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Potrebujú
pedagógovia
a vedci publicitu?
Ako sa rodí
imidÏ univerzity?
âítajte zaujímavosti
z univerzitného sveta

DVOJT¯ÎDENNÍK

SLOVENSKEJ

POªNOHOSPODÁRSKEJ

STΩPâEK
Do ‰koly som chodil koncom
päÈdesiatych a zaãiatkom ‰esÈdesiatych rokov (uÏ minulého
storoãia), keì boli ‰koly preplnené deÈmi, uãilo sa v dvoch, ba aÏ
v troch smenách. Bolo to nároãné pre ‰kolákov, uãiteºov i rodiãov. Dodnes neviem, preão ma
uãitelia zaradili medzi „Ïivé aÏ
hyperaktívne deti“. Îilo sa skromne a deti boli nastavené na dobou diktovan˘ úsporn˘ reÏim.
Nelí‰ili sa od seba nejako v˘razne v materiálnej v˘bave, ale skôr
v tom, kto bol men‰í alebo väã‰í
zbojník. Na‰im chlapãensk˘m
idolom nebol ani ·túr, ani Komensk˘ (·tefánik bol na indexe),
ale najväã‰í zbojník spomedzi
nás – Mikino, ktorého sa bála väã‰ina uãiteliek. âasy sa menia.
Dnes neviem, kde je Mikino, ale
uÏ viem, Ïe Komensk˘, ·túr a ·tefánik sú lep‰í, ako bol môj drz˘
spoluÏiacky idol.
âasom, keì som si presadol
na opaãnú stranu katedry, s úctou a vìaãnosÈou som si spomínal, spomínam a pripomínam
J. A. Komenského, ale aj mojich
osobn˘ch „komensk˘ch“ – uãiteºov, ktorí ma v Ïivote profesionálne formovali a nainfikovali svojou
ãloveãinou, nadhºadom a úctou k
trval˘m hodnotám.
·tudentov vÏdy vnímam ako
mlad‰ích kolegov. Veì uãitelia i
‰tudenti plávame na tej istej lodi.
Chcel by som popriaÈ na‰im ‰tudentom, aby v Ïivote stretávali uãiteºov, ktorí stoja za to, aby ich
napodobÀovali, aby pri nich dozrievali odborne i ºudsky. Kolegom uãiteºom prajem radosÈ zo
Ïivota, aby stretávali tak˘ch ‰tudentov, ktorí ich dokáÏu motivovaÈ v snahe vedieÈ viac a s radosÈou rozdávaÈ zo svojho duchovného bohatstva.
LADISLAV HETÉNYI,
riaditeº VÚÎV

Pofestivalové
premietanie
V˘ber filmov z tohtoroãného Agrofilmu bude v dÀoch
11. aÏ 27. novembra 2004 k
dispozícii záujemcom z na‰ej
univerzity. VyuÏite ponúknutú moÏnosÈ, skvalitnite a obzvlá‰tnite vyuãovací proces
premietnutím niektorého z jedineãn˘ch snímkov rozsiahlej tematickej ‰kály. Kontaktujte doc. Ing. Antona Podoláka, PhD., na tel. ãísle 0905
744 481 (Katedra vozidiel a tepeln˘ch zariadení, Quatro, 2.
poschodie.)

PONUKA FILMOV
âeská republika
Elektrická energia z biomasy
(34 min.)
Plodová zelenina (14 min.)
¤eka Úpa (23 min.)
Krajinné souvislosti (22 min.)
âína – Taiwan
VoÀavé taiwanské ovocie
(27 min.)
Francúzsko
Biele Kordillery, rieky z ºadu
(52 min.)
Izrael
Úspechy poºnohospodárskeho
v˘skumu: Ústav Ïivoãí‰nych
vied (20 min.)
Úspechy poºnohospodárskeho
v˘skumu: Ústav ochrany rastlín (15 min.)
Úspechy poºnohospodárskeho
v˘skumu: Ústav záhradníctva
(17 min.)
(Pokraãovanie na 2. str.)

UNIVERZITY

PLODY JESENE bol názov prvej v˘stavy ovocia a zeleniny, ktorú zaãiatkom októbra pripravila Botanická záhrada SPU. Náv‰tevníci mohli
poãas ‰tyroch dní obdivovaÈ plody v‰etk˘ch farieb i veºkostí (dodajme, Ïe prekrásne naaranÏované), ochutnaÈ to najlep‰ie, ão sa v sade, vo vinici ãi na hriadkach urodilo a zapojiÈ sa do súÈaÏe o znaãku NAJ – najkraj‰í a najchutnej‰í plod
dopestovan˘ v botanickej záhrade. Najviac hlasov získali odrody hrozna Chrupka biela a Müller
Thurgau, prívlastok NAJ-jablko si odniesla odroda Melodie, NAJ tekvicou sa stal Goliá‰, za najchutnej‰iu papriku bola oznaãená odroda Vlasta
a za najkraj‰iu Sonar. Pri závereãnom losovaní
anketn˘ch lístkov sa ‰Èastie usmialo na dvoch
„porotcov“: Vierku DuchoÀovú a Mariána Lenãé‰a, ktorí si odniesli za debniãku jabæk podºa vlastného v˘beru. Popri zamestnancoch a ‰tudentoch na‰ej univerzity sa vo v˘stavn˘ch priestoroch BZ vystriedali takmer dve stovky mal˘ch i
veºk˘ch záujemcov.
(za)

V

na 3. strane!

NITRE

Jediná otázka
doc. PhDr. Edite Rohaºovej, CSc.,
prorektorke pre v˘chovno-vzdelávaciu ãinnosÈ
 VerejnosÈ je informovaná o tom, Ïe v tomto ‰kolskom roku sa uÏ bude na stredn˘ch ‰kolách maturovaÈ po novom. ·tudenti si môÏu urãiÈ úroveÀ skú‰ky,
A alebo B. Ktorú bude akceptovaÈ na‰a univerzita?

V zásade treba povedaÈ, Ïe o ‰túdium na Slovenskej poºnohospodárskej univerzite v Nitre sa môÏu uchádzaÈ záujemcovia, ktorí ukonãili strednú ‰kolu s
maturitou. Pre budúci akademick˘ rok 2005/2006
platí, Ïe na‰a alma mater bude akceptovaÈ obe úrovne maturitnej skú‰ky.
Budeme starostlivo sledovaÈ prvé poznatky a skúsenosti z nového spôsobu maturitn˘ch skú‰ok a na
ich základe sa jednotlivé fakulty budú môcÈ rozhodnúÈ, ktorú úroveÀ budú v budúcnosti poÏadovaÈ od
uchádzaãov o ‰túdium v súvislosti s jednotliv˘mi ‰tudijn˘mi programami.

SPOLUPRÁCA MECHANIZAâNEJ FAKULTY A PSA PEUGEOT CITROËN

Zamestnancov automobilky
budú ‰koliÈ na‰i pedagógovia
Zapájame sa do T˘ÏdÀa vedy EÚ
Slovenská poºnohospodárska univerzita venuje v súãasnosti mimoriadnu pozornosÈ nielen rozvoju a riadeniu vedeckov˘skumnej
ãinnosti, ale podporuje aj aktivity t˘kajúce sa propagácie a popularizácie vedy a zv˘‰enej komunikácie so spoloãnosÈou. S plnou
váÏnosÈou prijíma v˘zvu platformy T˘ÏdeÀ vedy Európskej únie v
dÀoch 8. – 14. novembra 2004, do ktorej sa zapája sériou aktivít.
Konferencie a semináre
 medzinárodná vedecká kon-

ferencia Regióny - vidiek - Ïivotné prostredie 2004 za úãasti popredn˘ch predstaviteºov ‰tátnej
správy a samosprávy, ministra
v˘stavby a regionálneho rozvoja,
ministra pôdohospodárstva, ministra Ïivotného prostredia, splnomocnenca vlády pre reformu
verejnej správy, predsedov samosprávnych krajov, europoslanca a in˘ch odborníkov zo zahraniãn˘ch univerzít (kongresové centrum SPU, 11. a 12. novembra 2004),
 VI. medzinárodná vedecká

konferencia mlad˘ch vedeck˘ch
pracovníkov a doktorandov - Mladá veda 2004: Aktivovanie zdrojov
trvalo udrÏateºného rozvoja národného hospodárstva v SR a v
krajinách EÚ (In‰titút vedy, vzdelávania a poradenstva SPU, KolíÀany, 11. a 12. novembra 2004),
 stretnutie zástupcov spolupracujúcich univerzít s cieºom
tvorby centier excelentného
vzdelávania a v˘skumu pre realizáciu virtuálnej ãasti ‰túdia na
Fakulte európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja, za úãasti
zástupcov TU vo Zvolene, MPLU
(Pokraãovanie na 2. str.)

Mechanizaãná fakulta nadviazala so spoloãnosÈou PEUGEOT
AUTOMOBILES, a.s., v˘znamnú
spoluprácu v oblasti vzdelávania
novoprijat˘ch zamestnancov. Vybratí pracovníci fakulty, ktorí pod
vedením francúzskych ‰pecialistov z oblasti automobilového priemyslu absolvujú päÈt˘ÏdÀové
vzdelávanie, budú zabezpeãovaÈ
profesijné ‰kolenia s aplikaãn˘mi
cviãeniami v oblasti zvárania,
bezpeãnosti pri práci a kvality.
·kolenia budú prebiehaÈ v novovybudovanom ‰koliacom stredisku v Trnave. Od roku 2005, keì
spolupráca zaãína, aÏ do roku
2007 bude pre‰kolen˘ch 1320
zamestnancov firmy.
Fakulta bola oslovená nielen
ako známa vedecká ustanovizeÀ
v oblasti zvárania, ale aj na základe kladn˘ch referencií v˘robn˘ch organizácií v oblasti zvárania, s ktor˘mi spolupracuje.
Yannick Beauchamp (zástupca spoloãnosti PSA Peugeot
Citroën pre vzdelávanie) a Petra
Pi‰ová (poverená personálnymi
otázkami) sa kladne vyjadrili aj k
novému akreditovanému ‰tudijnému odboru v bakalárskom a in-

Ïinierskom stupni ‰túdia - kvalita
produkcie, ktorého absolventi
nájdu plné uplatnenie v automobilovom priemysle, v oblasti riadenia a kontroly kvality.
Podºa predbeÏnej dohody sa
vzájomná spolupráca bude t˘kaÈ
aj odbornej praxe na‰ich ‰tuden-

tov v automobilovom závode.
Veríme, Ïe táto spolupráca je
len zaãiatkom dobr˘ch vzÈahov
medzi Mechanizaãnou fakultou
a spoloãnosÈou PSA Peugeot
Citroën.
Prof. Ing. JOZEF HRUBEC, CSc.,
prodekan MF

Zástupcov spoloãnosti Peugeot Citroën P. Pi‰ovú a Y. Beauchampa
(v strede) privítal koncom septembra na pôde Mechanizaãnej fakulty
dekan prof. V. Kroãko, prodekan prof. J. Hrubec a vedúci Katedry spoºahlivosti strojov prof. R. Tolnai.

FAKULTA EKONOMIKY A MANAÎMENTU OSLÁVILA 45. NARODENINY

Na konte takmer trinásÈtisíc absolventov
„Keì na‰a práca, podnikanie má byÈ v˘nosn˘m, treba nám do neho daÈ nielen prácu a kapitál, ale hlavne kus odbornej vedomosti, kus dobrej skúsenosti...“, písalo sa v
Roºníckych novinách uÏ zaãiatkom tridsiatych rokov minulého storoãia. Táto osvedãená pravda sa odráÏa i v ‰tyridsaÈpäÈroãnej histórii Fakulty ekonomiky a manaÏmentu. âím pre‰la a aké sú jej plány do budúcnosti? Sp˘tali sme sa jej dekana, prof.
Ing. PETRA BIELIKA, PhD.
- V historickom kalendári Vysokej ‰koly poºnohospodárskej je
rok 1959 zapísan˘ ako vznik „pefky“, teda Prevádzkovo-ekonomickej fakulty. Kon‰tituovala sa
skromne, z dvoch katedier b˘valej
zootechnickej fakulty, katedry ekonomiky poºnohospodárstva a katedry organizácie poºnohospodárskych podnikov. Jej vznik bol podmienen˘ koncentráciou pozornosti na ekonomické upevÀovanie
poºnohospodárskej veºkov˘roby,
ktorá kládla veºké nároky na organizáciu a riadenie, na ekonomiku
a efektívnosÈ, ale aj na odbornosÈ
pracovníkov. Vychovávala prevádzkov˘ch ekonómov s dôrazom na ‰irok˘ teoretick˘ základ z

dôleÏit˘ch disciplín. S odstupom
rokov môÏeme povedaÈ, Ïe kredit
absolventov bol od zaãiatku v
spoloãnosti vysok˘. Boli v‰estranne pripravení pre prax, ão potvrdzuje aj to, Ïe sa uplatÀovali v
najrôznej‰ích sférach hospodárskeho Ïivota.
KaÏdá doba priná‰a so sebou
pozitíva aj negatíva, o tom sa
ãasto diskutuje aj na stretávkach
b˘val˘ch absolventov. V súlade
so zmenami v spoloãnosti sa zákonite musí meniÈ aj profil absolventa. Nakoniec, aj jedna z definícií riadenia hovorí, Ïe správne
manaÏovanie tkvie v inteligentnom reagovaní na zmeny.
Samozrejme, najv˘raznej‰ie

zmeny v koncepcii vzdelávania a
v˘skumu na fakulte nastali po roku
1989. Zmena systému a ekonomického prostredia si vyÏadovala
zásadnú prestavbu a inováciu odborn˘ch ekonomick˘ch disciplín.
Bolo treba roz‰íriÈ spektrum ponúkan˘ch ‰tudijn˘ch odborov, ‰pecializácií, a tak dosiahnuÈ, aby sa
na‰i absolventi skutoãne uplatnili
na trhu práce. A to nielen doma,
ale aj v nov˘ch podmienkach roz‰írenej Európskej únie. Toto zameranie manifestuje aj zmena názvu fakulty na Fakultu ekonomiky
a manaÏmentu v roku 1997. Od
svojho vzniku vychovala fakulta uÏ
takmer 13 tisíc absolventov. Pre
nás, ich b˘val˘ch uãiteºov, je zadosÈuãinením, Ïe ich stretávame
na najrôznej‰ích postoch doma i v
zahraniãí. AÏ po tie najvy‰‰ie.
V súãasnosti ‰tuduje na FEM v
dennej a externej forme vy‰e
3500 ‰tudentov. Ich odborn˘ profil
formuje deväÈ katedier a Centrum
informaãn˘ch technológií. Sme
radi, Ïe je o ‰túdium u nás uÏ po
roky stabilne veºk˘ záujem, ktor˘
aÏ desaÈnásobne prevy‰uje na‰e
moÏnosti. Sme hrdí na to, Ïe kaÏ-

doroãne aÏ 30 % absolventov odchádza s ãerven˘m diplomom.
StavaÈ treba, samozrejme, na
tradíciách. Ak˘ smer chce nabraÈ
fakulta v budúcom období?
Pri koncipovaní zámerov sme
brali za základ anal˘zu v˘voja európskeho ekonomického a manaÏérskeho vysoko‰kolského vzdelávania. Chceme, aby okrem odbornej erudovanosti mali na‰i absolventi pre dne‰n˘ Ïivot nevyhnutné cudzojazyãné vedomosti a
poãítaãovú spôsobilosÈ, dokumentovanú aj príslu‰n˘mi certifikátmi.
V súlade s potrebami praxe budeme tvoriÈ nové predmety a inovovaÈ obsahovú stránku t˘ch základn˘ch. PozornosÈ budeme venovaÈ tzv. novej ekonomike – cudzím slovom „e-economy“, v ktorej
nóvum je vyuÏívanie informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií, gradovanie globalizácie a iné
zmeny. Chceme akreditovaÈ nové
‰tudijné programy, ako napríklad
finanãn˘ manaÏment, marketing,
‰tatistika, ekonomická informatika
a iné. Za mimoriadne dôleÏitú povaÏujeme aj mobilitu ‰tudentov,

moÏnosÈ vyslaÈ ich na urãitú dobu
‰tudovaÈ na partnerské vysoké
‰koly v zahraniãí, resp. umoÏniÈ im
prostredníctvom zahraniãn˘ch odborníkov prijímaÈ názory na veci aj
z iného zorného uhla.
Kvalitn˘ vyuãovací proces je
podmienen˘ aj v˘sledkami vedeckov˘skumnej ãinnosti na fakulte. Na ão sa v˘skum orientuje?
V‰eobecne moÏno povedaÈ, Ïe
bude determinovan˘ v˘vojom agropotravinárstva EÚ, ão v podstate znamená napríklad realokáciu
a re‰trukturalizáciu poºnohospodárskej v˘roby, zameranie na produkciu zdrav˘ch a bezpeãn˘ch
potravín za súãasnej akceptácie
ochrany v‰etkého Ïivého, rast podielu netradiãn˘ch v˘rob a rozvoj
mimoprodukãn˘ch funkcií poºnohospodárstva, rozvoj vidieka a
podobne.
Dovoºte, aby som na záver ná‰ho rozhovoru pozdravil v‰etk˘ch
na‰ich absolventov a priaznivcov.
V mene svojich spolupracovníkov
sa te‰ím na ìal‰ie pracovné a
osobné stretnutia!
ëakujem za rozhovor!
KATARÍNA POTOKOVÁ

–2–

V RIE·ITEªSKOM KOLEKTÍVE I NA·I ODBORNÍCI

AGROFILM 2004

Zlat˘ kosák zdobí te‰edíkovskú hus

na tému
trvalej
udrÏateºnosti
V dÀoch 27. septembra aÏ 1.
októbra sa vo V˘skumnom ústave Ïivoãí‰nej v˘roby konal uÏ 21.
roãník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. V tomto roku sa orientoval na optimálne vyuÏívanie prírodn˘ch zdrojov pre
produkciu potravín, potravinov˘ch a technick˘ch surovín, racionálnu intenzifikáciu a trvalú
udrÏateºnosÈ rozvoja pôdohospodárstva, nutriãnú, hygienickú kvalitu a bezpeãnosÈ potravín, lesníctvo, vodné hospodárstvo, sociálne aspekty pôdohospodárstva,
agroekológiu, rozvoj vidieka a na
vízie tretieho tisícroãia v agrosfére, lesníctve a vodnom hospodárstve. Preferovanou problematikou boli rôzne formy trvalo udrÏateºného poºnohospodárstva a
problémy produkcie potravín v
rozvojov˘ch krajinách.
Do súÈaÏe bolo prihlásen˘ch
115 snímok z 23 krajín sveta a z
FAO. Do súÈaÏe sa z nich vybralo 59, 40 na informaãné premietanie. Zo Slovenska boli prihlásené iba ‰tyri snímky.

Svojrázna gastronómia je bezpochyby dôleÏit˘m ãlánkom dediãstva. Rodinného, národného, regionálneho. V˘Ïivové trendy sa ãasom síce menia, ale obãas moÏno zaÏmúriÈ oko nad varovn˘m
prstom lekárov a pochutnaÈ si na chutnej ‰pecialite. Na jeseÀ napríklad na jemnej, krehkej, ‰Èavnatej a e‰te nie veºmi mastnej husacine.
Takej, akú produkuje nová hybridná kombinácia nazvaná te‰edíkovská hus, ktorá si z tohtoroãného Agrokomplexu odviezla Zlat˘ kosák. Hovoríme s jedn˘m zo spolurie‰iteºov tvorby tohto komerãného
hybrida, doc. Ing. JÁNOM WEISOM, CSc., z Katedry hydinárstva a
mal˘ch hospodárskych zvierat Fakulty agrobiológie a potravinov˘ch
zdrojov.
Veºkú cenu Magna mater si odniesol nemeck˘ videoprogram Háìatká na repe. Okrem toho bolo
udelen˘ch ‰esÈ ‰tatutárnych cien,
cena FAO a 13 osobitn˘ch cien.
V‰etk˘ch 99 snímok zostáva
podºa ‰tatútu Agrofilmu na Slovensku ‰esÈ mesiacov, z toho 19
ocenen˘ch diel je trval˘m majetkom MP SR a v depozite VÚÎV,
ktor˘ ich poÏiãiava záujemcom
ako uãebné pomôcky, na in‰truktáÏne a informaãné ciele. Snímky, aktuálne pre na‰e podmienky, budú od októbra do konca
marca budúceho roka pod gesciou Slovenskej poºnohospodárskej vedecko-technickej spoloãnosti premietané po celom Slovensku.
Prof. Ing. JÁN PLESNÍK, DrSc.

Háìatká na repe
VíÈazn˘ film tohtoroãného Agrofilmu reÏisérov
Rolfa Stumma a Petera Jacobiho rozpráva o
‰kodcovi, ktor˘ je najväã‰ou hrozbou pre cukrovú repu. Volá sa Heterodera schachtii. Pomocou
fascinujúcich trojdimenzionálnych poãítaãov˘ch
animácií sa divák oboznámi s cel˘m Ïivotn˘m
cyklom háìatka, od vyliahnutia mlad˘ch jedincov, infekcie koreÀov cukrovej repy aÏ po v˘vin dospel˘ch háìatiek. Film priná‰a aj
informácie o tradiãn˘ch spôsoboch boja proti tomuto nepriateºovi, ako je striedanie plodín, pestovanie niektor˘ch druhov nástraÏn˘ch plodín, z ktor˘ch najznámej‰ie sú voãi nematódam odolné
odrody horãice a reìkovky.
-r-

VybraÈ vhodn˘ v˘chodiskov˘
materiál, ktor˘ odovzdá novému
hybridu poÏadované vlastnosti,
to je základ ‰ºachtiteºského procesu...
- V rokoch 1996 aÏ 1999 sa
ako v˘chodiskov˘ biologick˘ materiál pouÏil genotyp husí línie
Ivagees 003, pôvodne ‰ºachten˘
v HroboÀove, za pouÏitia husí
kombinácie 2891 z prarodiãovského chovu z âeskej republiky
a babatsk˘ch gunárov, pochádzajúcich zo Stanice pre v˘skum
husí Poºnohospodárskej univerzity v Gödöllö v Maìarsku.
Aké parametre dosahuje te‰edíkovská hus?
- Pri materskej línii sa cieºavedom˘m ‰ºachtením podarilo dosiahnuÈ vysokú produkciu násadov˘ch vajec, vysokú hmotnosÈ
vajec, dobrú liahnivosÈ a ÏivotaschopnosÈ húsat, dobrú Ïivú hmot-

mäsitosÈ, vysokú oplodÀovaciu
schopnosÈ, takisto ÏivotaschopnosÈ a kvalitu peria.
V rozmnoÏovacom chove sa
dosahuje priemerná zná‰ka 35
aÏ 40 vajec na 120-dÀové obdobie, 70 aÏ 76 % oplodnenosÈ a
65 aÏ 68 % liahnivosÈ. V odchove dosahujú husi vo veku 56 dní
Ïivú hmotnosÈ 3,8 aÏ 4,1 kg a gunáre 4,0 aÏ 4,7 kg.
Vo v˘krmovom teste z medzinárodnej testovacej stanice v Ústra‰iciach dosiahli gunáre vo veku
56 dní hmotnosÈ 4,5 kg a v druhej
jatoãnej zrelosti vo veku 112 dní
hmotnosÈ 6,12 kg a husi 3,90,

nosÈ vo veku 8 t˘ÏdÀov, ako aj
kvalitné perie.
Otcovská línia je selektovaná
najmä na vysokú intenzitu rastu,
dobrú konformáciu tela, Ïivú
hmotnosÈ vo veku 8 t˘ÏdÀov,

resp. 5,06 kg. Je to porovnateºné
s európskym ‰tandardom.
Má nov˘ komerãn˘ hybrid aj
ìal‰ie prednosti?
- Má, a to viacero. Nie je nároãn˘ na chovateºské prostredie a krmovinové zdroje, s obºubou prijíma hospodárske krmivá, no aj zelenú pa‰u. MôÏu ho chovaÈ drobnochovatelia, malí i strední podnikatelia najmä na vidieku, kde priná‰a viacnásobn˘ úÏitok, husacie
mäso, tuãné lahôdkové peãienky
a kvalitné perie do lôÏkovín. Tí,
ktorí si rad‰ej pochutnávajú na
mastnej‰ej husi, ju môÏu vykrmovaÈ do vy‰‰ej hmotnosti.

Te‰edíkovsk˘ Agro Váh má k SPU blízko
„Základn˘m predpokladom postupného rozvoja
v˘krmu husí je voºba vhodn˘ch v˘chodiskov˘ch populácií, ktoré zabezpeãujú vysokú reprodukãnú
schopnosÈ, vysokú intenzitu rastu a dobrú konverziu
krmiva finálneho produktu“, povedal nám doc. Ján
Weis a pokraãoval: „Tieto poÏiadavky na Slovensku
plní jedin˘ ‰ºachtiteºsk˘ chov husí u nás, s.r.o. Agro
Váh v Te‰edíkove.“
Vytoãili sme preto telefónne ãíslo jej v˘konného
riaditeºa, Ing. VIKTORA MÉSZÁRO·A, ãlena rie‰iteºského kolektívu: „Od roku 1965 tunaj‰ie JRD chovalo husi vo veºkochove a roãne produkovalo aÏ 14
ton peãení, ktoré sa vyváÏali do Francúzska. V 80.
rokoch nastali veºké zmeny, chovali sa landeské husi, Ivagees, s men‰ím rámcom tela. V deväÈdesiatom ‰iestom roku sme sa rozhodli v spolupráci s

V˘skumn˘m ústavom Ïivoãí‰nej v˘roby v Ivanke pri
Bratislave ‰ºachtením zv˘‰iÈ telesn˘ rámec t˘chto
husí (spolurie‰iteºka Ing. Janka Benková, CSc.). Do
spolupráce sa zapojila aj katedra SPU.“
Ing. V. Mészáro‰ je jedn˘m z úspe‰n˘ch absolventov na‰ej univerzity. „PovaÏujem za veºmi potrebné skæbiÈ teoretické vedomosti s praxou, a preto
so svojou alma mater spolupracujem neustále.
UdrÏujem kontakty s Fakultou ekonomiky a manaÏmentu, b˘valou Agronomickou fakultou, no i Mechanizaãnou fakultou, podºa potreby. Pravidelne preberám funkciu predsedu hodnotiacej komisie na ‰tudentsk˘ch vedeck˘ch konferenciách“, povedal nám
pán Mészáro‰ v krátkom telefonickom interview.
Ako vidno, Te‰edíkovo nie je blízko iba zemepisne.
KATARÍNA POTOKOVÁ

Pofestivalové premietanie
(Dokonãenie z 1. str.)
Kanada
Bioplyn z hnojovice (10 min.)
ªadové povodne v Montrealskom regióne (18 min.)
Mexiko
Biologická ochrana rastlín
(9 min.)
Nemecko
Les ako svieca (29 min.)
Tekut˘ poklad (30 min.)
Príma klíma (26 min.)
Púpava: Peter zbiera trus
âerstvé ryby na stole – ekologická katastrofa? (4 min.)
Ako chce Nórsko zachrániÈ konzumné ryby (6 min.)
âo majú rakety spoloãné s veºk˘mi rybami (5 min.)
Tekuté zlato – Príbeh medu
(44 min.)
Dub – kráº lesa (43 min.)
V˘roba bioenergie na farmách
(31 min.)
Fuzarióza p‰enice (13 min.)

·kvrnitosÈ listov jaãmeÀa – hubové ochorenie alebo reakcia
na stres? (14 min.)
Hubové choroby cukrovej repy
(10 min.)
Háìatká na repe (13 min.)
Vo‰ky – prená‰aãe vírusov
(13 min.)
Cantus zvy‰uje úrodu repky
(12 min.)
Poºsko
ChráÀme na‰u pôdu (13 min.)
Vtáky Pomoranska (20 min.)
Technologické normy v chove
hovädzieho dobytka (19 min.)
Biopalivo z repky (14 min.)
Chránen˘ hmyz (24 min.)
Rusko
Miliardy rokov do súãasnosti
(24 min.)
Slovensko
Tatry mystérium (11 min.)
Pán Karpatského lesa (26 min.)
Biotechniky v chove zveri
(26 min.)

Zapájame sa do T˘ÏdÀa vedy EÚ
(Dokonãenie z 1. str.)
v Brne, âZU v Prahe, JU v âesk˘ch Budûjoviciach, Univerzity
sv. ·tefana v Gödöllö a Veszprémskej univerzity,
 semináre k vedeckov˘skumnej ãinnosti v‰etk˘ch katedier FAPZ, FBP, FZKI, FE·RR,
FEM, MF SPU v Nitre pod názvom Anal˘za a perspektívy vedeckov˘skumnej ãinnosti, kde
zodpovední projektov budú prezentovaÈ aktuálne v˘sledky (12.
novembra 2004),
 zasadnutie klubu absolventov regionálneho rozvoja (zasadaãka R-SPU, 11. novembra
2004),
 predná‰ka a videoprojekcia
na tému Mikropropagácia a jej
vyuÏitie v praxi (11. novembra
2004).

Dni otvoren˘ch dverí
 v experimentálnych priesto-

roch katedier Fakulty agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov a
Fakulty biotechnológie a potravinárstva, kde budú pre ‰ir‰iu
verejnosÈ sprístupnené v‰etky
laboratóriá (8. aÏ 14. novembra
2004),
 na bioplynovej stanici MF
(VPP KolíÀany, 12. novembra
2004),
 prehliadka laboratória mikropropagácie a biotechnológií,
kolekcií orchideí a tillandsií dopestovan˘ch pomocou in vitro
technológie, resp. pomologickej
zbierky Botanickej záhrady SPU
(11. novembra 2004),
V‰etky základné pracoviská
SPU budú poãas T˘ÏdÀa vedy
Európskej únie pripravené poskytnúÈ v‰etky základné informácie o vedeckov˘skumnej ãinnosti nielen ‰ir‰ej verejnosti,
ale predov‰etk˘m mladej generácii.
Doc. Ing. MARIÁN BRESTIâ, CSc.
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Produkãné, ekologické a krajinotvorné funkcie
trávnych ekosystémov a k⁄mnych plodín

Medzinárodná konferencia
APWG – Nitra 2004

Pod t˘mto názvom organizovala Katedra trávnych ekosystémov a
k⁄mnych plodín v spolupráci s V˘skumn˘m ústavom trávnych porastov
a horského poºnohospodárstva a Slovenskou spoloãnosÈou pre vedy
poºnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne pri SAV medzinárodnú vedeckú konferenciu. Konala sa 30. septembra a zúãastnilo sa na nej 75 pedagogick˘ch a vedeck˘ch pracovníkov z univerzít,
v˘skumn˘ch ústavov, ‰ºachtiteºsk˘ch staníc a praxe, z toho 22 zo zahraniãia, z Nemecka, Poºska, âeska a Rakúska. Reagovali na aktuálne
trendy v oblasti trávnych porastov, poºn˘ch krmovín, trávnikov˘ch
plôch a krajinotvorby v podmienkach vstupu Slovenska do EÚ.
Väã‰ina príspevkov a posterov
V problematike krmovín pestosa venovala problematike trval˘ch van˘ch na ornej pôde sa najviac
trávnych porastov. Súvisí to s ich pozornosti venovalo kukurici na
v˘znamom v kultúrnej krajine. Na siláÏ, ktorá vìaka veºmi skor˘m a
Slovensku zaberajú 35 % poºno- skor˘m hybridom zabezpeãuje ehospodárskej pôdy a okrem pro- nergetickú zloÏku aj v k⁄mnych
dukcie krmu pre hovädzí dobytok dávkach v podhorsk˘ch a hora ovce majú aj nezastupiteºn˘ kra- sk˘ch regiónoch. Nech˘bali ani
jinotvorn˘ v˘znam. V˘skum v ob- príspevky zamerané na aktuálne
lasti trávnych porastov, ako od- otázky pestovania lucerny siatej,
znelo na konferencii, sa orientuje tráv a mie‰aniek a na problematina zachovanie druhovej diverzity, ku pestovania tráv na semeno
zlep‰enie floristickej skladby, pro- ako základu a neoddeliteºnej súdukcie a kvality trávnych porastov ãasti krmovinárstva a trávnikárrôznymi spôsobmi obhospodaro- stva.
Na v˘znam trávnikov a okrasvania, striedavého vyuÏívania porastov, ako aj prísevom hodnot- n˘ch tráv v Ïivotnom prostredí
n˘ch druhov a odrôd tráv a ìateli- ãloveka, na ich estetické, ‰portonovín do porastov. Aktuálnou sa vo-rekreaãné a krajinotvorné funkstáva problematika zimnej pastvy cie poukazujú príspevky v zbornídobytka nielen v zahraniãí, ale aj ku. Nech˘bajú v Àom ani ãlánky o
u nás. V súvislosti so zniÏovaním zakladaní a o‰etrovaní druhovo
stavov hovädzieho dobytka a oviec pestr˘ch kvitnúcich lúãok, v˘bere
po roku 1989 sa mnohé trávne po- druhov pri úhorovaní, konkurenãrasty nevyuÏívajú – pustnú. V ta- n˘ch vzÈahoch v mie‰ankách a
k˘chto porastoch prebiehajú ne- podobne. K nastolen˘m problépriaznivé floristické zmeny s pos- mom sa Ïivo diskutovalo. Konfetupn˘m smerovaním k lesnému rencia mala vysokú odbornú úrospoloãenstvu. V˘skyt nehodnot- veÀ a jej úãastníci na neformáln˘ch tráv a bylín, zarastanie nálet- nom spoloãenskom posedení vymi kríkov a stromov, starina ãi kr- jadrili spokojnosÈ a poìakovanie
tince zniÏujú ich estetickú, pôdo- za kvalitnú prípravu podujatia,
ochrannú a krajinotvornú hodnotu. moÏnosÈ v˘meny poznatkov a
Na tieto negatívne javy v˘skum kvalitnú prácu pracovníkov zodreaguje hºadaním spôsobov zlep- povedn˘ch za chod ná‰ho kon‰enia ich floristického zloÏenia gresového centra.
mulãovaním.
Doc. Ing. HELENA GREGOROVÁ, CSc.

V závere septembra, v priebehu dvoch dní (23. – 24. septembra), zorganizovala Katedra fyziológie Ïivoãíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva medzinárodnú konferenciu pod
názvom APWG – Nitra 2004. I‰lo o stretnutie ãlenov a priaznivcov jednej z pracovn˘ch skupín (Animal Palaeopathology
Working Group) medzinárodnej vedeckej organizácie International Council for Archaeozoology, zdruÏujúcej bádateºov v oblasti archeozoológie z celého sveta.

Na podujatí, zameranom na
prezentáciu v˘sledkov v˘skumu
v oblasti paleopatológie zvierat,
sa aktívne zúãastnili odborníci z
viacer˘ch krajín Európy, z Maìarska, Dánska, Holandska, Litvy, âeskej republiky, Veºkej Británie, USA a Slovenska. Rokovania sa uskutoãnili v miestnosti AZ01 Katedry ‰peciálnej zootechniky FAPZ.
Vedecké stretnutie slávnostn˘m príhovorom otvoril dekan
FBP, prof. Ing. Jozef Bulla,
DrSc. Popri prezentácii v˘sledkov v˘skumu v danej oblasti odzneli aj veºmi hodnotné teoretické predná‰ky na tému mikro‰truktúra tvrd˘ch Ïivoãí‰nych
tkanív (prof. Dr. Timothy G. Bromage, New York University
College of Dentistry), doplnené
unikátnymi 3-D obrázkami, ãi na
tému patológia skeletu so zameraním na ortopedické ochorenia a po‰kodenia (Dr. Drahomír Galbav˘, oddelenie ortopédie, Fakultná nemocnica Nitra). Odborn˘ program poskytol
priestor aj pre prezentáciu v˘sledkov prostredníctvom posterov. Posterová sekcia prebiehala v priestoroch Katedry fyziológie Ïivoãíchov poãas druhého
dÀa konferencie. Jej súãasÈou
boli aj neformálne diskusie

úãastníkov podujatia. Konferencia má svoj publikaãn˘ v˘stup,
ktor˘m je zborník abstraktov.
Plánuje sa aj vydanie zborníka
s pln˘mi textami príspevkov na
CD nosiãi.
Konferencia takéhoto zamerania a obsahu sa na Slovensku
poriadala po prv˘krát vôbec a
popri svojom odbornom prínose
plnila aj v˘znam spoloãensk˘ –
prakticky v‰etci jej zahraniãní
úãastníci boli na Slovensku po
prv˘krát. Jedn˘m z jej v˘sledkov je vytvorenie nov˘ch osobn˘ch a odborn˘ch kontaktov, a
t˘m aj roz‰írenie existujúcej
medzinárodnej spolupráce v danej oblasti.
Program konferencie a názvy
jednotliv˘ch príspevkov sú na
webovej stránke FBP a zborník
abstraktov je k dispozícii v Slovenskej poºnohospodárskej kniÏnici.
Organizátori konferencie touto cestou vyjadrujú vedeniu Katedry ‰peciálnej zootechniky
FAPZ svoje poìakovanie za zapoÏiãanie uvedenej miestnosti,
ktorá svojím technick˘m vybavením a estetick˘m vzhºadom
plne vyhovela poÏiadavkám kladen˘m úãastníkmi konferencie.
MVDr. MARIÁN FABI·, PhD.
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S PROGRAMOM LEONARDO DA VINCI NA PRAXI V BAVORSKU

UÏ viete, ako strávite budúce leto?
Hoci sa ‰kolsk˘ rok e‰te len zaãal, ‰tudenti sa uÏ zaãínajú pomaPráca bola zaujímavá. Okrem tikanti sme sa aktívne zúãastÀoly obzeraÈ po ponukách pracovn˘ch agentúr, ktoré sprostredkúvajú kaÏdodenn˘ch ãinností ako vyba- vali na prípravách a vyvrcholením
prácu v zahraniãí. Treba vyrie‰iÈ otázku: Ako stráviÈ leto? ·tudent vovanie po‰ty, telefonátov, ma- bola práca priamo na v˘stavisku.
v‰ak musí zváÏiÈ, ão vlastne oãakáva, ãi chce byÈ bohat‰í o „doláre“, l˘ch, ale v˘znamn˘ch prác, kaÏd˘ Poãas v˘stavy sa zároveÀ konalo
alebo o skúsenosti. Pre t˘ch druh˘ch ponúka program Leonardo da dostal projekt, ktor˘ mal spraco- aj stretnutie slovensk˘ch praktiVinci príleÏitosÈ stráviÈ tri mesiace (od júla do septembra) v partner- vaÈ. Matej ten svoj dokonca pred- kantov, na ktoré pricestovali aj
niesol pred skupinkou poºsk˘ch kolegovia zo vzdialenej‰ích ãastí
skej organizácii v zahraniãí.
praktikantiek.
Bavorska.
Stihli sme si e‰te urobiÈ pekn˘
Kancelária zahraniãn˘ch vzÈaNebolo ÈaÏké aklimatizovaÈ sa
hov a medzinárodn˘ch projektov veãer – rozlúãkov˘, pretoÏe na do príjemného kolektívu spoluOktoberfest
SPU v spolupráci s partnersk˘mi druh˘ deÀ si t˘ch, ktorí nezostali pracovníkov, ktorí radi odpovedaKto by ho nepoznal? A my sme
organizáciami uÏ niekoºko rokov pracovaÈ v Mníchove, vyzdvihli li na na‰e otázky a usmerÀovali boli len „na skok“ od tejto udalosorganizuje preddiplomovú prax v zamestnávatelia a zároveÀ aj bu- na‰u ãinnosÈ. Okrem toho sme ti. V˘stava ZLF sa zaãala spolu s
SRN. Je urãená poslucháãom 3. dúci priatelia, ako sme sa dozve- absolvovali aj zaujímavé ‰kolenia Oktoberfestom v jeden deÀ na
a 4. roãníka odborov krajinné in- deli neskôr.
a prípravné semináre. Poãas ce- tom istom mieste, na TheresienÏinierstvo, krízov˘ manaÏment a
lého pobytu sa firmy, v ktor˘ch wiese pod dohºadom Bavarie.
Mníchov, mesto plné
ekonomick˘ manaÏment.
sme pôsobili, pripravovali na ZLF Keì sme po práci vy‰li z brány
Slovákov
S finanãnou podporou Národ(Zentral-Landwirtschaftsfest) – v˘staviska, ocitli sme sa priamo v
nej kancelárie programu LeonarPre mÀa a mojich dvoch kole- v˘stavu podobnú ná‰mu Agro- centre diania. Pivné stany, kolotodo da Vinci môÏu ‰tudenti nado- gov Mareka a Mateja – spoluÏia- komplexu, ktorá sa tam v‰ak ko- ãe a milióny náv‰tevníkov z celébudnúÈ nové pohºady na rie‰enie kov z FEM, sa na tri mesiace stal ná iba raz za ‰tyri roky. Ako prak- ho sveta, v‰etci v dobrej nálade.
ochrany územia proti záplavám, domovom bavorsk˘
lavínam a in˘m prírodn˘m ka- Mníchov. Miliónové
tastrofám, oboznámiÈ sa s moder- mesto plné domon˘mi systémami projektovania. rodcov, cudzincov a
·tudenti ekonomického smeru poãas sezóny hlavne
môÏu poãas praxe zhromaÏìovaÈ turistov. Je nároãné
poznatky z manaÏmentu, získaÈ opísaÈ ho, treba ho
prehºad o celkovej ekonomickej vidieÈ. âlovek tam
situácii v Nemecku. Uplynulé leto musí chvíºu ÏiÈ, aby
dostalo túto príleÏitosÈ dvanásÈ si v‰imol to, ão obyturistovi
‰tudentov na‰ej alma mater, po- ãajnému
slucháãov takmer v‰etk˘ch fa- ãasto uniká. Stredokúlt, medzi ktor˘mi som bol aj ja. bodom pozornosti
nie sú budovy a uliA takto sa to zaãalo...
ce, ale ºudia. ªudia z
Celá skupina praktikantov sa celého sveta, od AluÏ poznala, zo ‰koly alebo z prí- ja‰ky aÏ po Kamãatpravn˘ch sedení, na ktor˘ch sme ku. Hºadajú tam prádostali podklady a uÏitoãné infor- cu, zábavu, ale najmácie t˘kajúce sa na‰ej budúcej ãastej‰ie príleÏitosÈ
ãinnosti a pobytu. V tejto zostave lep‰ie ÏiÈ. Pre nás
sme sa posledn˘ júnov˘ deÀ bol Mníchov miesstretli aj na autobusovej stanici v tom, ktoré môÏeme
Nitre, aby sme vyrazili na sedem- objavovaÈ, kde môÏehodinovú cestu. Po príchode do me pracovaÈ a zdoBavorska, asi o tretej ráno, nás konaºovaÈ sa nielen v
privítal jemn˘ dáÏì a zima ako „v nemãine, ale aj sloruskom filme“. Potom nás ãakala venãine, pretoÏe Slo- Pohºad z Olympiaturmu na komplex budov automobilky BMW a múzeum firmy.
maturita pri kupovaní cestovn˘ch vákov sme stretávali
lístkov na MHD – fakt bola hro- skutoãne na kaÏdom kroku. VeRozlúãka
madná, ale nie chaotická. V sple- ãer po práci sme sa schádzali v
Musím sa priznaÈ, Ïe pri odti S - a U - bahnov sme si na‰li kuchynke a bilancovali, kto koºko
chode mi bolo clivo a nepomohol
Freising, koneãná S1, kde si nás na‰incov objavil.
ani fakt, Ïe idem domov. Kolemali vyzdvihnúÈ ºudia z bavorgom som nepovedal zbohom, iba
V práci
sk˘ch partnersk˘ch organizácií,
dovidenia. O tom, ãi sa s nimi
ktoré sme si vopred vybrali z postretnem, nepochybujem, lebo
KaÏd˘ z nás pracoval v inom
som v nich na‰iel dobr˘ch priatenuky. S hodinkou ãakania a men- podniku, takÏe sme boli spolu len
ºov.
‰ími problémami pri prestupovaní veãer a cez víkendy. Matej a
Spriatelil som sa aj s chlapcasme sa vyrovnali a nakoniec sme ªubo, ktor˘ sa k nám pripojil nemi, s ktor˘mi som b˘val, a na to,
sa ‰Èastne dostali do DEULY, v˘- skôr, pracovali v centrále Bavorão sme za trinásÈ t˘ÏdÀov spoloãcvikového centra, nami naz˘va- ského zväzu roºníkov, Marek v
ne zaÏili, sa zabudnúÈ proste neLandshute a ja v jednej z dcérného internát.
dá. V˘lety poãas víkendov, vePo krátkych, ale v˘datn˘ch ra- skych spoloãností zväzu. Neìaãerné pivo ãi sluÏba v kuchyni,
Àajkách sme sa odobrali do izieb leko b˘vala a pracovala ìal‰ia
pripálená pizza a dvadsaÈ rusdospaÈ, ão sme zame‰kali. Niek- kolegyÀa, Andrea, s ktorou sme
k˘ch praktikantov, s ktor˘mi sme
torí sa zahrali na bádateºov a i‰li sa v meste neraz stretli. Miriama
sa uãili spolunaÏívaÈ, to sú témy,
objavovaÈ mesteãko Freising, v praxovala kúsok od Mníchova, v
na ktor˘ch sa budeme e‰te dlho
ktorom sme b˘vali prvú noc. Pre Traunsteine. Ostatní boli príli‰
milovníkov piva len toºko, Ïe tam ìaleko, aby sme sa mohli stretá- K svetoznámemu mníchovskému spoloãne zabávaÈ.
sídli najstar‰í pivovar na svete vaÈ.
Oktoberfestu patria aj kolotoãe.



(prvá zmienka je z roku 1040).
Za sprostredkovanie práce v
zahraniãí zaplatíte niekedy aÏ desaÈtisíce, ão sa vám pri programoch Leonardo nemôÏe staÈ.
Absolventi tejto praxe síce neOpäÈ sa zaãal ‰kolsk˘ rok,
zbohatnú, ale nebudú ani chuktor˘ ‰tudentom tretích roãnídobnej‰í. Národná agentúra nám
poskytla grant vo v˘‰ke 2242 eur,
kov, okrem beÏn˘ch ‰tudijão pri tro‰ke skromnosti vystaãí
n˘ch povinností, priná‰a aj
na tri mesiace na stravu, ubytomilú povinnosÈ - lámaãku.
vanie, cestovné a e‰te zostalo aj
Som presvedãen˘, Ïe v‰etci
„na pivo“. TakÏe porozm˘‰ºajte,
tretiaci sú odhodlaní usporiaako strávite budúce leto prípradaÈ túto tradiãnú oslavu a urãivou na budúcnosÈ!
te dôleÏit˘m rozhodnutím buAj touto cestou chcem v mene
de v˘ber vhodného priestoru.
celej skupiny praktikantov poìaE‰te donedávna sa väã‰ina
kovaÈ pracovníkom Kancelárie
lámaãiek odohrávala v spolozahraniãn˘ch vzÈahov SPU a
ãenskej miestnosti ·D Mlav‰etk˘m, ktorí sa podieºali na prídosÈ. To je v‰ak minulosÈ, a
prave tohto projektu, za ich ãas a
tak zostáva „lámaÈ sa“ v rôzStretnutie praktikantov na poºnohospodárskej v˘stave ZLF.
plné nasadenie.
nych re‰tauraãn˘ch zariadeSnímky: autor
MARIÁN VAªO, 5. FEM
niach... alebo daÈ hlavy dokopy a vymyslieÈ nieão lep‰ie.
NEPREHLIADNITE
 SÚËAÎ  SÚËAÎ 
Jednou z moÏností je napríklad zorganizovanie spoPrax v USA
Príslovia netradiãne
loãnej celouniverzitnej lámaã·tudentská rada FZKI srdeãne poz˘va v‰etk˘ch ‰tudentov FZKI,
Kto aplikuje
ky pre v‰etky fakulty a odbory
FBP a FAPZ, ktorí majú záujem o odbornú prax v USA, na stretnuvlastnú enerv priestoroch Agrokomplexu,
tie s Ing. Vladom Kavick˘m, promotérom CA Exchange, ktoré sa usgiu na vykonaãiÏe podobnú spoloãenskú
kutoãní v stredu 27. októbra 2004 o 19.00 h v spoloãenskej miestnie práce miesudalosÈ, ako napríklad imatrinosti ·D MladosÈ.
to jej postupkulaãn˘ ples. Chcem vyzvaÈ
ného uvoºÀovaO
meetingu
ELASA
‰tudentov–tretiakov, ale aj ich
nia do priestoru, b˘va obkloELASA ‰tudenti vás poz˘vajú na prezentáciu meetingu ‰tudentov
roãníkov˘ch uãiteºov, aby túto
pen˘ chlorofylom.
záhradnej a krajinnej architektúry, ktor˘ sa konal v auguste t.r. na
ponuku zváÏili a svoje rozSpoznali ste príslovie? Va‰e
Slovensku a v âechách. Radi vás privítame v stredu 27. októbra o
hodnutie oznámili (ão najodpovede ãakáme do 29. ok-u16. hodine v budove FZKI na Tulipánovej ulici.
skôr) v kancelárii Klubu kultóbra na adrese: Redakcia Poºtúrnej a záujmovej ãinnosti v
nohospodár, Slovenská poºnoPozvánka
pre
‰tudentov
hospodárska univerzita, Tr. A.
·D MladosÈ na prvom posPri príleÏitosti ·tudentsk˘ch dní 2004 vás poz˘vame na divadelné
Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail:
chodí, prípadne mailom na
predstavenie TESTOSTERÓN, ktoré sa uskutoãní v utorok 9. noredakcia@polnohospodar.sk.
kkzc@uniag.sk
vembta o 18.30 h v Divadle Andreja Bagara. Predaj lístkov: Klub kulNa jedného z vás ãaká kniÏná
Ing. RASTISLAV JANERLA
túrnej a záujmovej ãinnosti, ·D MladosÈ, 1. poschodie. Cena: 100 Sk.
odmena.
-r-

Tretiaci, pozor!

O projekte Trainnet future
V tureckom Istanbule sa 8. a
9. októbra uskutoãnilo prvé ‰kolenie národn˘ch administrátorov
projektu Trainnet future v rámci
6. rámcového programu. Na‰a
univerzita je jedn˘m z 26 partnerov projektu z celej Európy.
Cieºom stretnutia bolo poskytnúÈ
administrátorom aktuálne informácie a poznatky z problematiky 6. rámcového programu v tematickej priorite Kvalita a bezpeãnosÈ potravín. Získané informácie t˘kajúce sa najmä finanãn˘ch otázok, vyhºadávania partnerov do nov˘ch projektov, tvorby konzorcií a systému evaluácie podan˘ch návrhov projektov
budú uÏitoãné pri poradenstve
zameranom na vypracovávanie
projektov v rámci 6RP, ako aj
pripravovaného 7RP.
Jedn˘m z dôleÏit˘ch cieºov
projektu Trainnet future je nielen príprava administrátorov,
ale aj v˘skumníkov, ktorí majú
záujem o participáciu v rámcovom programe. Na tento úãel
sa uskutoãní niekoºko ‰kolení
v rôznych krajinách Európy,
okrem iného aj na Slovensku.
Napriek obmedzenému mnoÏstvu finanãn˘ch prostriedkov sa
bude môcÈ na ‰kolení zúãastniÈ
aj niekoºko záujemcov zo Slovenska. Predpokladom sú zod-

❁

povedajúce odborné a jazykové
zruãnosti.
S cieºom zefektívniÈ vyhºadávanie partnerov do nov˘ch projektov, bol vytvoren˘ ‰peciálny
formulár (tzv. Partner Search
Form). KaÏd˘ tak˘to v˘skumníkom vyplnen˘ formulár sa bude
prostredníctvom úãastníkov projektu distribuovaÈ k mnoh˘m potencionálnym partnerom v nov˘ch projektoch. ZároveÀ sa zo
v‰etk˘ch zozbieran˘ch formulárov vydá publikácia, ktorá bude
k dispozícii na rôznych seminároch, konferenciách, sympóziách a podobne.
✸
Treba pripomenúÈ, Ïe e‰te
stále je otvorená 3. v˘zva tematickej priority Kvalita a bezpeãnosÈ potravín, a to pre nástroje
‰pecificky cielené projekty, koordinaãné akcie a ‰pecifické
podporné akcie. Uzávierka podávania projektov je 8. februára
2005, pre ‰pecifické podporné
akcie aj 7. septembra 2005.
Ak máte záujem bliÏ‰ie sa oboznámiÈ s projektom Trainnet
future, vyuÏitím jeho nástrojov,
získaÈ informácie t˘kajúce sa 3.
v˘zvy, napí‰te na e-mailovú adresu:
Pavol.Schwarcz@uniag.sk.
- ps -

Nerozprávkové
rozprávky

❁

O poºovaãke
Poºovanie s pu‰kou a psom je krásne i samo v sebe, „für
sich“, ako sa vravievalo za nebohej bielej; ale povedzme, Ïe
ste sa nenarodili poºovníkom: no predsa ºúbite prírodu, teda
nemôÏete nezávidieÈ nám, poºovníkom... Poãúvajte.
âi viete, napríklad, ak˘ pôÏitok je odchádzaÈ ráno pred svitom? Vychádzate pred dom... Na tmavosivom nebi kde-tu sa
mihajú hviezdy; vlaÏn˘ vetrík zav‰e povieva ºahkou vlnou; poãuÈ tlmen˘, nejasn˘ ‰epot noci; stromy slabo ‰umia, zaliate tôÀou. Hºa, kladú pokrovec na vozík, stavajú k nohám debniãku
so samovarom. Kone sa jeÏia, odfrkujú a ‰vihácky prestupujú
nohami; párik práve prebuden˘ch bielych husí mlãky a pomaly prechádza cez cestu. Hºa, sadli ste si, kone sa razom pohli,
vozík zarachotil...
I. S. Turgenev: Poºovnícke zápisky

ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

Vivat academia!
Súboj o získavanie
nov˘ch ‰tudentov
sa nezostruje
iba u nás. Univerzita vo fínskom Joensuu so ‰iestimi fakultami, 7200 ‰tudentmi a 35-roãnou históriou ponúkla miesto riaditeºa odboru public relations b˘valému televíznemu reportérovi
Karimu Hippimu. Spolu s ìal‰ími
tromi spolupracovníkmi vytvára v
médiách pozitívny obraz o univerzite a aj vìaka tomu záujem
‰tudentov rastie. Ako prezradil
pred rokom v rozhovore pre dvojmesaãník UMB v Banskej Bystrici, úloha „imidÏmejkra“ takejto in‰titúcie nie je vôbec ºahká. „Univerzita a jej vedecké pracoviská
produkujú informácie a tie treba
dostaÈ do povedomia verejnosti.
Na‰ou úlohou je doslova vytaviÈ
z kaÏdej tony informácií, ktorú
pedagógovia a vedci na univerzite produkujú, zrozumiteºnú novinku pre laickú verejnosÈ. Informácia o tom, Ïe sa koná vedecká konferencia, na ktorej sa zúãastní sto ãi dvesto úãastníkov,
nie je podstatná. âitateºov, poslucháãov a televíznych divákov
zaujíma, ão to prinesie pre prax.
Bez toho, aby daÀoví poplatníci
boli zrozumiteºne a pravidelne
informovaní o tom, ak˘ zmysel
má v˘skum na univerzite, nemôÏeme ãakaÈ, Ïe sa nám pohrnú peniaze. Na‰i vedci a pedagógovia trpia predstavou, Ïe by

sa zníÏil ich status, ak by hovorili ºudov˘m jazykom. Stretli sme
sa aj s názormi, Ïe oni nepotrebujú Ïiadnu publicitu a médiá. Je
to omyl, pretoÏe ºudia, ktorí
prostredníctvom daní financujú
ich prácu, majú nárok na informácie, chcú vedieÈ, ako sa narába s
verejn˘mi prostriedkami. Dennodenne hovoríme, vy nás informujte, ão robíte a my to – obrazne
povedané – preloÏíme do jazyka,
prijateºného pre médiá. Platí to
napríklad aj pre dizertaãné práce.
Kandidát je povinn˘ pripraviÈ pre
na‰e oddelenie zhruba na jednu
stranu struãnú charakteristiku toho, ão v dizertaãnej práci rie‰il a
ak˘ to má prínos pre prax. V minulosti sme dostali na stôl mnohostranov˘ elaborát o pouÏit˘ch
metódach a postupoch, ale to najdôleÏitej‰ie – v˘sledok – bol utopen˘ kdesi na konci. Skôr, k˘m
vydáme text, snaÏíme sa s jeho
autorom stretnúÈ, aby sme dosiahli urãit˘ kompromis medzi vedeckou hant˘rkou a jazykom ulice. Je to vec trpezlivého presviedãania. K˘m pôjdem do dôchodku, moÏno sa pohneme bliÏ‰ie k cieºu“, neodpustil si trochu
sarkazmu Kari Hippi. ·tatistika
v‰ak hovorí za v‰etko: hoci poãet
‰tudentov vo Fínsku z roka na
rok klesá, univerzita v Joensuu
patrí medzi pár v˘nimiek, ktor˘m
poãet prihlá‰ok oproti vlaÀaj‰ku
vzrástol...
Joensuun Yliopisto
www.joensuu.fi
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Dekanka Fakulty agrobiológie
a potravinov˘ch zdrojov oznamuje, Ïe
➤ 5. novembra 2004 o 9.00 h
v posluchárni T prednesie Ing.
TATIANA BOJ≈ANSKÁ, CSc., pedagogická pracovníãka na Katedre skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov FBP, habilitaãnú predná‰ku na tému Potravinárske vyuÏitie netradiãn˘ch obilnín a
o 11.00 h v zasadaãke Rektorátu
SPU (pavilón E, 1. posch.) bude
obhajovaÈ habilitaãnú prácu na tému Kvalita obilnín a strukovín ako
surovín pre potravinárske spracovanie;
➤ 18. novembra 2004 o 13.00 h
na Katedre mikrobiológie (pavilón
Z, 3. posch., cviãebÀa AZ-31) bude Ing. ROMAN LABUDA, doktorand na Katedre mikrobiológie
FBP, obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému ·túdium rodu Penicillium
a Fusarium v k⁄mnych zmesiach
so zameraním na toxigénne druhy;
➤ 19. novembra 2004 o 10.00 h
v zasadaãke Katedry ‰peciálnej
zootechniky (pavilón Z, 1. posch.)
bude Ing. MAREK BOBKO, doktorand na Katedre hydinárstva a
mal˘ch hospodárskych zvierat
FAPZ, obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému Úãinok rôzneho spôsobu dezinfekcie násadov˘ch vajec na liahnivosÈ.
Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe
➤ 4. novembra 2004 o 10.00 h v

ZAZNAMENALI SME
Katedra fyziológie Ïivoãíchov
a Katedra hygieny a bezpeãnosti potravín FBP v spolupráci so
Slovenskou spoloãnosÈou pre
poºnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárne vedy SAV zorganizovali ‰tvrt˘ roãník medzinárodnej vedeckej
konferencie Rizikové faktory
potravového reÈazca, ktorá sa
uskutoãnila 7. októbra 2004. Na
stretnutí sa zúãastnili popri domácich aj zahraniãní odborníci z
Maìarska, Poºska a âeskej republiky. Vystúpenia a posterové
prezentácie boli zamerané na
stanovenie a manaÏment rizík
geneticky modifikovan˘ch organizmov, problematiku kontroly
rezíduí, bezpeãnosÈ potravín a
priority ich súãasného v˘skumu,
kvalitu produktov z hºadiska
kontaminácie ÈaÏk˘mi kovmi a
ìal‰ie témy. Zborník abstraktov
je k dispozícii v kniÏnici. Novinkou bola web kamera, ktorá priblíÏila konferenciu v priamom
prenose a organizátori zaznamenali viaceré pripojenia.
Ing. MICHAL BUKOVINSK¯

V¯BEROVÉ KONANIA
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v
zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na 0,3 pracovného úväzku pre v˘uãbu predmetov sadovnícke kreslenie a ateliéry vyhradenej zelene na
Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI.
Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor záhradná a krajinná architektúra,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent,
- minimálne 4 roky pedagogickej praxe,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom SPU vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ;
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu
disciplín hospodárska geografia, geografia cestovného ruchu, prírodné
zdroje regiónov a priestorové informaãné technológie na Katedre regionálneho rozvoja FE·RR.
Podmienky:
- V· vzdelanie geografického smeru,
- znalosÈ problematiky ekonomickej geografie a ovládanie GIS,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III.
stupni ‰túdia v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- znalosÈ práce s PC - zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom SPU vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu a potvrdením o praxi zasielajte do 5. 11. 2004 na Útvar personalistiky, ekonomiky práce a mzdovej uãtárne Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje v˘berové konanie na obsadenie miesta technika na v˘skum na Katedre zeleninárstva FZKI pre zabezpeãenie vedeckov˘skumnej ãinnosti.
Podmienky:
- V· vzdelanie poºnohospodárskeho zamerania,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III.
stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office.
Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu a potvrdením o praxi zasielajte do 29. 10. 2004 na Útvar personalistiky, ekonomiky práce a mzdovej uãtárne Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

poºnohospodár

Zv˘‰iÈ prestíÏ
telesnej v˘chovy

Na trase Donovaly – Keãka – Kozí chrbát – Korytnica sa stretli priaznivci vysokohorskej turistiky zo v‰etk˘ch univerzitn˘ch pracovísk.
Snímka: E. PALKOVÁ

Odborárske leto
Poãas letn˘ch prázdnin mohli zamestnanci univerzity opäÈ vyuÏiÈ ponuku rekreaãn˘ch pobytov Odborového zväzu P·aV pri SPU
a stráviÈ dovolenku v Raãkovej doline, Patinciach, ·túrove, KeÏmarsk˘ch Ïºaboch, na âingove, v niektorom z rekreaãn˘ch zariadení partnersk˘ch univerzít v Maìarsku a âesku, alebo v chorvátskom Vrsare. Okrem pobytov˘ch zájazdov sme pre nich pripravili
aj tri v˘lety na termálne kúpalisko v ·túrove a do Ostrihomu, trojdÀov˘ zájazd za krásami Slovenska, súãasÈou ktorého bola aj náv‰teva Vlkolínca, âerveného Klá‰tora, Levoãe, Spi‰ského hradu a
aquaparku v Liptovskom Mikulá‰i. Deti a vnúãence na‰ich zamestnancov strávili deväÈ dní v letnom tábore v Raãkovej doline.
Osemdesiat úãastníkov preÏilo krásne ‰tyri dni v Prahe, prezrelo
si historické jadro mesta, Îidovské múzeum, nav‰tívilo kabaret
U FlekÛ a skutoãn˘m záÏitkom bolo veãerné predstavenie KﬁiÏíkovej fontány. Koniec augusta patril uÏ tradiãnej náv‰teve záhradníckeho veºtrhu v Tullne a v septembri sa priaznivci vysokohorskej
turistiky mohli rozlúãiÈ s letom poãas ‰tvordÀového pobytu v Raãkovej doline.
Tohtoroãnú bohatú ponuku vyuÏilo 674 pracovníkov SPU a ich
rodinn˘ch príslu‰níkov.
JORDANA KENâEVOVÁ

A tento e-ãasopis poznáte?
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
www.ejpau.media.pl
V pokraãovaní ná‰ho miniseriálu sa pozrieme do prostredia veºmi blízkeho – je ním akademická
komunita poºnohospodárskych
‰kôl a in‰titúcií a prezentácia v˘sledkov vlastnej vedeckej ãinnosti
vo virtuálnom prostredí. Na základe vzájomnej dohody poºsk˘ch
poºnohospodárskych vysok˘ch
‰kôl v Krakove, Lubline, Vroclave,
Poznani, ·tetíne, Bydgoszczi vznikol 1. januára 1998 vedeck˘
ãasopis, ktor˘ by mal podºa akademick˘ch kruhov spæÀaÈ predstavu moderného typu vedeckého
ãasopisu. Predstavuje pôvodné
vedecké práce autorov z Poºska a
zo zahraniãia v anglickom jazyku.
Tematicky sa ãasopis ãlení do sérií Agronomy, Animal Husbandry,
Agricultural Engineering, Biotechnology, Civil Engineering, Economics, Environmental Development, Fisheries, Food Science
and Technology, Forestry, Geodesy and Cartography, Horticulture, Wood Technology a Veterinary Medicine. Série kore‰pondujú s

JAZYKOVÉ V·ELIâO
SkloÀovanie muÏsk˘ch priezvisk zakonãen˘ch na –o pre‰lo
v minulosti ist˘m v˘vinom. K˘m
ªudovít ·túr vo svojej gramatike
skloÀoval takéto priezviská podºa vzoru sluha (dnes hrdina),
neskor‰ie gramatické a jazykové príruãky rozli‰ovali priezviská cudzieho pôvodu. Tie skloÀovali podºa vzoru chlap, napríklad Piccaso – Piccasa, ·evãenko-·evãenka. Pri domácich
priezviskách uprednostÀovali
vzor hrdina, napríklad Botto –
Bottu, Krasko – Krasku, prípadne pripú‰Èali moÏnosÈ skloÀovania podºa jedného i druhého
vzoru. Vzor chlap, podºa ktorého sa skloÀujú pomenovania
osôb muÏského rodu zakonãené na samohlásku o ako str˘ko,
dedo, Jano, sa postupne presadil aj pri skloÀovaní domácich
muÏsk˘ch priezvisk. Preto dnes
správne hovoríme o hereckej
tvorbe Milana KÀaÏka, románoch Franti‰ka Heãka ãi o poé(RN)
zii Ivana Kraska.

disciplínami schválen˘mi poºskou
komisiou pre vedecké hodnosti a
tituly. Roãne sú publikované dve
ãísla v plnotextovom formáte, priãom nie vÏdy sú ãlánky vo v‰etk˘ch sériách. Elektronické periodikum má jednoduch˘ dizajn, v
porovnaní s in˘mi profesionálne
orientovan˘mi ediãn˘mi poãinmi
v prostredí webu moÏno statickej‰iu podobu. Podobné aktivity univerzít, resp. vysok˘ch ‰kôl v‰ak
treba oceniÈ, nakoºko v súãasnej
etape poskytovania odborn˘ch informácií je to jedna z mála aktivít,
ktorou sa vedecká akademická
obec snaÏí nájsÈ v˘chodisko zo
v‰eobecne proklamovanej „krízy
ãasopisov“.
PhDr. ªUBICA JEDLIâKOVÁ

BLAHOÎELÁME
V októbri oslávil v˘znamné Ïivotné jubilum – 60 rokov - doc. Ing.
Branislav Bobãek, CSc., a 50 rokov - doc. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Kolektív Katedry ‰peciálnej
zootechniky im pri tejto príleÏitosti
srdeãne blahoÏelá a do ìal‰ích
rokov praje pevné zdravie a veºa
pracovn˘ch i osobn˘ch úspechov.

Vo ‰tvrtok 23. septembra sa v
Kongresovom centre SPU uskutoãnil uÏ ‰tvrt˘ roãník vedeckej
konferencie, ktorú pod hlaviãkou
Slovenskej vedeckej spoloãnosti
pre telesnú v˘chovu a ‰port spoloãne organizujú katedry telesnej
v˘chovy a ‰portu oboch nitrianskych univerzít. Zá‰titu nad podujatím, na ktorom sa zúãastnili
aj hostia z âiech, prevzal dekan
FZKI prof. Ing. M. Lateãka, PhD.,
a dekanka PdF UKF doc. PhDr.
G. Porubská, CSc. Nosnou témou konferencie bola telesná v˘chova a ‰port na univerzitách po
vstupe do EÚ. Väã‰ina vystúpení
a prezentovan˘ch posterov mala
v hºadaní v˘chodísk z nelichotivej situácie, do ktorej sa vyuãovanie telesnej v˘chovy na väã‰ine slovensk˘ch a ãesk˘ch univerzít dostalo, spoloãného menovateºa. Alarmujúcim prvkom
v‰ak bola najmä dokumentácia
takmer celoplo‰ného prudkého
poklesu telesnej v˘konnosti mladej generácie.

Diskusia naznaãila niekoºko moÏn˘ch rie‰ení. Najschodnej‰ím sa
javí postupné a cielené zvy‰ovanie prestíÏe telesnej v˘chovy a
‰portu v oãiach mladej generácie
a znovusprístupnenie existujúcich ‰portovísk (za prijateºn˘ch
podmienok) pre veºkú ãasÈ mládeÏe. V tejto ãinnosti musia rozhodujúcu úlohu zohrávaÈ nielen
základné a stredné ‰koly, ale aj
centrá voºného ãasu a ‰portové
kluby. Na univerzity by mali prichádzaÈ ‰tudenti uÏ s vypestovan˘m pocitom vnútornej potreby
aktívneho pohybu a univerzity by
mali byÈ pripravené uspokojovaÈ
túto potrebu na primeranej úrovni.
Treba vytvoriÈ atraktívne a moderné formy pohybovej a ‰portovej
ãinnosti s primeran˘m obsahom a
na vysokej profesionálnej úrovni.
Na záver chcem poìakovaÈ
pracovníkom Kongresového centra SPU, ktorí úãastníkom konferencie vytvorili v˘borné podmienky a prispeli k príjemnej atmosfére rokovacieho dÀa.
PhDr. PaedDr. IVAN JANKO, PhD.

Z VOLEJBALU
VKP BRATISLAVA – VK
EKONÓM SPU NITRA 3 : 0
(25:18, 25:20, 25:14). Zostava
SPU Nitra: ·alata, Pa‰ka, Valent, Toman, Kelto‰, Zentko (libero ·imo, Halás, Cehuºa,
Kostka)
V prvom kole volejbalovej extraligy muÏov sa nováãik spod
Zobora predstavil na palubovke
minuloroãného majstra. V úvode
stretnutia bol hosÈujúci team vyrovnan˘m súperom, keì sa bojovalo o kaÏd˘ bod. Väã‰í bodov˘
náskok si domáci spravili v druhej
ãasti prvého setu. Druhé dejstvo
sa odohrávalo podºa rovnakého
scenára. V treÈom sete sa uÏ naplno prejavila herná kvalita domáceho druÏstva, ktorá v prvom ligovom stretnutí nedovolila získaÈ
Nitranom ani set.
STROJÁR MALACKY – VK
EKONÓM SPU NITRA 1 : 3
(25:23, 23:25, 16:25, 21:25).
Zostava SPU Nitra: ·alata, Pa‰ka, Valent, Toman, Cehuºa, Zentko (libero ·imo, Halás, Kostka)
Nitrania síce cestovali na Záhorie s vedomím, Ïe Malacky majú v
kádri niekoºko skúsen˘ch hráãov,
no urãite nie s malou du‰iãkou. V
prvom sete sa nepodarilo hosÈom

zachytiÈ nástup do zápasu, a tak
museli niekoºkobodové manko
sÈahovaÈ, aby vo vyrovnanej koncovke prehrali najtesnej‰ím rozdielom. V druhej ãasti hry sa Nitrania vyvarovali ch˘b a dôslednej‰ie dodrÏiavali taktické pokyny
trénera. Po vyrovnanom súboji
lep‰ie zvládli koncovku a vyrovnali stav stretnutia na 1 : 1. Nasledujúce dva sety uÏ boli jasnou záleÏitosÈou hostí, ktorí prev˘‰ili súpera vo v‰etk˘ch hern˘ch ãinnostiach, a tak sa mohli radovaÈ zo
zisku prvého ligového víÈazstva.
VK EKONÓM SPU NITRA –
VMK LOKOMOTÍVA ZVOLEN
0 : 3 (24:26, 22:25, 19:25). Zostava: ·alata, Kelto‰, Valent, Toman, Kostka, Zentko (libero ·imo, Halás, Kaãur).
Zápas mal veºmi dobrú ‰portovú úroveÀ, domáci od zaãiatku
dominovali najmä veºmi dobr˘m
servisom. Po nevyuÏitej ‰anci
získaÈ prv˘ set pre seba sa hostia
zobudili a od koncovky prvého
setu mali v závereãn˘ch pasáÏach jednotliv˘ch setov navrch.
Domáce druÏstvo sa prezentovalo veºmi sympatick˘m a bojovn˘m
v˘konom!
Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

ãtina emãina
Angli
N

➢ 2-SEMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY AJ, NJ, FJ, ·J pre ‰tudentov univerzít
( rozsah v˘uãby 108 hod. = 2 x 2 hod. / t˘ÏdeÀ )

➢ NOVINKA ! INTERAKTÍVNE JAZYKOVÉ KURZY (samo‰túdium CD+PC+ 1/3 pedagóg)
➢ INDIVIDUÁLNE JAZYKOVÉ KURZY
ZÁPISY pre Nitru ➯ do 30.10.2004 v pracovn˘ch dÀoch od 8.00-17.30 h

ZªAVA pre pokraãujúcich ‰tudentov
Nadácia ASPEKT, Akademická 4 (Agroin‰titút), Nitra,
aspekt@agroinst.sk

 037/ 73 362 32; 73 322 18

AKREDITOVANÉ ZARIADENIE M· SR

www.aspektnd.sk

ED&F

! Pracovná ponuka !
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Dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU oznamuje, Ïe
➤ 27. októbra 2004 o 11.00 h v
zasadaãke dekanátu MF prednesie Ing. MAREK ANGELOVIâ,
CSc., vysoko‰kolsk˘ uãiteº na
Katedre strojov a v˘robn˘ch systémov MF, habilitaãnú predná‰ku
na tému Technicko-technologické predpoklady zberu a pozberového spracovania osivovej kukurice. Po predná‰ke sa uskutoãní obhajoba jeho habilitaãnej práce s názvom Úãinky technologick˘ch a technick˘ch faktorov na
kvalitu produktu pri zbere a pozberovom spracovaní kukurice
na zrno.

zasadaãke dekanátu FZKI (pavilón záhradnej architektúry) bude
Ing. MARTIN GÁLIK obhajovaÈ
doktorandskú dizertaãnú prácu
na tému Stanovenie agroklimatick˘ch ukazovateºov rajonizácie viniãa hroznorodého v zmenen˘ch
klimatick˘ch podmienkach Slovenska;
➤ 4. novembra 2004 o 13.00 h
na Katedre krajinného inÏinierstva (cviãebÀa ZM-03) bude Ing.
BEÁTA NOVOTNÁ obhajovaÈ
doktorandskú dizertaãnú prácu
na tému Vplyv klimatickej zmeny
na potrebu závlahy v povodí rieky Îitava;
➤ 5. novembra 2004 o 9.00 h na
Katedre biotechniky zelene (pavilón záhradnej architektúry, cviãebÀa D-14) bude Ing. MELÁNIA
VARGOVÁ obhajovaÈ doktorandskú dizertaãnú prácu na tému
Exploatácia vybran˘ch druhov trvaliek v sadovníckych kompozíciách (so zameraním na ohrozené druhy Slovenska).

spolupracovníka/spolupracovníãku
ãeskej poboãky nemeckej obchodnej spoloãnosti, ktorá pôsobí v poºnohospodárskej oblasti.

PoÏiadavky:
 V·/S· najrad‰ej poºnohospodárskeho zamerania
 Veºmi dobrá znalosÈ NJ alebo AJ + dobrá znalosÈ ìal‰ieho jazyka (NJ/AJ)
 âasová flexibilita, komunikaãné schopnosti


Ponuka vhodná pre ‰tudentov!!!

Îivotopisy v slovenskom a anglickom/nemeckom jazyku zasielajte na adresy:
radmila.petrova@edfman.com a obrehm@edfman.com
predmet: zamestnanie
Kontaktná osoba: Ing. R. Petrová, tel. ã.: 00420 604 362 567, 00420 412 513 477
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