľubomír Jahnátek, CSc.
Nitra, a. s., v rokoch 2001–2003
riaditeľom pre stratégiu akciovej spoločnosti Duslo Šaľa
a v rokoch 2003 až 2005 opäť generálnym riaditeľom
v Plastike Nitra, a.s. V roku 2005 sa stal vedúcim pracoviska Materiálovo-technologickej fakulty STU v Nitre.
V rokoch 2006 až 2010 vykonával funkciu ministra hospodárstva SR a v rokoch 2010 až 2012 bol poslancom
NR SR. V rokoch 1993–2003 bol zástupcom AZZZ SR
v Medzinárodnej organizácii práce pri OSN v Ženeve
a súčasne v rokoch 1994–2003 členom výkonného výboru Medzinárodnej organizácie zamestnávateľov pri
OSN v Ženeve.
Minister životného prostredia Ing. Peter Žiga,
PhD. sa narodil 27. júla 1972 v Košiciach. V rokoch
1990-1995 študoval na Podnikovo-hospodárskej fakulte v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor podnikové hospodárstvo. Vedeckú hodnosť PhD.
získal v roku 2009 na Technickej
univerzite v Košiciach. Počas
štúdia v roku 1991 Východnej
Európy pod záštitou Union Bank
of Switzerland vo švajčiarskom
St. Gallene. Od roku 1995–
1997 bol konateľom a zástupcom dvoch spoločností s r. o.
v Spolkovej republike Nemecko.
V rokoch 1997 až 1998 bol riaditeľom odboru pre styk s veIng. Peter Žiga, PhD.
rejnosťou VUB, a. s. Bratislava.
V rokoch 1998 až 2006 pokračoval v manažérskom
pôsobení v súkromných spoločnostiach (Taper, spol.
s r. o. Košice), súčasne v období rokov 2003 a 2004 bol
poradcom generálneho riaditeľa SARIO. V roku 2006
bol zvolený za poslanca NR SR za stranu Smer-SD.
V rokoch 2006–2012 vykonával funkciu štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR. Po parlamentných voľbách v roku 2010 sa opäť stal poslancom NR
SR, kde zastával funkciu predsedu Výboru pre kontrolu
vojenského spravodajstva.
sa dá spomedzi deviatich lesníckych fakúlt absolvovať
len na lesníckych fakultách v Istanbule a v Trabzone.
Lesnícka fakulta a jej tri oddelenia sú moderné, dobre
vybavené a prepojené aj na prax. Mnohí z pedagógov
lesníckej fakulty (a to nielen v Trabzone, ale platí to aj
pre iné lesnícke fakulty v Turecku) sú absolventmi doktorandských štúdií na univerzitách v západnej Európe
a v zámorí. Náhoda chcela, že som sa tu po 20 rokoch
stretol s profesorom Z. Yahyaoglu, s ktorým sme boli
spolu na Lesníckej fakulte v Göttingene. On bol v tom
čase doktorandom na Katedre lesníckej genetiky a ja
som bol na stáži. Aby sme zaspomínali na staré časy,
pozvali ma do univerzitného klubu (reštauračné zariadenie umiestnené na pláži, priamo medzi morom
a letiskom). Pri vynikajúcom čaji z plantáží v Rize sme
rozvíjali myšlienky o možnej spolupráci a keďže čaj pôsobí blahodarne na zrod dobrých myšlienok, zrodil sa
v ten večer aj návrh spolupráce, ktorá vyústila do výskumu fylogeografie komplexu jedlí v Turecku. O dva
stoly ďalej absolvovali medzitým partičku kariet dvaja
bližšie nemenovaní akademickí funkcionári a v susednej reštaurácii zas prebiehala narodeninová párty so
živou hudbou.
Odporúčal by som, ako inšpiráciu pre rozvoj mnohých univerzít na Slovensku, výstavbu podobných zariadení podporujúcich rozlet ducha a tiež prispievajúcich
k ekonomickej prosperite univerzity.
Prof. Ladislav Paule

Zasadnutie profesijnej sekcie
Vo štvrtok 26. apríla 2012 sa na pôde Študentského
domova a jedálne Technickej univerzity vo Zvolene konalo zasadnutie profesijnej sekcie spoločného stravovania na vysokých školách Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy. Zasadnutie sa
vo Zvolene konalo na základe osobného pozvania
vedúcej študentskej jedálne Eleny Nosálovej, ktorá je členkou tohto orgánu. Organizátorka podujatia
E. Nosálová pre Univerzitné noviny uviedla, že hlavným dôvodom prečo členov sekcie pozvala rokovať
na pôdu našej univerzity bola snaha ukázať im, že
aj v dnešnej dobe môže prevádzka stravovacieho
zariadenia pri vysokej škole veľmi dobre a efektívne
fungovať aj bez privatizácie.
Na úvod rokovania účastníkov porady privítal na univerzitnej pôde kvestor TU vo Zvolene
Ing. Štefan Klacko, CSc., ktorý pozitívne ohodnotil,
že sa komisia OZ zaoberá aj oblasťou stravovania
na vysokých školách a zdôraznil, že vedenie TU
vo Zvolene má záujem na zvyšovaní spokojnosti zamestnancov aj v oblasti stravovania a snaží
sa zlepšovať služby i estetizovať prostredie jedálne. Rokovania sekcie sa zúčastnili jej členovia
J. Mikluš (PU), L. Staruch (STU), J. Suhajová (EU),
D. Slováková (ŽA), M. Habánová (SPU), R. Gula
(UK), E. Nosálová (TUZVO) a samozrejme predseda sekcie Ing. Tibor Faragó, ktorý jej rokovanie
viedol. Zasadnutia sa osobne zúčastnil aj predseda
Odborového zväzu PŠaV Ing. Pavel Ondek, spolu s Mgr. Katarínou Zozuľákovou z OZ PŠaV. Prítomný bol tiež predseda Rady UOO TU vo Zvolene
Ing. Ján Kováč, PhD. Medzi hosťami rokovania boli
aj Ing. Silvia Tokárová z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, PhDr. Anna Čekanová, PhD.,
podpredsedníčka Rady VŠ SR a za TU vo Zvolene, okrem kvestora Ing. Š. Klacka, CSc., sa rokovania zúčastnila aj riaditeľka ŠDaJ TU vo Zvolene
Ing. Z. Zelemová. Stravovaciu komisiu pre ZŠ zastu-

povala E. Horváthová a A. Kamendyová komisiu pre
SŠ. Rokovanie sekcie bolo spestrené ukážkami a prezentáciami tovarov a služieb od rôznych producentov
ako napríklad Unilever SR, Globus, Komes, Mraziarne
Chrien, Gastrotechnik, Apetit Plus.
Ako pre UN uviedla E. Nosálová úlohou rokovania
sekcie bola príprava materiálu pre Vládu SR pre plnenie
úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády.
Príspevok štátu na jedlo pre študenta bol znížený o 20
centov, takže aktuálna dotácia nepokrýva ani hodnotu základných surovín na jedlo. Ako vedúca ŠJ ďalej
zdôraznila, sekcia žiada Vládu SR, aby zabezpečila
metodické usmerňovanie pre jedálne VŠ a žiada, aby
v prípade zmien dotýkajúcich sa stravovania na univerzitách bolo rešpektované jej stanovisko a mohla sa
aktívne podieľať na príprave relevantných dokumentov.
E. Nosálová podotkla, že sekcia má záujem zefektívniť
komunikáciu s MŠVVaŠ, a to formou zvolenia zástupcov, ktorí budú prizývaní na rokovania na ministerstve.
Ďalej pre UN E. Nosálová povedala, že z rokovania
sekcie vyplynula požiadavka na zmeny legislatívy verejného obstarávania v oblasti obstarávanie potravín pre
prevádzky školských stravovacích zariadení, pretože
aktuálny stav napríklad negatívne ovplyvňuje výhodnosť cien, ale aj kvalitu a čerstvosť surovín. Sekcia tiež
žiada zlepšiť financovanie prevádzok študentských jedální, efektívnejšie implementovať pozitívne skúsenosti
z domova i zahraničia a samozrejme výrazne zvýšiť
mzdové ohodnotenie pracovníkov prevádzok, pretože
kvalita služieb závisí od kvality personálu.
Účastníci rokovania si prezreli aj študentskú jedáleň a kuchyňu v plnej prevádzke a konštatovali, že ŠJ
TU vo Zvolene je kvalitne pracujúca prevádzka, aktívne
využívajúca moderné technológie a postupy v stravovaní, čím by určite mohla byť vzorom aj pre iné VŠ na tomto úseku činnosti.
P. Gašperan

Spoločná fotografia účastníkov zasadnutia profesijnej sekcie spoločného stravovania na vysokých školách Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na záver rokovania 26. 4. 2012 (Foto: Pavel Koreň, ODT)

ZO ŠPORTU
Florbalová liga
Tak ako v zimnom semestri, aj v letnom semestri
2011/2012 prebiehala „Študentská florbalová liga“.
Celkove sa dohralo 22 zápasov rôznej úrovne, pričom môžeme konštatovať, že v závere ligy išlo o zápasy s vysokou úrovňou nasadenia, spojenú so stále
sa lepšiacimi technikami jednotlivých hráčov. Zo
štyroch družstiev hrajúcich ligu sa v letnom semestri
na 1. mieste umiestnilo družstvo: Kult Boha pálenky v zložení: J. Šikula, Kozák, J. Stachura, J. Talaga,
M. Matonág, B. Darmo, R. Právlik, Janeček.
-liw-

Regionálne majstrovstvá vo florbale
Dňa 26. 4. 2012 sa družstvo študentov – florbalistov zúčastnilo 2. kola regionálnych majstrovstiev VŠ
vo florbale. Výkon celého družstva počas turnaja
gradoval, čoho konečným výsledkom bolo celkové
3. miesto. Pred našim reprezentantmi skončili družstvá zo Žilinskej univerzity a UMB Banská Bystri-

Víťazné družstvo univerzitnej florbalovej ligy

ca. Našu TU vo Zvolene reprezentovali študenti:
M. Porochnavec, J. Šaržík, M. Priškin, A. Bobáľ,
F. Jurčík, R. Tomašák, D. Mihalik, T. Lesko, M. Jurík,
T. Bartoš, M. Kubov, M. Minárik, J. Mihalovič.
Gratulujeme im k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu.
-liw-
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