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STΩPâEK
Nielen ºudia majú sklon k nos-

talgii. Aj mestá sú Ïivé organiz-
my, ktoré rastú, radujú sa, smú-
tia. Samé síce nerozprávajú, ale
majú svojich „hovorcov“. ZaÏltnu-
té stránky novín a kníh. Predne-
dávnom som listovala v Almana-
chu Nitrianskej Ïupy z roku 1931.
To vám je super ãítanie! Naprí-
klad: „Rozvodnenie rieky Nitry
tohto roku prev˘‰ilo obvyklú mie-
ru niekoºko desaÈroãí. Voda vnik-
la na Sihoti do vodárne, zaplavila
kúpali‰te a odniesla ohradu fut-
balového hri‰Èa. Premávka diala
sa ãlnkami“, pí‰e autor. Alebo:
„Na Turíce bola hotová nová,
dvojposchodová po‰tová budova
na ·tefánikovom námestí. Samé
svetlo, pohodlie, vzduch, veºké
jednoduché rysy, Ïiadnej zbytoã-
nej ozdoby.“ V˘znamné postave-
nie z hºadiska zamestnanosti mal
cukrovar, ktor˘ dával prácu asi
600 nitrianskym a vy‰e 1000 vi-
dieckym robotníkom, spracoval
denne aÏ 120 vagónov repy.
Hospodárske mliekarské druÏ-
stvo zas „dodávaním pastörizo-
vaného mlieka zlep‰uje zdravot-
né pomery mesta, predov‰etk˘m
zmen‰uje úmrtnosÈ nemluvniat.“
Îivnostensk˘ úvern˘ ústav pos-
kytoval „svojmu ãlenstvu na levn˘
úrokomer finanãnej podpory pri
Ïivnostenskom podnikaní“. Oso-
bitné miesto tu mali finanãné in-
‰titúcie. Zaãiatkom 30. rokov tu
pôsobili filiálky ôsmich bánk a
bezmála desiatich poisÈovní! Kni-
ha je aj album pln˘ postáv a po-
staviãiek, ktoré vtláãali mestu pe-
ãaÈ jedineãnosti. Napríklad sta-
rosta K. Cobori, „ktor˘ stám a
stám rodín zabezpeãil príbytok,
zdravou pitnou vodou razom za-
medzil hromadnú ÏeÀ zvlá‰tnej
nitrianskej pliagy – t˘fu“.

Nitra mala svojich umelcov,
‰portovcov, ale aj darebákov,
pre zábavychtiv˘ch letnú záhrad-
nú kaviareÀ a kino Palace, „oázu
na zaprá‰enej pú‰ti letnej Nitry“.
Pri prechádzke mestom sa oby-
vatelia pristavovali pri v˘kladoch
modern˘ch obchodov, v jednom
na Wilsonovej obdivovali „vymo-
Ïenosti elektrickej techniky pre
domácnosÈ a veºké oddelenie rá-
diové“.

Posledné stránky almanachu,
to sú akési vtedaj‰ie „Ïlté strán-
ky“, adresár úradníkov, hodnos-
tárov, uãiteºov, vojakov, lekárov,
obchodníkov, remeselníkov. Pa-
leta to nevídaná, fajkári, koãiarni-
ci, pilnikári, povrazníci, kartáãni-
ci, sitári ãi predstavitelia in˘ch,
dnes uÏ zabudnut˘ch remesiel.
Alebo zoznam majiteºov „autovo-
zidiel“, ktor˘ch bolo v roku 1930 v
Nitre aÏ 150! Dobov˘ dokument o
tom, ão dávno odvial ãas… 

KATARÍNA POTOKOVÁ

(Pokraãovanie na 4. str.)

Tohtoroãní maturanti majú zatiaº plnú hlavu nového spôsobu
skladania skú‰ok dospelosti, ale zároveÀ sa aj rozhodujú, kam ìa-
lej. MoÏností je neúrekom, preto bude závisieÈ aj od toho, ãím ich
jednotlivé univerzity oslovia, ão im ponúknu. Akú stratégiu propa-
gácie zvolila va‰a fakulta?

NA MEDZINÁRODNOM FÓRE EKONÓMOV V BANGKOKU

ATRAKTÍVNA EURÓPSKA ·TUDIJNÁ PONUKA

Jediná otázka
prodekanom na‰ich fakúlt

Polia musia byÈ 
obrobené 
a knihy ãítané.

Îivot zaãína dÀom, 
keì sa zaloÏí záhrada.

(âínske príslovia)

O záÏitkoch z âíny 
ãítajte na 3. strane

- Slovenská poºnohospodárska
univerzita bola spolu s renomova-
n˘mi univerzitami EÚ z Belgicka,
Nemecka, ·panielska, Francúz-
ska, Holandska a Talianska ús-
pe‰ná v získaní projektu v rámci
programu EÚ Erasmus Mundus.
Jeho cieºom je zviditeºniÈ európ-
ske vysoké ‰kolstvo a otvoriÈ ten-
to vzdelávací priestor ‰tu-
dentom tretích krajín. SPU
sa ako jedinej univerzite v
SR podarilo získaÈ úãasÈ v
tomto programe. V rámci
neho bol vypracovan˘ mas-
tersk˘ ‰tudijn˘ program, ktor˘ má
interdisciplinárny charakter. Absol-
vovaním dvojroãného ‰tudijného
programu majú ‰tudenti moÏnosÈ
získaÈ spoloãn˘ diplom – joint de-
gree v oblasti rozvoja vidieka. Na-
priek tomu, Ïe uveden˘ program
je ponukou pre ‰tudentov z tretích
krajín, rozhodnutie partnersk˘ch
univerzít dáva moÏnosÈ aj ‰tuden-
tom z krajín Európskej únie, a te-
da aj na‰im. 

Ktoré univerzity poskytujú toto
‰túdium?

Je to sieÈ renomovan˘ch európ-
skych univerzít, ktoré majú v pro-
file vzdelávanie v oblasti rozvoja
vidieka, spoloãensk˘ch vied s ap-
likovan˘mi poºnohospodárskymi a
environmentálnymi vedami. V zá-
kladnej skupine je univerzita v
belgickom Gente, Agrocampus
Rennes z Francúzska, Humbold-
tova univerzita v Berlíne a Univer-
zita v ‰panielskej Cordóbe. V sa-
telitnej skupine je SPU v Nitre,
univerzita v holandskom Wage-
ningene a talianskej Pise. 

Komu sú kurzy urãené a ako
sú organizované?

Cieºovou skupinou sú absol-
venti bakalárskeho, ale aj ‰tuden-
ti masterského a doktorandského
‰túdia. ·tudijn˘ plán je rozdelen˘
do ‰tyroch semestrov a ‰tudent

ho musí absolvovaÈ minimálne na
dvoch participujúcich univerzitách
v rôznych ‰tátoch. âlení sa na
moduly základného, resp. ‰pecia-
lizovaného ‰túdia, voliteºné modu-
ly ‰túdia, prax a vypracovanie di-
zertaãnej práce. Jednotlivé modu-
ly moÏno ‰tudovaÈ v anglickom,
nemeckom, ‰panielskom a fran-

(Pokraãovanie na 2. str.)

Dni otvoren˘ch dverí na fakultách patria medzi najúãinnej‰ie metódy propagácie ‰tudijn˘ch programov.

V dÀoch 19. – 22. januára sa na na‰ej univerzite uskutoãnila pra-
covná porada vedúcich centier Programu Baltickej univerzity. Riadi-
teº programu prof. Lars Rydén (na snímke vpravo) sa stretol aj s rek-
torom Imrichom Okenkom, aby sa vzájomne informovali o edukaã-
n˘ch a v˘skumn˘ch aktivitách programu, a moÏnostiach zlep‰enia
spolupráce s centrom BUP na SPU, spoloãn˘m pre Slovensko a
âeskú republiku. „Na porade diskutujeme o budúcnosti programu, 
o informaãnom prepojení centier regiónu a budovaní webovej strán-
ky. PovaÏujem za dôleÏité, Ïe ‰tudenti, ktorí sú zapojení do progra-
mu sa nielen vzdelávajú, ale nadväzujú aj kontakty, ktoré budú pre
nich uÏitoãné pri budovaní kariéry“, povedal pre redakciu Poºnohos-
podára Lars Rydén. „Pri tejto príleÏitosti by som rád pozdravil va‰ich
ãitateºov, predov‰etk˘m v‰ak ‰tudentov, pre ktor˘ch je ná‰ program
urãen˘“, dodal hosÈ zo ‰védskej Uppsaly. -r-NAPÍSALI O NÁS

Premiéru v nov˘ch ekono-
mick˘ch podmienkach úspe‰ne
zvládlo ‰esÈ verejn˘ch vysok˘ch
‰kôl. V roku 2003, keì uÏ ne-
mali na svoju ãinnosÈ garanto-
van˘ch sto percent zo ‰tátneho
rozpoãtu, skonãili v pluse. Nao-
pak, záporn˘ hospodársky v˘-
sledok vykázalo na konci roka
13 ‰kôl. Vypl˘va to zo Správy o
stave vysokého ‰kolstva za rok
2003, ktorú po prv˘ raz v histó-
rii vypracovalo ministerstvo ‰kol-
stva. Slovenská poºnohospo-
dárska univerzita v Nitre s klad-
n˘m hospodárskym v˘sledkom
6,66 milióna Sk je v rebríãku
najlep‰ie hospodáriacich vyso-
k˘ch ‰kôl na druhom mieste za
STU v Bratislave (29,44 mil. Sk)
a pred Pre‰ovskou univerzitou
(5,15 mil. Sk). (HN, 18. 1. 2005)

Medzinárodná dimenzia vysoko‰kolského vzdelávania priná‰a
‰tudentom moÏnosÈ získaÈ nielen kvalitné a flexibilné vzdelanie, ale
roz‰iruje aj ich ‰ance na medzinárodn˘ch trhoch práce. Veì prezen-
tácia absolventa univerzity viacnásobn˘m medzinárodn˘m diplo-
mom je atraktívnou vstupenkou do kariéry. Jednu z moÏností, ako ho
získaÈ, vám tu priná‰ame. Hovoríme s prorektorkou pre zahraniãné
vzÈahy, prof. JUDr. ANNOU BANDLEROVOU, PhD.

cúzskom jazyku. Pre ilustráciu, na-
‰a univerzita zabezpeãuje ‰pecia-
lizované ‰túdium verejná správa
a regionálny rozvoj. V 4. semestri
‰tudent vypracuje dizertaãnú prá-
cu zaloÏenú na vlastnom v˘sku-
me a praxi. MôÏe tak urobiÈ na
ktorejkoºvek z participujúcich uni-
verzít a bude ju obhajovaÈ pred
medzinárodnou skú‰obnou komi-
siou. 

Aké sú podmienky prijatia? 
PrihlásiÈ sa môÏu absolventi

bakalárskeho ‰túdia, zamerané-

Úãastníci z 29 krajín sveta sa
v dÀoch 1. – 3. decembra 2004
stretli na medzinárodnej vedec-
kej konferencii o aplikovanom
ekonomickom v˘skume BICA-
BR 2004 (Bangkok International
Conference on Applied Busi-
ness Research) na Kasetsart
University v Bangkoku, v Thaj-
sku. Boli medzi nimi aj zástup-
covia Fakulty ekonomiky a ma-
naÏmentu, prof. Ing. Peter Bie-
lik, PhD., doc. Ing. Klára Hennye-
yová, CSc., doc. Dr. Ing. Elena
Horská, prof. Ing. Franti‰ek Kuz-
ma, CSc., doc. Ing. Iveta Zent-

ková, CSc. a Ing. Natália Turãe-
ková. Cieºom konferencie bolo
stimulovaÈ v˘skum a posilniÈ
väzby medzi v˘skumníkmi v ob-
lasti aplikovaného ekonomické-
ho a podnikového v˘skumu. 

Hoci sa konferencia konala
na pôde Kasetsart University v
Bangkoku, jej spoluorganizátor-
mi boli v˘znamné vzdelávacie
in‰titúcie, a to Victoria Univer-
sity (Austrália), University of Ap-
plied Science – FH – Joanneum
(Rakúsko), MZLU v Brne (âes-
ká republika), Robert Schuman

FE·RR
Prof. RNDr. Zuzana Jureková,

CSc.: Fakulta európskych ‰túdií a
regionálneho rozvoja sa, aj vzhºa-
dom na mnoÏstvo individuálnych
otázok, ktoré dostáva od jednot-
livcov a stredn˘ch ‰kôl, rozhodla
pre viacero spôsobov informova-
nia verejnosti. Na stredné ‰koly
posielame leták s informáciami o
poslaní fakulty, ‰tudijn˘ch pro-
gramoch, uplatnení absolventov,
o prijímacích skú‰kach a pod-
mienkach prijatia na I. a II. stupeÀ
vzdelávania a o sociálnych pod-
mienkach ‰tudentov SPU. Osob-
ne nav‰tívime stredné ‰koly, kto-
ré nás pozvú na stretnutie s ma-
turantmi. Pravidelne aktualizuje-
me webovú stránku fakulty. Pre
veºk˘ záujem verejnosti organizu-
jeme ìal‰í deÀ otvoren˘ch dverí,
ktor˘ sa koná 28. januára. Okrem
toho sme v‰etky informácie t˘ka-
júce sa ‰túdia a prijímacieho ko-
nania zverejnili v publikácii M·
SR Ako na vysokú ‰kolu.

FAPZ
Prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.:

Fakulta agrobiológie a potravino-

v˘ch zdrojov má svoje profesio-
nálne zameranie najviac späté s
názvom univerzity, ão vypl˘va z
pôvodného poslania ‰koly. Z
t˘chto dôvodov sa aj nepriaznivé
dôsledky depresie poºnohospo-
dárskej v˘roby po roku 1990 pre-
javili na zníÏení záujmu o ‰túdium
klasick˘ch, v˘robne zameran˘ch
‰tudijn˘ch programov. V záujme
vyuÏitia kvalitného v˘skumného a
pedagogického potenciálu fakulty
sa na nej v posledn˘ch rokoch
urobilo viacero opatrení zamera-
n˘ch na zv˘‰enie atraktívnosti
‰túdia. Diverzifikácia a roz‰írenie
o ‰tudijné programy, pokr˘vajúce
‰ir‰ie funkcie poºnohospodárstva,
zvy‰ujú ‰ance absolventov uplat-
niÈ sa na trhu práce. S roz‰írením
„záberu“ fakulty súvisela nako-
niec aj zmena jej názvu. 

V rámci propagácie ‰tudijnej
ponuky FAPZ vyuÏívame jednak
beÏné formy, ako je internet, li-
stovky, publikácie organizované
v rámci SPU a M· SR, ale uÏ
druh˘ rok aj osobnú propagáciu.
Územie Slovenska sme si rozde-
lili na urãité segmenty, v ktor˘ch
pedagógovia fakulty nav‰tívia 4

RADI UVEREJ≈UJEME

VáÏen˘ pán rektor,
ìakujem za nádhern˘ dar, do-

kument vysokej kvality Ïivotné-
ho prostredia na‰ej spoloãnej
univerzity. Málokedy sa máloko-
mu splní túÏba realizácie malé-
ho raja, plného zelene, kvetov a
krásnych mlad˘ch ºudí, na pus-
tom poli plnom mlák z povrcho-
vej vody e‰te na jar v roku 1957.

A pritom veºkolep˘ rozvoj
vlastnej in‰titúcie...

ëakujem za vyplnenie sna z
mladosti. Za prácu a námahu,
ktorú ste museli vynaloÏiÈ a pra-
jem Vám veºa zdravia a sily do
budúcich rokov. A tak nech Ïije,
rastie a rozkvitá na‰a univerzita
v prostredí, aké len ÈaÏko nájde-
te v Európe pri vysoko‰kolsk˘ch
areáloch.

S prejavom hlbokej úcty a
vìaky za Va‰u prácu a vynalo-
Ïené úsilie Vladimír Dedeãek

V uplynul˘ch dÀoch dostal rektor prof. Imrich Okenka list s po-
ìakovaním za kalendár SPU od inÏiniera architekta Vladimíra
Dedeãka, autora projektu, podºa ktorého bol v 60. rokoch minulé-
ho storoãia vybudovan˘ areál na‰ej univerzity. Z listu vyberáme:

ho na poºnohospodárske, envi-
ronmentálne, veterinárne vedy,
lesníctvo ãi spoloãenské vedy,
ktorí majú dostatoãné predpo-
klady pre graduované ‰túdium
vo vybranej oblasti. Absolventi
masterského ‰túdia môÏu poÏia-
daÈ o redukovan˘ ‰tudijn˘ pro-
gram, ak im komisia uzná vyko-
nané skú‰ky. 

Je to zaujímavá ponuka. Roz-
hodnúÈ sa pre Àu, to je prv˘ krok.
Druh˘, to je uÏ písomná agenda,
príprava potrebn˘ch dokladov,
zaslanie prihlá‰ky. Dokedy tak
treba urobiÈ?

Formuláre poÏadova-
n˘ch dokumentov nájde
potencionálny ‰tudent na
webovej stránke www.
agri-econ.ugent.be/IMRD.
Dokumenty treba zaslaÈ

elektronickou po‰tou na adresu:
IMRD@Ugent.be alebo faxom na
++32 (0) 9 264 62 46 najneskôr
do 15. februára 2005. V ten ist˘
deÀ musia byÈ odoslané aj po‰tou
na adresu univerzity v Gente. Pí-
somné rozhodnutie o prijatí by
mala po‰ta doruãiÈ najneskôr tri
mesiace pred zaãatím akademic-
kého roka. V‰etky podrobnosti o
‰túdiu nájdete na domovskej
stránke www.uniag.sk/SKOLA/
rzs/slovak1/

ëakujem za informácie! 
K. POTOKOVÁ



BICABR 2004 – BICABR 2005
Ovos v bezlepkovej diéte?
V˘skum hºadá odpoveì.

Fakulta ekonomiky a manaÏmentu SPU bola prijatá do kon-
zorcia zahraniãn˘ch univerzít, ktoré budú pripravovaÈ II. roã-
ník medzinárodnej vedeckej konferencie BICABR 2005.
Uskutoãní sa 1. – 3. decembra 2005 v Pekingu pod zá‰titou
University of International Business and Economics. Konfe-
rencia poskytne priestor pre prezentáciu v nasledovn˘ch ob-
lastiach: úãtovníctvo, financie, prognózovanie, spoloãenské
vedy, komunikácia, e-commerce, ekonomika, globalizácia,
rozvoj cestovného ruchu, ºudsk˘ kapitál, medzinárodn˘ ob-
chod, marketing, manaÏment a ìal‰ie otázky súvisiace s eko-
nomick˘mi, sociálnymi a politick˘mi faktormi, ktoré majú
vplyv na rozhodnutia, podporujúce tvorbu hodnôt na spolo-
ãensk˘ch i ekonomick˘ch trhoch. Organizátori plánujú v rám-
ci konferencie zorganizovaÈ aj sympózium pre zahraniãn˘ch
podnikateºov a exkurziu do úspe‰n˘ch ãínskych podnikov,
aby tak podporili poslanie konferencie, ktor˘m je prezentácia
aplikovaného v˘skumu, jeho uplatnenie v praxi a v˘skum ako
prístup k tvorbe hodnôt. Termín na zaslanie názvu ãlánku a
súhrnu na jednu stranu je 30. apríl 2005.

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ

(ëal‰ie zaujímavosti z pobytu delegácie FEM v Thajsku prine-
sieme v nasledujúcom ãísle.)

·TÁTNY PROGRAM V¯SKUMU S ÚâASËOU FBP - II. âASË
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- Je pozoruhodné, Ïe najväã-
‰í v˘skyt celiakie je v Írsku. Jed-
n˘m z nevedeck˘ch vysvetlení
je hádam to, Ïe je tam najvy‰-
‰ia koncentrácia Keltov, ktorí
migrovali zo strednej Európy do
západnej a usídlili sa tam. Nad-
sadene moÏno povedaÈ, Ïe je
to ak˘si keltsk˘ gén a tí ºudia,
ktorí sú chorí na celiakiu, môÏu
byÈ hrdí na svoje korene! Ale
váÏnej‰ie. Logické vysvetlenie
je moÏno dané vysokou konzu-
máciou obilnín práve v detskom
veku, teda predãasn˘ prechod
dojãenca na cereálnu v˘Ïivu.
Jednoznaãne to v‰ak nie je do-
kázané. Súvisí to s naru‰enou
stabilitou imunitného systému,
ktor˘ veºmi citlivo reaguje na
prítomnosÈ cudzorodej bielkovi-
ny. Nezná‰anlivosÈ alebo aler-
gia na prítomnosÈ cereálnych
bielkovín je spravidla sprievod-
n˘m javom aj in˘ch alergií.

âiÏe celiakia má urãit˘ ge-
netick˘ základ, ale môÏe ju
spôsobiÈ aj vonkaj‰í vplyv...

Áno. Podstata celiakálneho
ochorenia je imunochemická a
patrí svojim spôsobom do kate-
górie alergick˘ch ochorení. Ide
o to, Ïe imunitn˘ systém niekto-
r˘ch jedincov je labiln˘ a veºmi
citlivo reaguje na prítomnosÈ
cudzorod˘ch látok, bielkovín,
ktoré nie sú Ïivoãí‰neho pôvo-
du, alebo nezodpovedajú biel-
kovine ºudského organizmu.
Tak je cudzorodá napríklad
bielkovina cereálie, to zname-
ná, Ïe prolamínové bielkoviny
alebo gliadín p‰enice sa pri re-
akcii s receptormi v tenkom ãre-
ve stávajú spú‰Èaãmi imuno-
chemickej reakcie, ktorej v˘s-
ledkom je patologick˘ stav, te-
da ochorenie. To znamená Ïe
organizmus vytvára proti prí-
tomnosti gliadínov˘ch bielkovín
protilátky a vysoká koncentrá-

ne veºa diskutuje o moÏnosti vy-
uÏitia ovsa vo v˘Ïive chor˘ch na
celiakiu. âasÈ vedeck˘ch pra-
covníkov sa prikláÀa k názoru,
Ïe ovos sa môÏe konzumovaÈ,
druhá ãasÈ, Ïe nie. Môj názor je
tak˘, Ïe ovos takisto patrí do ri-
zikovej oblasti. Je v‰ak moÏné,
Ïe u niektor˘ch ºudí nemusí o-
chorenie spustiÈ. Ale to nemoÏ-
no tvrdiÈ pau‰álne. To je jedna
vec. Druhá, Ïe predbeÏné v˘-
sledky v˘skumu poukazujú na
to, Ïe niektoré odrody ovsa nie
sú alergénne. Pri anal˘ze sve-
tového sortimentu ovsa zistíme,
Ïe nie v‰etky odrody obsahujú
alergénne celiakálne aktívne
bielkoviny. Niektoré genotypy
by v podstate bolo moÏné pes-
tovaÈ a vyuÏívaÈ pre bezlepkovú
diétu. Doteraz sa nám podarilo
zistiÈ 6 tak˘chto genotypov.

Koºko chor˘ch na celiakiu
evidujeme na Slovensku?

Predpokladá sa, Ïe ich je asi
päÈtisíc. Je to dosÈ znaãná ãasÈ
obyvateºstva, preto má v˘znam
rie‰iÈ túto problematiku aj z hºa-
diska teoretického, hºadaÈ od-
poveì na podstatu patogenézy
ochorenia, ale pozeraÈ sa na to
aj z hºadiska tvorby surovinovej
základne pre bezlepkovú diétu.
Najväã‰í v˘skyt chor˘ch na ce-
liakiu spadá do sociálne hor‰ie
situovan˘ch rodín. To zname-
ná, Ïe sú dvojnásobne postih-
nuté. Finanãne nie sú na tom
dobre a okrem toho sú odkáza-
né na drahé potraviny. Cieºom
na‰ej úlohy je zároveÀ aj na-
vrhnúÈ surovinovú základÀu
pre bezlepkovú diétu. Testovali
sme cel˘ rad pseudocereálií,
ako je napr. pohánka, amaran-
tus, cirok, proso, quinoa, rosiã-
ka krvavá, jeÏatka obilná, bez
taliansk˘ a ìal‰ie, ktoré moÏno
vyuÏiÈ na tento úãel. Je potreb-
né, aby potravinársky priemysel
zabezpeãil pre chor˘ch vhodné
potraviny, nielen z hºadiska ich
v˘Ïivnej kvality a ‰irokého sorti-
mentu, ale aj cenov˘ch relácií a
samozrejme, zabezpeãil prísnu
kontrolu. Svojho ãasu som na-
vrhoval, aby sa pri na‰ej kated-
re v spolupráci so ·tátnou vete-
rinárnou a potravinárskou sprá-
vou zriadilo laboratórium zame-
rané na kontrolu t˘chto potra-
vín. Stroskotalo to, Ïiaº, na me-
dzirezortn˘ch bariérach, ktoré u
nás e‰te stále nevieme preko-
naÈ. 

ëakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

(Dokonãenie z 1. str.)

ná je v‰ak napríklad kukuriã-
ná múka...

Kladieme si otázku, preão
kukuriãn˘ prolamín, zeín, ktor˘
má veºmi blízku chemickú
skladbu ako p‰eniãn˘ gliadín,
nevyvoláva takúto reakciu. Vy-
svetlenie nachádzame jedine v
konformaãnom stave bielkovi-
ny. Je to vlastne jej sekundárna
‰truktúra, to znamená priesto-
rová orientácia polypeptidové-
ho reÈazca. Tá môÏe byÈ pri rôz-
nych obilninách odli‰ná. Kon-
formaãn˘ stav molekuly poly-
peptidu môÏe ovplyvniÈ jej reak-

tivitu. To znamená, Ïe tetrapep-
tidy v zeínov˘ch bielkovinách
majú takú konformáciu, Ïe ne-
vstupujú do reakcie s receptor-
mi tenkého ãreva. Iné vysvetle-
nie nie je. Je to dosÈ filozoficky
povedané, v súãasnej dobe
hºadáme exaktné fyzikálno-
chemické dôkazy o opodstatne-
nosti tohto názoru, a to je pred-
metom rie‰enia samostatnej
vecnej etapy. 

V poslednej dobe sa pomer-

University, ESSCA (Francúz-
sko), Jonkopping International
Business School (·védsko),
University of International Busi-
ness and Economic (âína) a
Yamaguchi University (Japon-
sko). Zámerom organizátorov 1.
roãníka tejto medzinárodnej ve-
deckej konferencie bolo vytvoriÈ
priestor pre efektívnu komuniká-
ciu v˘skumníkov, profesionálov
a stimulovaÈ komunikáciu, odo-
vzdávanie poznatkov ãi skúse-
ností medzi odborníkmi z rôz-
nych kontinentov. 

Hlavn˘m reãníkom konferen-
cie bol prof. John C. Groth z Te-
xas A&M University, USA (Mays
School of Business), ktor˘ pred-
niesol referát na tému Perspek-
tívy ºudského kapitálu a apliko-
van˘ v˘skum. Vo svojom vystú-
pení sa z viacer˘ch aspektov
(sociálneho, ekonomického, psy-
chologického) venoval otázke
ºudského kapitálu, perspektí-
vam jeho rozvoja, ako aj aktuál-
nym otázkam diferencovan˘ch
podmienok pre rozvoj ºudskej o-
sobnosti v jednotliv˘ch ãastiach
sveta. Po úvodn˘ch referátoch
nasledovali rokovania v sek-
ciách. Úãastníci z FEM SPU v
Nitre boli prihlásení v sekcii Glo-
balizácia a obchod. 

Atmosféra bola poãas rokova-
ní, ako aj pri veãern˘ch spolo-
ãensk˘ch stretnutiach v˘borná a
priateºská. Organizátori zvládli
celú konferenciu na vynikajúcej
profesionálnej úrovni. V mys-
liach nám utkvel aj kultúrny pro-
gram, napríklad zo záhradnej
kokteil party, keì úãastníkom
konferencie taneãn˘ súbor pred-
stavil sedem druhov rozdielnych
národn˘ch tancov, typick˘ch pre
jednotlivé oblasti Thajska. Alebo
závereãná recepcia v Paláci krá-
ºovského námorníctva v Bang-
koku, kde moderátor vyz˘val

NA SLOVÍâKO S HOSËUJÚCIM PROFESOROM Z USA

cia protilátok spôsobuje akúsi
alergicídu, ão sa prejavuje v na-
ru‰ení látkového metabolizmu
a in˘ch patologick˘ch zme-
nách. Najãastej‰í v˘skyt je u
detí v prvom a druhom roku Ïi-
vota, ale je to v podstate ocho-
renie na cel˘ Ïivot. Jedin˘
spôsob lieãby je vylúãiÈ z v˘Ïivy

p‰enicu, jaãmeÀ, raÏ a ovos. To
je veºmi váÏna vec, predstavte
si, Ïe dieÈaÈu nemôÏete daÈ do
ruky chrumkav˘ roÏok, nemôÏe
konzumovaÈ ani mnohé iné v˘-
robky, pretoÏe obilniny sú v ‰i-
rokom sortimente potravinár-
skych produktov, ba aj niekto-
r˘ch liekov.

Chorí na celiakiu sú odká-
zaní na diétu, ktorá vyluãuje
spomínané obilniny. Dovole-

rópe pramení z pobytu na Jage-
lonskej univerzite v Krakove. “Ve-
rím, Ïe moje skúsenosti budú uÏi-
toãné pri realizácii reformy a roz-
voji vysok˘ch ‰kôl vo v˘chodnej
Európe. Predná‰kami a konzultá-
ciami chcem byÈ uÏitoãn˘ ‰tuden-
tom, uãiteºom a vedeniu va‰ej
univerzity”, hovorí prof. Adrian. 

KeìÏe je na Slovensku po pr-

HosÈujúci profesor WILLIAM
B. ADRIAN pri‰iel k nám na za-
ãiatku akademického roka 2004/
2005 zo ‰tátu Oklahoma v USA.
Je jedn˘m zo 16 ‰tipendistov,
ktor˘ch pre Slovensko vybrala
Fulbrightova komisia. Má ‰iroké
skúsenosti z oblasti administrácie
v˘uãby a vedeckého v˘skumu
vrátane strategického plánova-
nia, riadenia, vytvárania akade-
mick˘ch programov, vzÈahov s
verejnosÈou a filozofie vysoko-
‰kolského vzdelávania. Nadobu-
dol ich na americk˘ch verejn˘ch
aj súkromn˘ch univerzitách, v
‰tátnych aj federálnych vládnych
organizáciách, na univerzitách a
ministerstvách ‰kolstva v zahra-
niãí, v Brazílii (1981) a v Poºsku
(1993). V USA pôsobil na Pep-
perdine University v Malibu, Cali-
fornia, v pozícii provosta pre aka-
demické záleÏitosti, dekana, kon-
zultanta, ‰pecialistu pre manaÏ-
ment a plánovanie vysokého
‰kolstva v úrade pre vzdelávanie
vo Washingtone D.C. a predná-
‰al na ìal‰ích v˘znamn˘ch uni-
verzitách USA. Je drÏiteºom mno-
h˘ch ocenení a vyznamenaní a
ãlenom viacer˘ch akademick˘ch
asociácií. 

Jeho záujem o vysoké ‰kolstvo
na Slovensku a vo v˘chodnej Eu-

v Bratislave. Krásne historické bu-
dovy starého mesta kontrastovali
s nev˘razn˘mi obrovsk˘mi obyt-
n˘mi budovami. V‰ade vidno ob-
novu a novú v˘stavbu. Predsta-
venie opery v Národnom divadle,
veãera na lodi na Dunaji, to boli
pre nás úÏasné záÏitky. 

Po ceste autobusom z Bratisla-
vy do Nitry sme mali moÏnosÈ

získaÈ obraz o okoli-
tej krajine, lemova-
nej zelen˘mi poliami,
usch˘najúcimi slneã-
nicami. Atmosféru
podãiarkoval úchvat-
n˘ pohºad na kostol-
né veÏe v panoráme
Nitry. Najväã‰í do-
jem na nás v‰ak
urobili ºudia. Sú re-
latívne konzervatív-
ni, vitálni a veºmi sr-
deãní k Ameriãa-
nom. Keì sme sa
usadili, te‰ili sme sa
na spoznávanie uni-

verzity, ‰tudentov, spoloãnosti a
kultúry, ktorá je pre nás relatívne
neznáma. Na základe ná‰ho roz-
právania v‰ak uÏ mnohí na‰i pria-
telia z Bartlesville prejavili záu-
jem spoznaÈ krajiny strednej Eu-
rópy a prísÈ sa pozrieÈ aj do Nitry”,
prízvukuje prof. Adrian. OK

Celiakia je ochorenie, ktoré súvisí s konzumáciou obilnín. Prvé
správy o Àom sú z 2. storoãia pred n.l., keì príznaky choroby opí-
sal rímsky lekár Galenos a dal jej názov koiliakos, to znamená
ãrevné ÈaÏkosti. V skutoãnosti je to problém omnoho zloÏitej‰í, o
ãom by mohli rozprávaÈ najmä pacienti a ich blízki. Prof. Ing. IVAN
MICHALÍK, DrSc., pribliÏuje niektoré v˘sledky vedeckého bádania,
do ktorého je zapojená aj na‰a univerzita.

Zástupcovia Fakulty ekonomiky a manaÏmentu na konferencii o ap-
likovanom ekonomickom v˘skume v Bangkoku.

NahradiÈ v bezlepkovej diéte tradiãn˘ chlieb akceptovateºnou potravi-
nou, to je pre vedcov váÏna a zodpovedná úloha.

Program Leonardo da
Vinci je akãn˘ program

Európskej únie, zameran˘ na
odborné vzdelávanie a prí-
pravu, ktor˘ podporuje nad-
národné projekty zaloÏené na
spolupráci rôznych subjektov.
Jeho cieºom je zv˘‰iÈ mobilitu,
posilniÈ inovácie a zlep‰iÈ kva-
litu odborného vzdelania v
systéme celoÏivotného vzde-
lávania. Schválen˘ mobilitn˘
projekt s názvom Uplatnenie
informaãn˘ch a komunikaã-
n˘ch technológií v poºnohos-

podárstve umoÏní nadviazaÈ
spoluprácu na‰ej univerzity s
holandskou firmou Agroportal
B.V. v oblasti praktického vy-
uÏívania informaãn˘ch tech-
nológií v poºnohospodárstve.

SpoloãnosÈ Agroportal je
zameraná na poskytovanie
informácií pre poºnohospodá-
rov prostredníctvom interne-
tovej platformy, ktorá spája
v˘robcov, spracovateºov, ob-
chodníkov, bankovú sféru a
zdruÏenie farmárov Holand-
ska. 

Ing. PETER SZOVICS, PhD.,
Katedra úãtovníctva a financií

Uchvátila nás panoráma Nitry

v˘krát, sp˘tali sme sa na jeho
dojmy z pobytu v na‰ej krajine.
“Pricestoval som s manÏelkou a
ná‰ príchod na Slovensko bol mi-
moriadne pozitívny, ale aj okore-
nen˘ frustráciou z toho, Ïe nie
sme schopní komunikovaÈ po
slovensky. Zopár dní sme strávili

Spolupráca 
v oblasti IKT 

v poºnohospodárstve

jednotlivé zahraniãné delegácie,
aby si pripravili zoznam piesní,
ktoré chcú ostatn˘m zaspievaÈ
poãas karaoke show, takej ty-
pickej pre túto ãasÈ sveta. 

Kasetsart univerzita bola za-
loÏená v roku 1943. Slovo „ka-
setsart“ v preklade znamená
„vedomosti o pôde“ a vystihuje
podstatu zamerania univerzity,
ktorá sa vo v˘skume i v ‰tudij-
n˘ch programoch orientuje na
rôzne oblasti poºnohospodár-
stva a príbuzn˘ch disciplín. Ak
vezmeme do úvahy sedem uni-
verzitn˘ch kampusov (z toho
hlavn˘ v Bangkoku), t.j. asi 35 ti-
síc ‰tudentov, je pravdou, Ïe
univerzita patrí k najväã‰ím
‰tátnym univerzitám v Thajsku a
z hºadiska poãtu ‰tudentov a
geografického pôsobenia je naj-
väã‰ia. Tvorí ju ‰trnásÈ fakúlt,
medzi ktor˘mi je napríklad Fa-
kulta agropriemyslu (so ‰tudij-
n˘m programom biotechnoló-
gie), Fakulta poºnohospodár-
stva (so ‰tudijn˘m programom
tropické poºnohospodárstvo),
Fakulta lesníctva, Fakulta vod-
ného hospodárstva a tieÏ noví
partneri pre FEM: Fakulta eko-
nomiky a Faculty of Business
Administration. Tá ponúka Inter-
national MBA program, v rámci
ktorého pôsobia predná‰ajúci z
viacer˘ch zahraniãn˘ch univer-
zít. Vedenie fakulty prejavilo zá-
ujem o mobility uãiteºov a ‰tu-
dentov v rámci tohto medziná-
rodného programu, spoloãné
koordinovanie diplomov˘ch prác,
orientujúcich sa na oblasÈ roz-
voja medzinárodného obchodu
a vzÈahov medzi Európou a ju-
hov˘chodnou Áziou. V˘sledkom
rokovania dekana FEM s deka-
nom Faculty of Business Admi-
nistration je podpísanie zmluvy
o spolupráci v oblasti vedy, v˘s-
kumu i vzdelávania. 

V˘sledkom rokovaní bolo podpísanie zmluvy o spolupráci medzi ta-
moj‰ou Faculty of Business Administration a FEM SPU. 



Ocenenia v˘nimoãn˘m

âíÀania sú 
predobrazom 
pracovitosti
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mestách na v˘chode krajiny. âí-
Àania sú otvorení ºudia. Ani na
univerzite sa nesnaÏili niã skr˘vaÈ,
v‰etky dvere sme mali otvorené,
na kaÏdú otázku sme dostali od-
poveì, ak nevedeli, na‰li ãlánok
alebo zavolali niekoho ìal‰ieho. 

Nav‰tívili sme aj iné miesta, na-
príklad univerzitu, kde Ïil Konfu-
cius, cisárske paláce, videli sme
pohorie Tai-shan, historické mies-
to, kam chodili relaxovaÈ cisári,
hºadali in‰piráciu a oãakávali v˘-
chod Slnka. Pre nás je to aj veºmi
zaujímav˘ kus prírody, má síce
malú nadmorskú v˘‰ku, ale kopce
sú veºmi strmé, obrastené cyprus-
mi. Prekvapujúce, Ïe lesy sú m⁄t-
ve, nevidno tam vtákov, my‰ky,
tak ako napríklad u nás na Zobo-
re. Stretli sme sa aj s typick˘mi
tradíciami, t˘m, ako Ïijú obyãajní
âíÀania. 

K. Ol‰ovská: ZáÏitkom bola aj
tamoj‰ia strava. Sedí sa okolo
okrúhleho stola, jedlá sa podávajú
na sklenú platÀu, ktorá sa otáãa a
v smere hodinov˘ch ruãiãiek po-
súva, kaÏd˘ si vyberie, na ão má
chuÈ a posúva ìalej. âa‰níãka ne-
ustále dolieva ãerstv˘ ãaj, zelen˘,
jazmínov˘. Stále sa priná‰ajú no-
vé jedlá, mi‰tiãky, a keì si zoberie-
te z kaÏdého jeden-dvakrát, máte
toho dosÈ. Nadobudla som dojem,
Ïe ãínska kuchyÀa je jedna z naj-
lep‰ích. 

M. Brestiã: ·tudentská jedáleÀ
bola doplnená mal˘mi miestnos-
Èami asi 4x4 metre a v nich si mô-
Ïu zamestnanci, ak chcú, objed-
naÈ svoje menu a spolu obedovaÈ.
Sú vychovávaní k sociálnemu Ïi-
votu, aj pracovné kolektívy sa ra-
dy stretávajú. Pri obede ãi veãeri
si vyrie‰ia aj pracovné veci, oslá-
via trebárs narodeniny alebo vy-
danie dobrého ãlánku. Je to nieão
také, ão u nás tro‰ku vyprchalo.
Nie je to o alkohole, ale o posede-
ní pri dobrom jedle, pol deci vína,
‰álke ãaju a o vzÈahoch.

Pozvali sme na‰ich nov˘ch pria-
teºov k nám. Majú záujem nadvia-
zaÈ medziuniverzitnú funkãnú spo-
luprácu. Aj nám by projekt pomo-
hol pri ìal‰om v˘skume a hºadaní
zdrojov. Vidíme ‰ancu napísaÈ na-
ozaj dobrú publikáciu, pretoÏe vie-
me rozprávaÈ rovnak˘m odbor-
n˘m slovníkom, pouÏívame tie
isté metódy a pracujeme na spo-
loãnej téme. 

Veda hovorí v‰ade rovnak˘m
jazykom. Pobyt v âíne sme vyuÏi-
li na napísanie nového projektu
pod názvom Nové prístupy mole-
kulárnej aÏ ekosystémovej detek-
cie fotosyntézy v podmienkach
environmentálneho stresu. Hºa-
dali sme in‰piráciu pre ìal‰iu
spoluprácu.

ëakujem za zaujímavé informá-
cie! K. POTOKOVÁ

Vivat academia!
ZAUJÍMAVOSTI Z UNIVERZITNÉHO SVETA

NA NÁV·TEVE SHANDONSKEJ UNIVERZITY

UÏ niekoºko
rokov sa na
jednotl iv˘ch
fakultách Uni-
verzity Komen-
ského v Bra-
tislave hovorí

o ‰tudentsk˘ch dotazníkoch.
Anonymná anketa, ktorá by ma-
la komplexne hodnotiÈ kvalitu
‰túdia na katedrách, je síce uÏ
tri roky k dispozícii ‰tudentom,
ale, bohuÏiaº, systematicky ne-
funguje, pí‰e sa v decembro-
vom ãísle spravodaja UK Na‰a
univerzita. Vedeniu univerzity,
ako aj fakultám a katedrám stá-
le ch˘ba spätná väzba od ‰tu-
dentov. Svedãí o tom aj chab˘
záujem o novú verziu univerzit-
ného dotazníka, ktor˘ je súãas-
Èou univerzitného systému na
zabezpeãenie kvality v˘uãby a
fakulty si ho môÏu prispôsobiÈ
svojim predstavám. Podºa vy-
jadrenia prorektora pre rozvoj
univerzity, z celkového poãtu
pribliÏne 26 tisíc ‰tudentov UK
vyuÏila moÏnosÈ reagovaÈ asi
stovka poslucháãov. 

Reakcie ‰tudentov sa ãasto
zuÏujú iba na hodnotenie uãite-
ºov. To je v‰ak len jedna zo ‰ty-
roch ãastí ankety. ëal‰ie tri za-
h⁄Àajú názory na uÏitoãnosÈ a
prínos predmetu v celom kon-
texte ‰tudijného odboru, obsah
jednotliv˘ch predmetov a kur-
zov, ako aj fakt, ãi koneãn˘ v˘-
sledok zodpovedá predstavám
jednotlivca. V neposlednom ra-
de je tu aj priestor na osobné

Nerozprávkové
rozprávky❁ ❁

O SOLI
Je vraj na Slovensku dedina Kocúrkovo, kde obyvateºov kedysi

veºmi zlostilo, Ïe musia vydávaÈ veºa peÀazí za soº. I zi‰la sa rada
a rozhodla, Ïe si na obecnej roli soº sami zasejú. Roºu pekne poo-
rali, rozsievaãovi zavesili plachtu s roztlãenou soºou na krk a aby
roºu príli‰ nedo‰liapal, postavili ho na bránu, tú ‰tyria chlapi vzali
na plecia, a tak chodili s Àou po poli. Potom soº pobránili a vrátili
sa v pokoji domov. Po ãase vy‰iel obecn˘ úrad na roºu pozrieÈ, ãi
soº vzchádza. UÏ zìaleka sa roºa zelenala od Ïihºavy. Fíha, ako bo-
li radi! Jeden z rady vytrhol kú‰tik Ïihºavy, aby ochutnal, ãi tá soº
bude dobrá. Îihºava ho pop⁄hlila a on sa veru pote‰il, Ïe soº je
‰tipºavá a mocná, bárs je e‰te mladá! Keì neskor‰ie Ïeny zbadali
na roli peknú Ïihºavu, nechodili ju sekaÈ popod ploty, ale v noci
potajme rovno na tú roºu. Keì to richtár spozoroval, zvolal svoj
úrad a riekol: „Na tú roºu nám chodí ak˘si Ïier, pôjdeme na po-
strieÏku a musíme toho Ïiera popadnúÈ! Aj sa tak stalo, ale v tráve
zabudnut˘ kosák ich v mesaãnom svite tak vystra‰il, Ïe sa viac na
pole neodváÏili. Îeny mali vyhraté. âo bolo zlé? Îe soº museli Ko-
cúrkovãania kupovaÈ i naìalej... J. ª. Holuby

� SÚËAÎ � SÚËAÎ �

Prenos infor-
mácií medzi je-
dincom s kalo-
rick˘m defici-
tom a jedincom
so saturovanou

kalorickou potrebou b˘va blo-
kovan˘. 

Spoznali ste príslovie? Va‰e
odpovede ãakáme do 4. februá-
ra na adrese: Redakcia Poºno-
hospodár, Slovenská poºno-
hospodárska univerzita, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail:
redakcia@polnohospodar.sk.
Pre jedného v˘hercu je pripra-
vená zaujímavá publikácia! -r-

Príslovia netradiãne

K. Ol‰ovská: Spolupráca s âí-
nou sa zaãala cez vedecké ãlánky
a kontakty s profesormi z oblasti
fotosyntézy a stresu z univerzity v
Hongkongu a Biologického centra
âínskej akadémie vied v Pekingu.
Podali sme spoloãné projekty, je-
den z nich vy‰iel, nav‰tívili sme
âínu a pri tejto príleÏitosti sme sa
zoznámili aj s prof. Yangom zo
Shandonskej poºnohospodárskej
univerzity Tai An. Po dvoch ro-
koch sa nám v rámci ìal‰ej v˘zvy
M· na podávanie bilaterálnych
projektov MVTS s âínou podarilo
nadviazaÈ kontakt s touto univerzi-
tou. Poãas na‰ej druhej náv‰tevy
v âíne sme v‰ak zhodnotili aj
predchádzajúcu spoluprácu. 

M. Brestiã: Pracujeme nezá-
visle, ale na rovnak˘ch témach -
fotosyntéze, klimatickej zmene a
environmentálnom strese. âíÀa-
nia sa uberajú dynamickej‰ie ako
my, prenikajú hlb‰ie do problema-
tiky molekulárnej biológie, k˘m my
zotrvávame na fyziologickej úrov-
ni a molekulárnu prehlbujeme po-
zvoºnej‰ie, vzhºadom na vysoké
finanãné nároky na aparatúry. Na
Poºnohospodárskej univerzite v
Shandongu rie‰ia problematiku
ekofyziológie porastu poºnohos-
podárskych plodín, vyhºadávanou
plodinou je p‰enica, ão je aj na‰a
modelová rastlina. Rozhodli sme
sa, Ïe stretnutie vyuÏijeme na nad-
viazanie spolupráce, potencionál-
ne by sa to mohlo dotiahnuÈ aj na
medziuniverzitnú kooperáciu. Pri-
pravujeme bilaterálnu zmluvu a
uvaÏujeme, Ïe podáme spoloãne
aj európsko-ázijsk˘ projekt, ktor˘
by mohol byÈ financovan˘ pros-
tredníctvom EÚ. To je dlhodobej-
‰ia vízia a nároãnej‰í cieº. Ukazu-
je sa, Ïe táto spolupráca bude
maÈ „nieão do seba“, je tu záujem
z oboch strán.

K. Ol‰ovská: V‰imli sme si aj
rozdiely medzi systémom vzdelá-
vania v oboch krajinách. âínska
vláda rozli‰uje medzi „high“ uni-
verzitami a t˘mi stredn˘mi alebo
niÏ‰ími a od kvality univerzity zá-
visí aj rozpoãet. Shandonská uni-
verzita podºa ich slov nepatrí
medzi tie „high“, teda preferova-
né, ale napriek tomu disponuje
dobr˘m laboratórnym vybavením.

zruãnosti z laborató-
rií a návyky limito-
vané, pretoÏe pre-
vádzka základn˘ch
pracovísk nie je do-
statoãne dotovaná,
aby ich bolo moÏné
kvalitne vybaviÈ. V
pedagogickom pro-
cese vyuÏívame prí-
stroje, ktoré vlastne
získavame cez v˘-
skumné projekty. 

K. Ol‰ovská: ·túdium na tejto
univerzite je desaÈroãné vrátane
doktorandského, ‰tyri roky baka-
lárske, tri magisterské a ìal‰ie tri
doktorandské. Viacerí nám potvr-
dili, Ïe po absolvovaní sa cítili vy-
ÈaÏení, unavení, potrebovali tro‰-
ku relaxovaÈ a odpútaÈ sa z tohto
prostredia. Îijú dosÈ intenzívne.

produkovaÈ aspoÀ jeden domáci
vedeck˘ ãlánok. Takto vlastne ich
in‰titúcia nemá problém s tvorbou
integrálneho impact faktora. 

K. Ol‰ovská: Shandonská uni-
verzita má okolo 23 tisíc ‰tuden-
tov, nepatrí medzi najväã‰ie, ale
ani najmen‰ie. SnaÏia sa vykryÈ
ão najväã‰í úsek, aby poskytli
vzdelanie od biologického cez ty-

M. Brestiã: V˘skum zohráva
pomerne v˘znamnú úlohu v Ïi-
vote tejto univerzity. V˘skumné
priestory sú oddelené od edukaã-
n˘ch. V˘uãba sa realizuje v roz-
siahlom kampuse s kniÏnicou, vy-
bavenou kvalitnou technikou,
stovkami poãítaãov, ãasopisov v
ãín‰tine, osobitnou kniÏnicou pre
doktorandov a vedeck˘ch pracov-
níkov plnou medzinárodn˘ch ãa-
sopisov, ktoré na na‰ich univerzi-
tách ãoraz viac ch˘bajú. Boli sme
aj v laboratóriách, kde prebiehajú
praktické cviãenia a predná‰ky.
Na cviãeniach je o nieão viac ‰tu-
dentov ako u nás. Vládne tam dis-
ciplína, pretoÏe ‰tudenti majú na
ãom robiÈ. KaÏd˘ pracuje samo-
statne, má pred sebou prístroj
alebo skúmavku, pipetu, skutoãne
získavajú zruãnosti. Tamoj‰í tvr-
dia, Ïe ich absolvent ich musí maÈ
dostatok, aby sa mohol uplatniÈ ãi
uÏ vo v˘skume, na univerzitách,
alebo mohol ísÈ do zahraniãia. U
na‰ich bakalárov sú praktické

K. Ol‰ovská: V Tai Ane tieÏ
funguje ak˘si kreditov˘ systém
‰túdia. Na bakalárskom aj inÏi-
nierskom stupni takisto „zbierajú
body“. Na rozdiel od nás musia
napríklad na inÏinierskom stupni
naakumulovaÈ oveºa men‰í poãet
kreditov za predmety ako u nás.
·tudenti majú totiÏ za úlohu pra-
covaÈ priebeÏne na diplomovej
práci v laboratóriách, vyhodnoco-
vaÈ v˘sledky a písaÈ vedecké ãlán-
ky uÏ poãas ‰túdia. Skutoãne sa
zdá, Ïe na‰i ‰tudenti sú preÈaÏo-
vaní uãením a absolvovaním pred-
metov na úkor v˘skumnej práce.
P˘tali sa nás: „Kedy potom va‰i
‰tudenti robia vedu?“

M. Brestiã: Priznali sme, Ïe
na‰e súãasné ‰túdium predpokla-
dá men‰iu intenzitu práce v labo-
ratóriách, dokonca sa ãasto uspo-
kojíme s kompilaãn˘mi závereã-
n˘mi prácami. Tak, ako je ich dok-
torand povinn˘ napísaÈ medziná-
rodnú vedeckú publikáciu, tak aj
‰tudent 2. stupÀa ‰túdia musí vy-

M. Brestiã: Na druhej strane to
majú v povahe. Nemajú moÏno
lep‰iu motiváciu ako my, ale je v
nich nieão ‰pecifické, sú hnaní
túÏbou uplatniÈ svoje vedomosti a
nájsÈ zmysel ãasu, ktor˘ venovali
‰túdiu. Mnohí na‰i poslucháãi ne-
veria tomu, Ïe to, ão do‰tudujú,
naozaj uplatnia v Ïivote. Tam sme
sa s tak˘mto nestretli. âíÀania sú
zanietení, vedia, preão ‰tudujú a
chcú sa v tomto smere uplatniÈ,
preto ich nájdeme na najrenomo-
vanej‰ích zahraniãn˘ch univerzi-
tách. KaÏd˘ âíÀan je zdrojom pra-
covitosti a know-how, ktoré si do-
niesol z domu. 

pické ekologické, pestovateºské
odbory, po ekonomiku, sociálne
vedy a podobne. 

Priestory kampusu sú naozaj
obrovské, ubytujú v Àom bez pro-
blémov dvadsaÈtisíc ‰tudentov.
Univerzita sa nedelí na klasické
fakulty, ale tzv. colleges. Je ich
sedemnásÈ, na ãele s dekanmi.
Fakulta sa tam chápe ako ‰tudijn˘
odbor. 

Aby sme sa aj tro‰ku pochválili,
mali sme dve predná‰ky, pre ‰tu-
dentov, uãiteºov a doktorandov,
M. Brestiã o ekofyziologickom v˘s-
kume na na‰ej ‰kole a ja o na‰ich
‰tudijn˘ch programoch, o kredito-
vom systéme. Tesne po predná‰-
kach sa doÏadovali aj krátkeho
seminára, hodinu a pol sme sede-
li a besedovali na odbornú tému z
oblasti ekofyziológie stresov v
rastlinách. Doktorandi pri‰li po
predná‰kach s h⁄bami ãlánkov o
abiotick˘ch stresoch, o fotosynté-
ze a priamo sa p˘tali na to, ão sú-
viselo s na‰ou prácou. Bolo to veº-
mi zaujímavé, príjemné a nefor-
málne, Ïivá diskusia. Profesori sa
niekedy ani nedostali k slovu. Boli
sme dosÈ prekvapení, lebo u nás
to nie je zvykom. 

M. Brestiã: V‰ímali sme si aj
sociálny univerzitn˘ Ïivot, ‰tuden-
ti tu b˘vajú a trávia v‰etok voºn˘
ãas. âína je obrovská krajina a
mnohí sa domov dostanú hádam
raz do roka. V uliãkách kampusu,
v jeho budovách sa organizujú
rôzne sympatické akcie.

Urãite sú veºké kontrasty medzi
Ïivotom na ãínskom vidieku a v
meste. Oveºa väã‰ie ako u nás. Aj
to je motivácia pre mlad˘ch ºudí,
dostaÈ sa z vidieka do miest, kde
je vy‰‰ia kvalita Ïivota. Najºah‰ie
sa práca získava v najväã‰ích

Posledn˘ novembrov˘ t˘ÏdeÀ minulého roka strá-
vili na jednej z ãínskych univerzít. E‰te t˘ÏdeÀ po
návrate mali obráten˘ biorytmus, veì medzi na‰imi
krajinami je sedemhodinov˘ ãasov˘ posun. Spamä-
távali sa v‰ak aj z mnoh˘ch dojmov, odborn˘ch aj
spoloãensk˘ch, ktoré ich v dobrom slova zmysle
oslovili. Ing. KATARÍNA OL·OVSKÁ, PhD. a doc.
Ing. MARIÁN BRESTIâ, PhD.

Hoci univerzita nepatrí medzi tie „high“, disponuje kvalitne vybavenou
kniÏnicou, laboratóriami aj poãítaãov˘mi cviãebÀami.

·túdium na Shandonskej poºnohospodárskej univerzite je desaÈroãné
vrátane doktorandského.

Obrovsk˘ kampus poskytuje ubytovanie a priestory na trávenie voºného ãasu asi 20
tisíc ‰tudentom.

stanoviská ‰tudenta. Dotazník je
striktne anonymn˘, ão nebráni byÈ
adresn˘. NemoÏno v‰ak oãakávaÈ
okamÏitú zmenu a vyvodenie dô-
sledkov zo strany katedry. Koneã-
n˘m v˘sledkom dotazníka totiÏ nie
je prepusten˘ uãiteº alebo verejn˘
pranier! Základn˘m cieºom je
skvalitniÈ vzdelávanie. Dotazník
nie je trstenica na uãiteºov.

Univerzita zvaÏuje aj elektronic-
kú verziu dotazníka. Po spracova-
ní a nezávislom vyhodnotení by
jednotlivé katedry dostali konkrét-
ne v˘sledky, fakulta celkov˘ obraz
a vedenie univerzity v‰eobecn˘
prehºad. Ch˘ba uÏ iba partner v
hre – ‰tudenti.

www.uniba.sk

tu SPU Ing. Hana Letkoviãová
(na snímke tretia zºava). Ako vy-
nikajúca ‰tudentka bola uÏ v dru-
hom roãníku ‰túdia zaradená do
programu pre talentovan˘ch ‰tu-
dentov. Mimoriadne v˘sledky do-
sahovala aj vo vedeckov˘skum-
nej práci, podieºala sa na v˘sku-
me Katedry ‰tatistiky a operaã-
ného v˘skumu, pravidelne sa zú-
ãastÀovala na ‰tudentskej vedec-
kej a odbornej ãinnosti. ·túdium
ukonãila s ãerven˘m diplomom a
cenou rektora za ‰tudijn˘ priemer
1,00.

K udeleniu Grand Prix srdeã-
ne blahoÏeláme! -z-

ªudová banka v spolupráci so
Slovenskou rektorskou konfe-
renciou udelila koncom novem-
bra ceny GRAND PRIX za vzde-
lanosÈ. Striebornú medailu a fi-
nanãnú odmenu 40-tisíc Sk zís-
kalo dvadsaÈdva najlep‰ích ab-
solventov zo v‰etk˘ch vysok˘ch
‰kôl v Slovenskej republike. Hlav-
n˘mi kritériami v˘beru kandidá-
tov sú vynikajúce ‰tudijné v˘-
sledky, v˘razná medzinárodná
reprezentácia, ale aj osobnostn˘
profil absolventa. 

Medzi ãerstv˘mi laureátmi bo-
la aj minuloroãná absolventka
Fakulty ekonomiky a manaÏmen-
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A tento e-zdroj poznáte?

Viete, Ïe...

SPEKTRUM

âÍTALI SME

OZNAMUJEME

ODPORÚâAME

POZ¯VAME

(SND Bratislava), 9. – 10. 2. Tes-
tosterón; ORBIS: 28. 1. – 9. 2.
Honba za pokladom templárov,
10. – 16. 2. Príbeh Ïraloka, 10. –
16. 2. Denník Bridget Jonesovej;
PALACE: 28. – 30. 1. Stratené v
preklade, 31. 1. – 2. 2. Krajina
strelcov, 3. 2. – 9. 2. Du‰a ako ka-
viár; LIPA: 28. – 30. 1. Pád do ti-
cha, 31. 1. – 2. 2. Frida, 4. – 6. 2.
MuÏ v ohni, 11. – 13. 2. Bournov
m˘tus; FILMOV¯ KLUB UKF: 31.
1. Pink Floyd – Stena, 31. 1.
Zväã‰enina, 7. 2. Brazil, 7. 2.
Nebo nad Berlínom.

V piatok 21. 1. 2005 som mod-
r˘m VW Golf poznávacej znaãky
GED-386 nechtiac o‰pliechal na
chodníku pred Mechanizaãnou
fakultou dve ‰tudentky. Veºmi
ma to mrzí, preto ich prosím, aby
zavolali na tel. ãíslo 037/652 66
37, aby som sa im ospravedlnil a
nahradil ‰kodu. Dr. P. Fekete

SKRIPTÁ
ª. Gurãík: Podnikateºská anal˘za a kontroling. Druhé vydanie, ná-

klad 600 ks, cena 136 Sk.
J. Pataky: Základy úãtovníctva. Prvé prepracované vydanie, ná-

klad 1000 ks, cena 79 Sk.
T. Baranec a kol.: Systematická botanika. Prvé prepracované vy-

danie, náklad 1000 ks, cena 144 Sk.
T. ·tevlíková – M. Kaãániová: Základy taxonómie baktérií. Prvé

vydanie, náklad 300 ks, cena 48 Sk.
V. Rataj a kol.: Metodika písania závereãn˘ch prác na SPU v Nit-

re. Dotlaã k prvému vydaniu, náklad 600 ks, cena 49 Sk.

UâEBNICA
M. Kuãera – A. Láteãková: Podnikové informaãné systémy. Prvé

vydanie, náklad 600 ks, cena 170 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...
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(Dokonãenie z 1. str.)

AGROKOMPLEX-V¯STAV-
NÍCTVO: 8. – 11. 2. Aqua-Therm
Nitra; NITRIANSKA GALÉRIA:
Farbisto-dikobrazovo (slovenská
figuratívna maºba), Slovenskí ilu-
strátori BIB 2003, Sapara2 – v˘-
stava súrodencov Saparovcov;
PONITRIANSKE MÚZEUM: An-
drzej Dudzinski- Neºudská komé-
dia (v˘stava poºskej grafiky); SY-
NAGÓGA: 2. – 3. 2. Amadeus
(Divadelné zdruÏenie LE MON)
11. 2. Pikov˘ kráº – o láske a dro-
ge (Divadlo Maska); DIVADLO A.
BAGARA: 28. 1. Adam ·angala,
29. 1. Príbehy obyãajného ‰ialen-
stva, 31. 1. – 1. 2. Kabaret, 2. 2.
Testosterón, 3. – 5. 2. Kabaret, 7.
2. Silvia, 7. 2. Dere‰ (verejná TV
nahrávka), 9. 2. Veºké ‰Èastie

Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 
➤ 10. februára 2005 o 9,00 h v
cviãebni D-14 na Katedre bio-
techniky zelene bude Ing. KA-
TARÍNA MIKLÁ·OVÁ obhajovaÈ
doktorandskú dizertaãnú prácu
na tému Anal˘zy súãasného sta-
vu záhrad vilov˘ch ‰tvrtí;
➤ 10. februára 2005 o 11,00 h
v cviãebni D-14 na Katedre bio-
techniky zelene bude Ing. SIL-
VIA TKÁâOVÁ obhajovaÈ dokto-
randskú dizertaãnú prácu na té-
mu Hodnotenie vitality, zdravot-
ného stavu a odolnosti okras-
n˘ch drevín proti biotick˘m a
abiotick˘m ‰kodliv˘m ãiniteºom.

AVIZUJEME

OSPRAVEDLNENIE
V decembri minulého roka vy-

‰lo 4. ãíslo ãasopisu ACADEMIA,
venované súãasnosti a perspek-
tívam vysok˘ch ‰kôl a vedy.
Priná‰a zaujímavé informácie o
úlohe univerzít v inovaãn˘ch pro-
cesoch podnikateºskej sféry
(„Ako moÏno vyváÏiÈ úsilie uni-
verzity o vedeckú v˘nimoãnosÈ –
scientific excellence – s jej úsilím
priamo prispieÈ k ekonomick˘m
ziskom v podnikateºskej praxi?“),
pohºad psychológa na poraden-
stvo na vysok˘ch ‰kolách, ale aj
ãlánok o profesionalizme vyso-
ko‰kolsk˘ch uãiteºov v reflexii
novej paradigmy vzdelávania
(„Kmenem profesionálního roz-
voje vysoko‰kolsk˘ch uãitelÛ je
vûda a v˘zkum, které podmiÀují
postup v kariéfie... Novû je tfieba
pfiipojit vazbu na praxi jako neo-
pominuteln˘ komponent vzdûlá-
vaní v paradigmatu spoleãnosti

vûdûní“.). Iného moÏno zaujme
príspevok o genéze a v˘vojov˘ch
tendenciách technológie vzdelá-
vania, alebo informácie o vyuÏí-
vaní marketingov˘ch informácií
na zlep‰enie zruãnosti ‰tudentov
– projekt UMIS. Pod názvom Vy-
soké ‰koly a ìal‰ie vzdelávanie v
rokoch 2002 a 2003 sú sprístup-
nené informácie Ústavu informá-
cií a prognóz ‰kolstva o v˘voji
celoÏivotného vzdelávania na
Slovensku. Z ìal‰ích tém: Nová
etapa v programe Leonardo, Eu-
rópska znaãka pre PF Univerzity
Mateja Bela, Národn˘ tím bolon-
sk˘ch promótorov, Ako je to v
Európe – o medzinárodnej klasi-
fikácii terciárneho vzdelávania
ISCED. âasopis priná‰a aj zoz-
nam nov˘ch profesorov, vyme-
novan˘ch v novembri 2004, jazy-
kovú poradÀu a prehºad zaujíma-
v˘ch kníh. P˘tajte sa naÀ v ‰tu-
dovni SlPK pod aulou. KP

NETREBA ICH PREDSTAVOVAË. Likvidácia tuzemsk˘ch cestov-
n˘ch príkazov, vystavovanie faktúr, úãtovanie príjmového, darovacie-
ho, depozitného a devízového úãtu, ako aj sociálneho fondu za celú
univerzitu, to je veru poriadna agenda! Má ju na starosti trojica koleg˘À
z útvaru v‰eobecnej uãtárne (zºava) Marianna Blahová, Alena Opr‰a-
lová a Ing. Alexandra Muziková. Snímka: (ok)

Máte radi tanec a dobrú zába-
vu? Doktorandi SPU vás poz˘-
vajú na svoj ples, ktor˘ sa usku-
toãní v piatok 18. februára 2005
v Stredoslovenskej kolibe na
v˘stavisku AX. Cena lístka: 650
Sk. Kontakt: Ing. Marek Sobola,
tel.: 0908 137 705.

Prezentácia nov˘ch vedec-
k˘ch poznatkov overen˘ch pra-
xou, priblíÏenie financovania slo-
venského poºnohospodárstva po
vstupe do EÚ, ale aj osobné ne-
formálne stretnutia v˘robcov
hnojív s ich spotrebiteºmi sú
hlavn˘mi cieºmi 25. roãníka se-
minára Racionálne pouÏívanie
priemyseln˘ch hnojív a pesticí-
dov. Podujatie, ktoré pripravilo
Duslo ·aºa, a.s., poboãka ZSVTS
a SPU v Nitre sa uskutoãní 10.
februára 2005 v nitrianskom
Agroin‰titúte.

BOTANIKA
V predchádzajúcich ãíslach sme vám predstavili

niektoré vybrané tituly vedeck˘ch e-ãasopisov. Vo
voºnom pokraãovaní sa pozrieme na zaujímavé a in-
‰piratívne elektronické informaãné zdroje usporia-
dané do tematick˘ch oblastí, dnes na miniv˘ber z
botaniky.

Medzi najdôleÏitej‰ie príruãky pouÏívané v kaÏdo-
dennej taxonomickej praxi botanikov patrí Medziná-
rodn˘ kód botanickej nomenklatúry (ICBN - Saint
Louis Code). Podobne ako ìal‰ie kódy, ktoré sa
pouÏívajú napr. pri pestovan˘ch rastlinách ãi in˘ch
organizmoch (Medzinárodn˘ kód nomenklatúry pe-
stovan˘ch rastlín, Medzinárodn˘ kód nomenklatúry
baktérií a pod.), poskytuje jednotné pravidlá pre
tvorbu a pouÏívanie mien rastlín. Preklad plného
textu ICBN, ktorého autorom je K. Marhold, je publi-
kovan˘ na adrese: ibot.sav.sk/SBS1/newkod.

Prv˘m pokusom o komplexn˘ zoznam doteraz
evidovan˘ch zástupcov slovenskej flóry je online
verzia Zoznamu niÏ‰ích a vy‰‰ích rastlín Sloven-
ska. Má byÈ pomôckou pre odborníkov nielen v ob-
lasti systematickej botaniky, taxonómie a fytocenoló-

gie, ale aj ochrany prírody a krajinnej ekológie. Zoz-
nam je aj najnov‰ou verziou ãerveného zoznamu fló-
ry Slovenska a prehºadom slovensk˘ch názvov niÏ-
‰ích a vy‰‰ích rastlín. V databáze moÏno vyhºadávaÈ
podºa slovenského, anglického alebo latinského ro-
dového a druhového mena rastliny. âasti: Sinice a
riasy, Huby, Li‰ajníky, Machorasty, Papraìorasty a
semenné rastliny (ibot.sav.sk/checklist).

Z anglick˘ch zdrojov vyberáme Aromatic and Me-
dicinal Plants Index z produkcie University Purdue,
ktorá elektronickú príruãku aromatick˘ch, lieãiv˘ch
rastlín a koreninov˘ch rastlín predstavuje v rámci
‰ir‰ie koncipovaného produktu New Crop Resource
Online Programm. (www.hort.purdue.edu/newcrop/
med-aro/toc.html)

Okrem t˘chto "in‰titucionálne" spracovan˘ch
zdrojov urãite zaujmú aj prezentácie jednotlivcov a
záujmov˘ch skupín v podobe herbárov a atlasov:

www.herbar.cz
rostliny.nikde.cz
Záujemcovia o ìal‰ie tipy na ceste za informácia-

mi sú vítaní v e-ãitárni SlPK!
PhDr. ªUBICA JEDLIâKOVÁ

menávané ‰iestimi prístrojmi a
panoramatick˘mi kamerami a
prostredníctvom materskej lode
ich odoslala na Zem. Titan zaují-
ma vedcov najmä preto, Ïe sa
svojím zloÏením podobá Zemi
pred ‰tyrmi miliardami rokov. Aj
jeho atmosféra je zloÏená najmä z
dusíka, teplota povrchu dosahuje
v‰ak len mínus 180 stupÀov Cel-
zia. Pravdepodobne sa na Àom
nachádzajú zlúãeniny uhlíka, kto-
ré sú nevyhnutné pre vznik Ïivota
tak, ako ho poznáme my. 

(Pravda, 15. 1. 2005)

...ºudstvu sa podaril ìal‰í prelo-
mov˘ krok pri dob˘vaní vesmí-
ru? Prieskumná sonda Huygens,
ktorú pred siedmimi rokmi spolu
s matersk˘m modulom Cassini
vyslala Európska vesmírna agen-
túra, 14. januára úspe‰ne pristá-
la na Titane, najväã‰om z 34 me-
siacov Saturnu. Sonda poãas zo-
stupu a pristátia na povrchu me-
siaca zhromaÏdila údaje zazna-

Z VOLEJBALU
VK Ekonóm SPU Nitra – VK

Strojár Malacky 1 : 3 (31:33,
20:25, 25:18, 18:25)

Zostava SPU Nitra: Zentko,
Pa‰ka, Valent, Toman, Gál, Szőke
(libero ·imo, Halás, Kostka, Kel-
to‰)

Nitrania privítali v nadstavbo-
vej ãasti súpera z Malaciek, kto-
rého jedinou ‰ancou bolo uspieÈ
práve v Nitre. Do zápasu vstúpi-
li obe druÏstvá s veºk˘m nasade-
ním a setbaly sa striedali na jed-
nej aj druhej strane. Hostia
zvládli set lep‰ie, ão im dodalo
viac sebavedomia aj v druhom
sete. V treÈom domáci opäÈ lep-
‰ie servovali a útoãili, o ãom
svedãí aj v˘sledok. ·koda len,
Ïe na to nedokázali nadviazaÈ aj
vo ‰tvrtom sete a umoÏnili súpe-
rovi získaÈ ho vo svoj prospech.

Na nasledujúce kolo, ktoré sa
odohrá v sobotu 29. januára
2005 o 18.00 h, cestujú hráãi
spod Zobora do Îiliny.

Mgr. ªUBOMÍR PA·KA

·tudent príde na skú‰ku, vy-
tiahne si otázku a zúfalo prevrá-
ti oãi.

- Pán profesor, môÏem si vy-
tiahnuÈ inú otázku?

- No, tak dobre... 
Keì sa to v‰ak opakuje viac-

krát, profesora nakoniec prejde
trpezlivosÈ a hovorí:

- Dajte sem ten index! - a za-
pí‰e ‰tudentovi za tri. 

Keì ‰tudent cel˘ ‰Èastn˘ odí-
de, asistent sa p˘ta:

- Preão ste mu to dali, veì
zjavne niã nevedel!

- Nieão predsa musel vedieÈ,
keì tak usilovne hºadal.

Mlad˘ McDonald zo ·kótska

‰iel ‰tudovaÈ na univerzitu v
Oxforde. Po prvom mesiaci mu
telefonuje matka:

- Tak ão, ako ti to ide? âo ‰ko-
la? âo internát?

- ·kola je fajn, ale internát
Ïiadna sláva. Tí Angliãania sú
stra‰ne hluãn˘ národ. V izbe na-
ºavo odo mÀa kaÏd˘ veãer niek-
to kriãí a vrieska, napravo zasa
stále ktosi mláti do steny.

- Chudáãik, ako si len zvykne‰?
- Nevadí, ja si z toho niã nero-

bím. Pokojne stojím v izbe a ìa-
lej hrám na gajdy... 

Nikdy sa nebojte urobiÈ nieão
nové! SpomeÀte si, Ïe archu po-
stavil jeden amatér, zatiaº ão Ti-
tanic zástup profesionálov.

Jediná otázka

aÏ 6 stredn˘ch ‰kôl, kde predpo-
kladáme potencionálnych záujem-
cov o ‰túdium. Vybavujeme ich
propagaãn˘m CD o SPU, ako aj
informaãn˘m CD o moÏnostiach a
organizácii ‰túdia na FAPZ a ìal-
‰ími materiálmi. Za prednosÈ tejto
formy povaÏujeme osobn˘ kontakt
uãiteºa fakulty a uchádzaãa o ‰tú-
dium. Domnievame sa, Ïe aj táto
forma propagácie prispela k tomu,
Ïe sme prijali primeran˘ poãet u-
chádzaãov aj na menej atraktívne
‰tudijné programy, ktor˘ch absol-
ventov oÏivujúca sa poºnohospo-
dárska prax stále viac poÏaduje.
Nakoniec, úlohou verejnej vysokej
‰koly je zabezpeãovaÈ a rozvíjaÈ
‰túdium aj v oblastiach síce menej
módnych a lukratívnych, ale pre
spoloãnosÈ potrebn˘ch, predov‰et-
k˘m v tej situácii, keì sme jedinou
‰kolou, ktorá poskytuje vysoko-
‰kolské vzdelanie v oblasti rastlin-
nej a Ïivoãí‰nej produkcie na
Slovensku.

FEM
Doc. Dr. Ing. Elena Horská: Fa-

kulta ekonomiky a manaÏmentu aj
v tomto akademickom roku organi-
zuje dni otvoren˘ch dverí, ktoré sa
vlani te‰ili veºkej obºube. Prv˘ bol v
novembri minulého roka, keì nás
nav‰tívilo okolo 170 ‰tudentov z
Nitry, Hlohovca, ·ale, Trnavy a
Bratislavy, druh˘ 21. januára 2005
a ìal‰ie plánujeme na 4. a 18. feb-
ruára. Poz˘vame nielen záujem-
cov o ‰túdium, ale aj ich rodiãov,
uãiteºov, v˘chovn˘ch poradcov,
aby priamo na pôde fakulty získali
obraz o podmienkach ‰túdia na
FEM, o ponuke nov˘ch ‰tudijn˘ch
programov, ako aj o Ïivote ná‰ho
‰tudenta. ëal‰ími komunikaãn˘mi
prostriedkami, ktoré plánujeme vy-
uÏiÈ, sú regionálne média.

FZKI
Ing. Klaudia Pariláková, PhD.:

Fakulta záhradníctva a krajinného
inÏinierstva ponúka v akademic-
kom roku 2005/2006 ‰esÈ novo-
akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch progra-
mov na bakalárskom a päÈ ‰tudij-
n˘ch programov na inÏinierskom
stupni ‰túdia. Hlavnou formou pro-
pagácie sú dni otvoren˘ch dverí,
pre ktoré boli spracované infor-
maãné letáky a iné informaãné
materiály, ktoré osobne prezento-
vali zástupcovia na‰ich katedier a,
samozrejme, prodekani fakulty.
FZKI sa zapojila aj do rôznych fo-
riem propagácie cez ‰kolské v˘-
poãtové strediská, ktoré poskytujú
„Informaãn˘ servis o V·“ a zabez-
peãujú tak informovanosÈ jednotli-
v˘ch stredn˘ch ‰kôl o moÏnos-
tiach a podmienkach ‰túdia na
V·. Podklady o prijímacích poho-
voroch a v‰eobecnú charakteristi-
ku odborn˘ch profilov na‰ich ab-
solventov si vyÏiadali aj rôzne vy-

davateºské spoloãnosti. V nepo-
slednom rade FZKI na propagáciu
plne vyuÏíva svoju webovú strán-
ku. Veºmi úãinn˘m, cielen˘m a
permanentn˘m spôsobom je aj
pôsobenie na‰ich vysoko‰kol-
sk˘ch uãiteºov na rôznych vedec-
ko-spoloãensk˘ch fórach, kde vy-
zdvihujú v˘chovno-vzdelávaciu
hodnotu FZKI.

MF
RNDr. Zuzana Hlaváãová, CSc.:

Nepriazniv˘ demografick˘ v˘voj v
budúcich rokoch ovplyvní poãty
uchádzaãov o ‰túdium na Mecha-
nizaãnej fakulte. Z tohto dôvodu je
neustále nutné propagovaÈ moÏ-
nosti ‰túdia na fakulte a novoakre-
ditované ‰tudijné programy vo
v‰etk˘ch regiónoch Slovenska,
ale najmä v okolí Nitry. Jednou z
príleÏitostí bol Agrokomplex 2004,
na ktor˘ MF pripravila propagaãn˘
leták o akreditovan˘ch i pripravo-
van˘ch ‰tudijn˘ch programoch a o
moÏnosti uplatnenia absolventov.
Informaãné CD o katedrách a pra-
coviskách fakulty, pripravené fa-
kultn˘m v˘poãtov˘m strediskom,
sa premietalo v expozícii SPU. Na
dni otvoren˘ch dverí, ktor˘ sa us-
kutoãnil 19. januára, pri‰lo okolo
160 záujemcov o ‰túdium. Fakult-
né v˘poãtové stredisko vyrobilo in-
formaãné DVD, ktoré sa premieta-
lo v posluchárni CH, informácie o
nov˘ch ‰tudijn˘ch programoch bo-
li prezentované v PowerPointe.
Záujemcom sme poskytli aj infor-
maãné letáky. Fakulta naplánova-
la náv‰tevy jednotliv˘ch regiónov
a stredn˘ch ‰kôl, na ktor˘ch budú
uãitelia MF uchádzaãom osobne
fakultu propagovaÈ. Okrem toho
zverejníme informácie o nov˘ch
‰tudijn˘ch programoch a o moÏ-
nostiach ‰túdia v niektor˘ch ãaso-
pisoch.

FBP
Doc. Ing. Helena Franãáková,

CSc.: Fakulta biotechnológie a po-
travinárstva v rámci propagácie
‰túdia organizuje informaãné dni
fakulty (24.11. 2004 a 28.1. 2005),
kde záujemcov oboznamuje s moÏ-
nosÈou ‰túdia v akreditovan˘ch
‰tudijn˘ch programoch, profilom
absolventov, ako aj moÏnosÈou
uplatnenia sa vo sférach hospo-
dárskeho Ïivota doma i v zahrani-
ãí. ZároveÀ informujeme uchá-
dzaãov o zameraní fakulty v rámci
vedeckov˘skumnej ãinnosti a moÏ-
nosti zapojenia sa ‰tudentov aj do
tejto oblasti. Fakulta pripravila aj
informácie o moÏnostiach ‰túdia
vo forme letákov, ktoré do konca
januára rozpo‰le na stredné ‰koly.
ZúãastÀujeme sa aj na v‰etk˘ch
podujatiach, ktoré sa v rámci SR
organizujú na tému moÏnosti ‰tú-
dia na V·, kde prezentujeme ‰tu-
dijné programy FBP, ale aj moÏ-
nosti vyuÏívania voºného ãasu na
SPU.


