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Dnes na tému:
Zvy‰ovanie
kvality vzdelávania
na na‰ej SPU
Vyjadrite svoj názor!
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VPP OBSTÁL V KONKURENCII PRODUCENTOV MLIEKA

STΩPâEK

Zv˘‰iÈ úÏitkovosÈ, no aj
efektívnosÈ v˘roby

Videla som lásku na ulici
Sedela vzadu za rohom
Sedela tam vraj
na krabici
Od ãoho to uÏ nevedno
A bola bosá ako dieÈa
âo hrá sa v lete
na piesku
âupela ticho ani
My‰ka no ja i tak viem
Ïe je tu
Bola tam sama
Aká ‰koda bála sa ºudí
a aj mÀa
Mala pohºad vystra‰en˘
Bola tam celkom
bezradná
Dáme si na veãeru krásny pohºad, alebo trochu lásky?

Na‰la som lásku
Zababranú od svinstva
tohto sveta
Nevedela uÏ sama kto je
A naão po svete lieta
Chcela sa sp˘taÈ
naão je tu
No ja som ju tro‰ku
predbehla
UÏ vie pravdu
no nechápe
v˘znam
O tom na ão je tu
Tak láska tam sedí
Je plná obáv
Stále sa bojí uteká
od nás
Je ako blázon
Ja na‰la som lásku

DISKUSIA O ZVY·OVANÍ KVALITY VZDELÁVANIA NA SLOVENSKEJ POªNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITE

O úspe‰nosti rozhoduje kvalita
Vedenie univerzity v spolupráci s Pedagogickou komisiou Akademického senátu SPU zorganizovalo 26. januára aktív s cieºom zaãaÈ
kvalifikovanú diskusiu o nutnosti zv˘‰iÈ kvalitu poskytovaného vzdelávania na SPU, a to v nadväznosti na roz‰irujúci sa bolonsk˘ proces.
Úãastníci si na stretnutí v aule vypoãuli predná‰ku o e-vzdelávaní na
univerzite v Hradci Králové, aktuálnych problémoch vzdelávania a o
implementácii ECTS na na‰ej univerzite. Ako vo svojom sprievodnom slove uviedla prof. Ing. Zdenka Muchová, CSc., z námetov a podnetov budú vyvodené závery pre ‰ir‰iu akademickú obec. Dodajme,
Ïe aj Poºnohospodár je jednou z alternatív, ako vyjadriÈ svoj názor!

Príhovor rektora SPU Imricha Okenku

ALEXANDRA TAKÁâOVÁ,
4. FZKI

âÍTALI SME

Nitrania
pomáhajú
Tatrám
Na úãet TANAPU odoslal
Mestsk˘ úrad v Nitre v t˘chto
dÀoch 50 tisíc Sk, ktoré vyzbierali obãania v akcii Na pomoc
Tatrám. ëal‰ích 200 tisíc uvoºnil primátor Nitry Ferdinand
Vítek z rezervného fondu mesta. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja schválili uvoºnenie milióna Sk z mimorozpoãtov˘ch zdrojov samosprávy
kraja.
Popri finanãnej pri‰la z
Nitry i odborná ponuka. Slovenská poºnohospodárska
univerzita je pripravená pomôcÈ Tatrám svojím vedeck˘m a v˘skumn˘m potenciálom, poznatkami a skúsenosÈami odborníkov na problematiku klimatick˘ch zmien
i rie‰ením aktuálnych i dlhodob˘ch úloh obnovy Tatier v
univerzitn˘ch laboratóriách
a ‰pecializovan˘ch pracoviskách.
(Národná obroda, 3. 2. 2005)

Snímka: V.·.

Levické mliekarne, a.s., Levice usporiadali 7. februára 2005
pracovné stretnutie dodávateºov surového kravského mlieka. Te‰í nás, Ïe v rámci hodnotenia kvality, ale najmä mnoÏstva dodaného surového kravského mlieka v roku 2004, sa
ná‰ Vysoko‰kolsk˘ poºnohospodársky podnik SPU, s.r.o.,
KolíÀany v silnej konkurencii
vy‰e stovky dodávateºov umiestnil na druhom mieste, za ZAD
Dvory nad Îitavou. Dodali sme
3 683 tisíc litrov mlieka, priãom
uvedené mnoÏstvo sme realizovali v priemernej cene 9,667
Sk pri roãnej úÏitkovosti 7 600
l/ks/rok.

Poslaním vysok˘ch ‰kôl v zmysle zákona 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách je rozvíjaÈ harmonickú osobnosÈ, vedomosti, múdrosÈ,
dobro a tvorivosÈ v ãloveku a prispievaÈ k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoloãnosti. NapæÀanie tohto
poslania je predmetom hlavnej
ãinnosti vysok˘ch ‰kôl, teda aj
nás, pedagogick˘ch zamestnancov SPU v Nitre. Od 1. mája 2004
je SR ãlenom EÚ a táto skutoãnosÈ sa odráÏa aj na zv˘‰en˘ch
globálnych poÏiadavkách, kladen˘ch na vysoké ‰koly v oblasti
vzdelávania, vedy a v˘skumu.

Tvorcovia lisabonskej stratégie
zdôrazÀujú, Ïe vzdelávanie rozvíja vlastnosti, bez ktor˘ch nemôÏe
existovaÈ nijaká vysoko produkãná ekonomika alebo spoloãnosÈ.
Európska komisia dala niekoºko
odporúãaní ãlensk˘m ‰tátom, v
ktor˘ch o.i. uvádza, Ïe do roku
2010 by najmenej 85% populaãného roãníka 22-roãn˘ch malo
maÈ vy‰‰ie ako stredo‰kolské
vzdelanie, na celoÏivotnom vzdelávaní by sa malo aktívne zúãastniÈ najmenej 12,5% dospelej generácie a treba vytvoriÈ jednotnú
európsku oblasÈ vzdelávania a
‰kolenia.
Postavenie a ãinnosÈ SPU treba
preto uÏ v súãasnosti posudzovaÈ
z t˘chto celoeurópskych aspektov s ohºadom na poÏadovan˘ primeran˘ podiel na rozvoji spoloãnosti. KaÏdá univerzita je taká úspe‰ná, aké kvalitné vzdelávanie,
vedu a v˘skum poskytuje.
V poslednom období sa veºa hovorí aj o kvalitatívnom hodnotení
univerzít. SPU v roku 2006 okrem

V aule SPU sa 26. januára uskutoãnilo pracovné stretnutie uãiteºov
k aktuálnym pedagogick˘m otázkam.

iného ãaká komplexná akreditácia
Akreditaãnou komisiou vlády SR.
Otázka kvality sa v˘raznej‰ie premietne do popredia a záujmu ‰tudujúcej verejnosti po schválení
zákona o ‰tudentsk˘ch pôÏiãkách, ktorého súãasÈou je aj ãiastoãné spoplatnenie vysoko‰kolského ‰túdia. Hodnotenie kvality a
ranking vysok˘ch ‰kôl je aj zásadnou poÏiadavkou vlády SR.
Preukazovanie kvality je nutnou
poÏiadavkou na zv˘‰ené financovanie vysok˘ch ‰kôl, napojen˘ch
najmä na ‰tátny rozpoãet. Zákon
ã. 740 Z.z. o ‰tátnom rozpoãte na
rok 2005 definuje aj zámery a vybrané ciele vlády SR, na ktoré sa
pre vysoké ‰koly poskytujú verejné financie vo v˘‰ke 10,4 mld. Sk.
Je to predov‰etk˘m kvalitn˘ a efektívne fungujúci vysoko‰kolsk˘
systém umoÏÀujúci prístup k vysoko‰kolskému vzdelávaniu v‰et-

k˘m obãanom, ktorí oÀ prejavia
záujem a majú potrebné schopnosti. Vysoké ‰koly sú definované
aj ako základn˘ prvok v˘skumnov˘vojového potenciálu Slovenska.
Úlohy v oblasti vzdelávania teda nie sú jednoduché, uÏ aj vzhºadom na zväã‰ujúci sa trh vzdelávania v EÚ, roz‰irovanie poãtu súkromn˘ch vysok˘ch ‰kôl a vznik
nov˘ch fakúlt na verejn˘ch vysok˘ch ‰kolách, ponúkajúcich ‰iroké
spektrum konkurenãn˘ch ‰tudijn˘ch programov. V neposlednom
rade je to aj zvy‰ujúci sa tlak na
kvalitu vzdelávania. Ak chceme
naznaãiÈ smery ìal‰ieho rozvoja
vzdelávania na SPU, treba sa pozastaviÈ a zamyslieÈ nad súãasn˘m stavom, najmä v komparácii
s ostatn˘mi vysok˘mi ‰kolami na
Slovensku a v európskom regióne. Roz‰irujúca sa vzdelávacia
(Pokraãovanie na 2. str.)

Noví ãlenovia SAPV
V piatok 28. januára sa v priestoroch ka‰tieºa Dolná Malanta
uskutoãnilo slávnostné odovzdávanie vymenúvacích dekrétov
nov˘m ãlenom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
(SAPV). Z rúk ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona a predsedu akadémie Alexandra Sommera si ich prevzalo 21 novozvolen˘ch ãlenov. Minister vo svojom príhovore kon‰tatoval, Ïe
slovenské pôdohospodárstvo v
ostatnom ãase zaãína hospodáriÈ
so ziskovou bilanciou, ão je ãiastoãne aj v˘sledkom aktivít, ktoré
vyvíjajú ãlenovia SAPV. Novembrová kalamita poukázala na potrebu posilniÈ lesnícky v˘skum a
postaviÈ projekt obnovy ekosystému na vedeckej báze. V mene
nov˘ch ãlenov za dôveru poìakoval predseda Slovenskej akadémie vied prof. ·tefan Luby,
ktor˘ bol zvolen˘ za ãestného
ãlena SAPV.
Nov˘mi riadnymi ãlenmi SAPV
sa stali aj viacerí akademickí
funkcionári a pedagogickí pracovníci SPU: dekan FEM prof.
Peter Bielik, dekan MF prof.
Vladimír Kroãko, ìalej prof. Ján
Kováãik a doc. Ján Brindza. De-

krét ãestného ãlena si prevzal doteraj‰í riadny ãlen akadémie prof.
Milan Pajtá‰ a emeritn˘ profesor
Du‰an Kulík. Medzi ‰iestimi nov˘mi zahraniãn˘mi ãlenmi SAPV sú
dve v˘znamné vedecko-pedagogické osobnosti, ktoré uÏ viac rokov spolupracujú s SPU v Nitre:
prof. Kon‰tantín Saeviã, dekan
Humanitárnej a ekologickej fakulty a riaditeº Agro-ekologického

V roku 2005 sa chce vysoko‰kolsk˘ podnik v chove dojníc
priblíÏiÈ k úÏitkovosti 8 000 litrov na kus a rok, no hlavnú pozornosÈ bude venovaÈ v˘raznej‰iemu zlep‰eniu parametrov
vzÈahujúcich sa na ekonomickú
efektívnosÈ v˘roby mlieka. Pôjde najmä o zlep‰enie kvalitatívnych parametrov, a to zv˘‰enie produkãnej dlhovekosti a
zdravotného stavu dojníc, reprodukãn˘ch parametrov, hlavne plodnosti a ekonomickej
efektívnosti k⁄mnej dávky, zaloÏenej hlavne na báze kvalitn˘ch vlastn˘ch krmív.
Ing. PETER BREZOVSK¯, CSc.

Slovo do agrárnej
politiky EÚ
Riaditeºa V˘skumného ústavu ekonomiky poºnohospodárstva a potravinárstva v
Bratislave GEJZU BLAASA
v januári zvolili ãlenské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD) za podpredsedu v˘boru pre poºnohospodárstvo. Podºa M. Szentiványiho, tajomníka Stálej komisie
SR pri OECD v ParíÏi, je pozícia v byre pracovn˘ch orgánov OECD prestíÏnou záleÏitosÈou a ocenením dobrej spolupráce s touto organizáciou v oblasti poºnohospodárskej ekonomiky, ktorú
Slovensko v posledn˘ch rokoch úspe‰ne rozvinulo.
âlenstvom v byre bude maÈ
na‰a krajina moÏnosÈ vo
väã‰ej miere ovplyvÀovaÈ
strategické smerovanie OECD
v tejto oblasti.
(TASR)
centra Bieloruskej ‰tátnej poºnohospodárskej univerzity v Minsku a prof. Tadeusz Szulc, b˘val˘ rektor Wroclavskej poºnohospodárskej akadémie a dnes
námestník ministra ‰kolstva Poºskej republiky, ktor˘ prehovoril
za zahraniãn˘ch úãastníkov a oznaãil ãlenstvo v SAPV za záväzok, ktor˘m sa môÏe roz‰íriÈ spolupráca vo vede a v˘skume, ale
aj vo vzájomn˘ch v˘menách ‰tudentov a doktorandov.
JÁN MORAVSK¯, SAPV

Vymenúvacie dekréty ãlenov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied si prevzali aj ‰tyria pedagógovia SPU. Na snímke (zºava): prof. J. Kováãik, doc. J. Brindza, prof. T. Szulc (námestník poºského ministra ‰kolSnímka: Ing. P. MAGDOLEN
stva), prof. P. Bielik a prof. V. Kroãko.
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Edukaãn˘ proces treba vnímaÈ globálnej‰ie
Snahou ná‰ho stretnutia je oboznámiÈ vás s úlohami, ktoré nás v
nasledujúcom období oãakávajú z
hºadiska dosahovania vysokej kvality vzdelávacieho procesu.
V záujme vzájomnej informovanosti budem vychádzaÈ z niektor˘ch celouniverzitn˘ch údajov, pretoÏe nám ãasto ch˘ba globálnej‰í
pohºad presahujúci rámec katedry,
fakulty ãi univerzity. Stáva sa, Ïe
pedagóg sa zameria len na svoj
predmet a menej sa zam˘‰ºa nad
t˘m, ako predmet dotvára profil daného ‰tudijného odboru, ‰pecializácie ãi ‰tudijného programu, ako
sa podieºa na formovaní ná‰ho absolventa.
V tomto akademickom roku SPU
vo v‰etk˘ch 3 stupÀoch vzdelávania na ‰iestich fakultách poskytuje
vzdelávanie vy‰e 10 tisícom ‰tudentom. K 31. 10. 2004 ich bolo
zapísan˘ch 10 126, to je pribliÏne
o 300 viac ako v minulom akademickom roku. Z celkového poãtu je podiel ‰tudentov bakalárskeho ‰túdia 32 % (31,98), inÏinierskeho 63 % (63,09), doktorandského takmer 5 % (4,93). Z hºadiska formy ‰túdia takmer 64 % tvorí
denné a vy‰e 36 % externé ‰túdium. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je v súãasnosti podiel
‰tudentov externej formy ‰túdia
asi o 3 % vy‰‰í. Podiel jednotliv˘ch foriem a stupÀov ‰túdia na
na‰ej univerzite v akad. roku
2003/2004 kore‰pondoval s celoslovensk˘m stavom.
Na SPU sa vzdelávanie realizuje spolu v 18 akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch odboroch bakalárskeho,
26 inÏinierskeho a 14 odboroch
doktorandského ‰túdia a na FE·RR v ‰iestich ‰tudijn˘ch programoch bakalárskeho, dvoch inÏinierskeho a dvoch doktorandského stupÀa.
V zmysle zákona ã. 131/2002 Z.
z. o vysok˘ch ‰kolách je súãasn˘
akademick˘ rok posledn˘, v ktorom sa prijímali uchádzaãi a zaãali
sa vzdelávaÈ v uveden˘ch odboroch, pretoÏe právo konaÈ ‰tátne
skú‰ky v ‰tudijn˘ch odboroch bakalárskeho ‰túdia zaniká 31. 12.
2009, v ‰tudijn˘ch odboroch inÏinierskeho ‰túdia 31. 12. 2011 a v
doktorandskom ‰túdiu 31. 12.
2010. Na základe t˘chto skutoãností sa uplynulé obdobie na v‰etk˘ch fakultách nieslo v znamení
prípravy a kreovania nov˘ch atrak-

tívnych ‰tudijn˘ch programov
(·P), ktoré by zodpovedali súãasn˘m potrebám domáceho a európskeho trhu práce. Do tohto procesu sa veºmi intenzívne zapojili
v‰etky fakulty a v˘sledkom je, Ïe v
súãasnosti je na SPU akreditovan˘ch 33 ·P bakalárskeho stupÀa,
34 ·P 2. stupÀa a 16 ·P 3. stupÀa, priãom ìal‰ie sú v schvaºovacom pokraãovaní a väã‰ina je
akreditovaná pre dennú i externú
formu ‰túdia. KeìÏe v súlade s poÏiadavkami Akreditaãnej komisie
je potrebné osobitne akreditovaÈ
dennú a externú formu ‰túdia, ide
potom takmer o dvojnásobn˘ poãet programov.
I keì je proces akreditácie ·P
veºmi nároãn˘, nemenej dôleÏitá
bude kvalitná realizácia v‰etk˘ch
ich jednotiek, ktorá nás ãaká od
budúceho akademického roka. Z
tohto aspektu je mimoriadne naliehavé v ‰tudijn˘ch plánoch nov˘ch
·P vymedziÈ obsah jednotliv˘ch
predmetov, a to najmä v prípadoch
nov˘ch predmetov, eliminovaÈ potencionálne prekr˘vanie obsahu
predmetov, v ‰truktúre ‰tudijného
plánu optimalizovaÈ ich vzájomnú
následnosÈ a podmienenosÈ, a to v
úzkej súãinnosti garantov ·P a
gestorov predmetov ãi uÏ na katedrovej, alebo medzikatedrovej
úrovni.
Jedn˘m zo základn˘ch predpokladov kvality realizácie ·P je jeho
personálne zabezpeãenie, v ktorom pôjde o to, aby charakter
predmetu kore‰pondoval s vedecko-pedagogickou profiláciou uãiteºov. Z hºadiska ‰truktúry pedagogického zboru v rámci univerzity je
podiel profesorov 13,51 %, docentov 25,15 %, odborn˘ch asistentov
60,71 % a asistentov 0,63 %. Pozitívne moÏno hodnotiÈ zvy‰ovanie
odborného rastu odborn˘ch asistentov. V minulom akad. roku sa

zv˘‰il ich poãet s vedeckou hodnosÈou (PhD., CSc.) o 26. V Správe M· SR o stave vysokého ‰kolstva za rok 2003 sa uvádza: „ Z
hºadiska vysok˘ch ‰kôl má najvy‰‰í poãet uãiteºov s titulom PhD.,
resp. CSc. SPU v Nitre (64%), zatiaº ão na slovensk˘ch vysok˘ch
‰kolách z poãtu obsaden˘ch miest
ostatn˘ch uãiteºov je 60,4 % bez
tejto hodnosti (titulu).
Nemenej dôleÏitou úlohou je zabezpeãenie predmetov ‰tudijnou
literatúrou. Napriek zvy‰ujúcemu
sa poãtu vydávan˘ch titulov e‰te

âasto ch˘ba globálnej‰í
pohºad presahujúci
rámec katedry, fakulty
ãi univerzity.
Pedagóg sa zameria
len na svoj predmet
a menej sa zam˘‰ºa
nad t˘m, ako sa
predmet podieºa
na formovaní
ná‰ho absolventa.
stále nemôÏeme byÈ spokojní s dan˘m stavom. Rozdiely sú nielen
medzi fakultami, ale aj v rámci jednej fakulty sú katedry, ktoré svoje
predmety majú plne, alebo takmer
plne pokryté ‰tudijnou literatúrou a
na druhej strane katedry, ktoré vykazujú len 20 % pokrytie. Zabezpeãenie literatúry pre predmety v
nov˘ch ·P sa musí staÈ prioritnou
úlohou, ku ktorej musia vedenia fakúlt i katedier zaujaÈ rigoróznej‰í
prístup. âasto sa v hodnoteniach
katedier objavuje kon‰tatovanie,
Ïe ‰tudenti majú k dispozícii i ‰tudijnú literatúru z in˘ch univerzít,
ale orientujú sa predov‰etk˘m na
literatúru typu skrípt, vydávanú
vlastn˘mi pedagógmi. Nazdávam
sa, Ïe rie‰enie tohto problému je
záleÏitosÈou uãiteºa, jeho poÏiadaviek na ‰tudentov a spôsobu ich
motivácie pre samo‰túdium. Zvy‰ovanie nárokov na samo‰túdium
a individuálnu prácu poãas semestra s dôrazom na ‰ir‰ie vyuÏívanie odbornej literatúry, a to nielen domácej, ale aj zahraniãnej, je

Spomienka na profesora A. Groma
V t˘chto dÀoch si Katedra hydinárstva a mal˘ch hospodárskych zvierat, ale i celá univerzita pripomína 25. v˘roãie úmrtia
charizmatického pedagóga, jedineãného vedeckého pracovníka a organizátora hydinárskej
v˘roby, mimoriadne dobrého
ãloveka, prof. Ing. Antona Groma, DrSc.
Bol priekopníkom hydinárskej vedy a zakladateºom Katedry chovu drobn˘ch hospodárskych zvierat na vtedaj‰ej zootechnickej fakulte Vysokej ‰koly
poºnohospodárskej v Nitre. Katedru viedol od jej vzniku v roku
1956 aÏ do roku 1968, keì bol z
funkcie doãasne uvoºnen˘ pre
inú prácu.
Anton Grom sa narodil 7. septembra 1929. Po absolvovaní základnej ‰koly a gymnázia v
Prievidzi nastúpil na ‰tvorroãné
‰túdium na Vysokú ‰kolu poºnohospodárskeho a lesníckého
inÏinierstva v Ko‰iciach. Ako
vynikajúci ‰tudent stal sa v roku
1951 mimoriadnym asistentom.
Posledn˘ rok ‰túdia absolvoval
na Poºnohospodárskej akadémii J. Dimitrova v bulharskej
Sofii a po návrate ukonãil ‰túdium ãerven˘m diplomom uÏ na
novozaloÏenej V·P v Nitre. Zaãal predná‰aÈ problematiku darwinizmu a dediãnosti zvierat. Z
vyuãovan˘ch disciplín sa zaãal
v˘razne profilovaÈ na chov hydiny. Pod jeho dlhoroãn˘m vedením sa Katedra chovu drobn˘ch
hospodárskych zvierat stala v˘-

znamn˘m pedagogick˘m a vedeck˘m pracoviskom v âeskoslovensku aj v zahraniãí. Okrem
hydinárstva sa tu zaãalo vyuãovaÈ vãelárstvo a rybárstvo a v
ìal‰om období poºovníctvo a
chov koÏu‰inov˘ch zvierat. Pre
v‰etky uvedené ‰pecializácie a
disciplíny postupne vychoval a
vyformoval kolektív pedagógov.
Profesor Grom zastával v rokoch 1956 aÏ 1963 funkciu pro-

rektora V·P a má svoj podiel aj
na vybudovaní nového areálu
‰koly. V roku 1961 získal hodnosÈ
kandidáta poºnohospodárskolesníckych vied a v roku 1962 sa
habilitoval za docenta. V roku
1965 prevzal aj vedenie V˘skumného ústavu chovu a ‰ºachtenia
hydiny v Ivanke pri Dunaji, kde
plnil v˘znamné vedecko-odborné
a spoloãenské poslanie. Bol vedeckou autoritou pre odborníkov

v krajinách v˘chodnej i západnej Európy, USA, Kanade, ale aj
vo v˘chodnej Ázii, Afrike a Latinskej Amerike. Spolupracoval
so svetov˘mi organizáciami, najmä WPSA, FAO a jeho vedecké
práce boli publikované v mnoh˘ch domácich aj zahraniãn˘ch
odborn˘ch periodikách. V roku
1967 bol vymenovan˘ za mimoriadneho profesora a v roku
1977 získal vedeckú hodnosÈ
doktora vied. Za riadneho profesora bol menovan˘ krátko pred
svojou smrÈou.
Profesor Grom mal veºmi rád
svojich ‰tudentov, bol ich nezi‰tn˘m zástancom a pomocníkom. Priaznivo vpl˘val na ‰tudentské dianie na ‰kole. No i
pre ‰tudentov bol veºkou autoritou, rozhºaden˘m ãlovekom,
ktor˘ videl ìaleko dopredu. Bol
prísny, nestrpel lajdáctvo, ale
zároveÀ srdeãn˘ a citliv˘.
Jeho predãasn˘ odchod zo Ïivota dÀa 24. 2. 1980 bol veºkou
stratou pre katedru i celú poºnohospodársku verejnosÈ. Odi‰iel
cenn˘ ãlovek, ktor˘ zostal v srdciach v‰etk˘ch, ktorí s ním spolupracovali, ktor˘ch uãil kráãaÈ
samostatne Ïivotom a zdolávaÈ
jeho prekáÏky.
(Zo spomienok prof. I. TOâKU
a doc. J. REKO·A)
P.S. Pamiatke A. Groma je venovaná monografia od J. Reko‰a. Jej kniÏné vydanie závisí od
finanãnej podpory sponzorov. Za
va‰u priazeÀ vopred ìakujeme!

ìal‰ou aktuálnou poÏiadavkou.
ÚroveÀ prezentácie prác ‰tudentov, vypracovan˘ch poãas semestra, by sa mala vo väã‰ej miere odraziÈ vo v˘slednom hodnotení z daného predmetu. Takého prístupy
pozitívne hodnotia na‰i ‰tudenti po
návrate zo ‰tudijn˘ch pobytov na
zahraniãn˘ch univerzitách.
Veºkú pozornosÈ treba venovaÈ
aj ‰íreniu poznania pomocou nov˘ch informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií, zavádzaním nov˘ch didaktick˘ch foriem v˘uãby,
ako tu uÏ odznelo.
Internacionalizácia vzdelávania
a budovanie jednotného európskeho vysoko‰kolského priestoru je
pre nás nielen veºkou v˘zvou, ale
stáva sa aj kaÏdodennou nevyhnutnosÈou. Musíme roz‰irovaÈ ponuku ·P, modulov ãi predmetov
vyuãovan˘ch v cudzích jazykoch,
a to jednak vlastn˘mi pedagógmi,
ako aj poz˘vaním v˘znamn˘ch odborníkov – vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov ako hosÈujúcich profesorov
(docentov) zo zahraniãia. Aktivity
fakúlt sú v tomto smere rozdielne.
K realizácii danej úlohy je v‰ak potrebná i adekvátna úroveÀ cudzojazyãn˘ch schopností ‰tudentov.
Îiaº, roz‰írené cudzojazyãné vzdelávanie sa v súãasnom období nestalo súãasÈou v‰etk˘ch ·P.
Naznaãené úlohy posilÀujú predov‰etk˘m kognitívnu stránku edukaãného procesu. Vychádzajúc z
poslania vysokej ‰koly, ktoré je
sformulované hneì v úvode vysoko‰kolského zákona, nie je na‰ou
úlohou len v˘chova odborníkov s
hodnotn˘mi vedomosÈami, ale aj

I keì je proces
akreditácie veºmi
nároãn˘, nemenej
dôleÏitá bude
kvalitná realizácia
v‰etk˘ch jednotiek
‰tudijn˘ch programov,
ktorá nás ãaká
od budúceho
akademického roka.
vysok˘mi morálnymi zásadami,
v˘chova v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a vedenie ‰tudentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti.
Tieto úlohy sú v˘zvou pre v‰etk˘ch nás, ktorí sa akoukoºvek mierou zúãastÀujeme na edukaãnom
procese. Túto poÏiadavku nemoÏno nahradiÈ len zaradením niekoºk˘ch predmetov humanitného cha-

rakteru do ·P. Formovanie absolventa uveden˘ch kvalít je determinované dvoma navzájom pôsobiacimi faktormi. Na jednej strane
kvalitnou kaÏdodennou prácou pedagóga, na druhej spätnoväzobnou aktívnou prácou ‰tudenta.
Tento dichotomick˘ vzÈah musí
maÈ charakter subjektovo-subjektov˘, vzájomne sa ovplyvÀujúci a
dosahujúci vysok˘ stupeÀ akcelerácie intelektuálnych a kreatívnych
atribútov oboch úãastníkov tohto
procesu, vzÈah zaloÏen˘ na priateºstve a súãasne na vysokej nároãnosti a korektnosti. V záujme ich
rozvoja je Ïiaduce vo väã‰ej miere
zapájaÈ ‰tudentov do rie‰iteºsk˘ch
kolektívov na katedrách, prená‰aÈ
na nich zodpovednosÈ za rie‰enie i
keì len parciálnej ãasti urãitej v˘skumnej úlohy ãi projektu.
Veºké rezervy vidíme v individuálnej práci pedagógov so ‰tudentmi, a to v práci ‰tudijn˘ch poradcov, vo funkcii vedúcich závereãn˘ch prác, vo vedení ‰tudentskej
vedeckej ãinnosti i keì sme si vedomí, Ïe preÈaÏenosÈ mnoh˘ch
uãiteºov, napr. poãtom diplomantov, môÏe nepriaznivo ovplyvÀovaÈ
dan˘ proces.
âasto sa vysok˘m ‰kolám vyãíta nedostatoãná vyváÏenosÈ medzi
teóriou a praxou, t.j. príli‰ teoreticky orientovaná v˘uãba. Dokumentujú to aj niektoré v˘sledky v˘skumov u nás ãi v âeskej republike.
Takéto v˘hrady zaznamenávame
zo strany zamestnávateºov, ako aj
samotn˘ch absolventov. Ako uvádza J. Îaja vo v˘sledkoch v˘skumu o uplatÀovaní absolventov
SPU na trhu práce, tri pätiny majú
problémy v aplikácii teoretick˘ch
vedomostí do praxe. Takéto kon‰tatovania nás nútia zamyslieÈ sa
ako ìalej.
Flexibiln˘ vzdelávací systém
(ECTS) dáva ‰tudentom veºké
moÏnosti na samoprofiláciu. VyuÏívanie domácich a najmä zahraniãn˘ch mobilít, zapájanie sa do
záujmovej ãinnosti a práce v rôznych organizáciách a in‰titúciách
podporuje aktívne postoje ‰tudentov. Dne‰ní mladí ºudia si musia
uvedomiÈ, Ïe vstupom na‰ej krajiny do EÚ sa im otvorili nové perspektívy uplatnenia na európskom
trhu práce. Spolu s t˘m v‰ak vznikli aj vy‰‰ie poÏiadavky, ale aj vy‰‰ia konkurencia.
Konkurencia, boj o ‰tudenta
v‰ak zaãal aj medzi 20 verejn˘mi
vysok˘mi ‰kolami na Slovensku.
V Àom sa môÏeme presadiÈ len
poskytovaním vysokej kvality vzdelávania, ktorá nemôÏe byÈ dielom
vedenia univerzity ãi fakúlt, ale len
v˘sledkom spoloãnej aktívnej práce
v‰etk˘ch uãiteºov na‰ej univerzity.
Doc. PhDr. EDITA ROHAªOVÁ, CSc.
V budúcom ãísle o ECTS

CITUJEME
„Dovoºte, aby som formuloval
kroky, ktoré povaÏujem v kontexte Lisabonskej stratégie za potrebné vykonaÈ na ceste k prosperujúcej spoloãnosti.
V procese vzdelávania sa musíme zameraÈ na tvorivosÈ a kºúãové kompetencie aj na úkor encyklopedick˘ch vedomostí, v˘chovu treba zameraÈ na pestovanie v‰eobecne prijíman˘ch etick˘ch hodnôt.
Zv˘‰me investície do vzdelania, ale cielene na konkrétne programy a reformné kroky, ako je
v˘uãba jazykov, poãítaãová gramotnosÈ, kariérny rast pedagogického zboru, zatraktívnenie vysoko‰kolského vzdelania a podobne.
Treba zv˘‰iÈ vzdelanostnú úroveÀ obyvateºstva, nie v‰ak primárne zvy‰ovaním ‰tatistick˘ch ukazovateºov - vy‰‰í poãet absolventov vzdelávacích programov e‰te
nezaruãuje kvalitu, neraz je to dokonca kontraproduktívny krok.
Venujme pozornosÈ príprave
duchovnej elity - história nám ukazuje, Ïe táto nepoãetná skupina rozhodujúco ovplyvÀuje smerovanie krajiny.
Poznávanie (veda) sa musí
staÈ celoÏivotnou súãasÈou ºudsk˘ch aktivít. Pre rozvoj vedy je
rozhodujúce jej priblíÏenie ‰irok˘m vrstvám obyvateºstva na primeranej úrovni. Îiaº, dobr˘ návod, ako to urobiÈ, nie je poruke.“
(Z vystúpenia ministra ‰kolstva
M. Fronca na konferencii
Minerva 20. 1. 2005)

Noví profesori
Prezident SR Ivan Ga‰paroviã
vymenoval 31. januára na Bratislavskom hrade 33 nov˘ch vysoko‰kolsk˘ch profesorov. V príhovore zdôraznil, Ïe k najväã‰ím devízam, s ktor˘mi sme vstúpili do európskeho priestoru nespochybniteºne patria vzdelaní odborníci.
„Bude závisieÈ len od nás, aby
sme dokázali, Ïe v oblasti univerzitného vzdelávania sme dobre
pripravení reflektovaÈ novú situáciu na‰ej krajiny. Musíme dokázaÈ, Ïe absolventi slovensk˘ch
univerzít sú svojím odborn˘m potenciálom v plnej miere schopní
konkurovaÈ svojim kolegom zo
‰piãkov˘ch zahraniãn˘ch vysok˘ch ‰kôl“, povedal Ivan Ga‰paroviã. Kvalitné vzdelanie podºa neho
otvára absolventom oveºa väã‰ie
‰ance na uplatnenie na pracovnom trhu, a t˘m im zaruãuje aj lukratívnej‰ie Ïivotné podmienky.
·tát, ktor˘ ‰etrí na vzdelaní, sám
na to dopláca. Hlava ‰tátu zdieºa
názor, Ïe vysoká ‰kola bez kvalitného vedeckého zázemia nemôÏe
dobre prosperovaÈ. PovaÏuje za
nevyhnutné, aby sa univerzity
viac otvorili podnikateºskému
prostrediu a prichádzajúcim zahraniãn˘m investorom.
-r-

O úspe‰nosti rozhoduje kvalita
(Dokonãenie z 1. str.)
kapacita vysok˘ch ‰kôl má za následok zníÏenie poãtu uchádzaãov
o ‰túdium na jednotlivé univerzity,
teda relatívne, priemerné zhor‰enie vedomostnej úrovne prijíman˘ch prvákov. V uplynulom akademickom roku sa na v‰etky fakulty
SPU prihlásilo menej uchádzaãov
o ‰túdium ako pred siedmimi rokmi na jedinú Fakultu ekonomiky a
manaÏmentu. Tri na‰e fakulty uÏ
nerobia prijímacie skú‰ky, ale len
pohovory. KeìÏe poãet prijat˘ch
prvákov u nás zásadne neklesá,
nutne to priná‰a so sebou v priemere zníÏenie ich vedomostnej úrovne. V akad. roku 2003/2004
‰tudovalo na Slovensku spolu 142
253 ‰tudentov, z toho na SPU 9
271, ão bolo o 384 menej ako v
predchádzajúcom ak. roku. Poãet
novoprijat˘ch ‰tudentov na Slovensku vzrástol o 4 176, na SPU
poklesol o 292, ão osobne hodnotím pozitívne, ak sa v‰ak voºná
pedagogická kapacita uãiteºov vyuÏíva na získavanie a rie‰enie v˘skumn˘ch projektov. V tomto ak.
roku je na SPU situácia iná.
Úbytok ‰tudentov 1. roãníka na
slovensk˘ch verejn˘ch vysok˘ch
‰kolách medzi rokmi 2002 aÏ
2004 bol 23,92%. SPU v tomto po-

radovníku zaberá 10. miesto s
18,11%. Najviac prvákov ubudlo
na STU – 44,52%, najmenej na
UKF v Nitre, kde dokonca pribudlo
9,42% prvákov (informácie sú z
verejnej tlaãe). Poãet absolventov
sa na Slovensku zv˘‰il o 2 680, v
tom je aj 10% podiel SPU, keìÏe
u nás sa poãet absolventov zv˘‰il
o 261.

Tvorcovia lisabonskej
stratégie zdôrazÀujú,
Ïe vzdelávanie rozvíja
vlastnosti, bez ktor˘ch
nemôÏe existovaÈ nijaká
vysokoprodukãná
ekonomika
alebo spoloãnosÈ.
Na kvalitu vzdelávania pôsobí
aj odborn˘ rast uãiteºov. Posledná
‰tatistika ukazuje, Ïe na SPU pôsobí 53,15 profesorov a docentov
s titulom DrSc., 122,48 ostatn˘ch
docentov, 164,95 ostatn˘ch uãiteºov s vedeckou hodnosÈou a
118,35 bez vedeckej hodnosti.

Koeficient kvalifikaãnej ‰truktúry
SPU pre rok 2005 je 1,41 a je o
1,34% hor‰í ako v roku 2004. Vysok˘ je aj priemern˘ vek na funkãn˘ch miestach, a to u riadnych
profesorov 60,4 roka, u docentov
53,4 roka. UÏ v krátkej budúcnosti bude treba venovaÈ väã‰iu pozornosÈ tomuto fenoménu a AS
SPU navrhnem rie‰enie na zintenzívnenie odborného rastu uãiteºov. Tento faktor ovplyvÀuje nielen kvalitu vyuãovacieho procesu,
ale vpl˘va aj na v˘‰ku pridelen˘ch
finanãn˘ch prostriedkov zo ‰tátneho rozpoãtu. Priame pedagogické úväzky na SPU nie sú vysoké, predpokladá sa v‰ak aktívna
zapojenosÈ kaÏdého uãiteºa do
v˘skumnej ãinnosti, najmä z extern˘ch grantov˘ch agentúr. Toto
má aj multiplikatívny úãinok, nakoºko získava finanãné prostriedky nielen priamo z daného grantu,
ale následne aj nápoãtom zo ‰tátneho rozpoãtu.
VáÏené kolegyne, kolegovia,
okrem základn˘ch predná‰ok,
ktoré majú slúÏiÈ ako základ diskusie, oãakávam najmä va‰e
kvalifikované vystúpenia, odborné názory a námety, ãím prejavíte aktívny záujem o túto dôleÏitú
problematiku.
■
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V predchádzajúcom ãísle sme priniesli ãlánok o medzinárodnej vedeckej konferencii o aplikovanom ekonomickom v˘skume
BICABR 2004. Konala sa zaãiatkom decembra v Bangkoku a zúãastnili sa na nej aj zástupcovia Fakulty ekonomiky a manaÏmentu. Ponúkame vám ìal‰ie dojmy z ich pobytu v Thajsku.
Turistick˘ raj zmenil
svoju tvár
Thajsko je mimoriadne atraktívna krajina a nie nadarmo dostalo prívlastok turistick˘ raj. Je to
predov‰etk˘m vìaka nádhernej
prírode, pláÏam s jemn˘m bielym
pieskom, láskavosti a pohostinnosti tamoj‰ieho obyvateºstva.
Mnohé destinácie poznáme z ponuky cestovn˘ch kancelárií práve
v zimnom období, keì v Thajsku
vrcholí turistická sezóna.
V krajine majú tri roãné obdobia – leto, obdobie daÏìov a zimu. A práve zima znamená raj
pre turistov. Tá thajská prebieha
pri teplote 30–35 stupÀov Celzia.
Turisticky vyhºadávanou oblasÈou b˘va Pattaya, ale skutoãn˘m rajom na zemi boli aÏ donedávna tropické ostrovy, ako je
Phuket (známy najmä milovníkom perál), ostrov Phi Phi, ktor˘
preslávil Leonardo di Caprio a
americk˘ film PláÏ, ostrovy Ko
Samet, Ko Chang, Ko Samui a
ìal‰ie. Îiaº, mnohé hodnoty na
ostrovoch zniãili vlny tsunami,
ktoré práve poãas minul˘ch Vianoc zmenili Ïivoty desiatok tisíc
ºudí v juhov˘chodnej Ázii na katastrofu. V Thajsku zasiahli vlny
tsunami turistické strediská na
ostrovoch Phi Phi, Phuket a juhozápadné provincie krajiny, ktoré
museli byÈ evakuované.
Thajské menu
Hlavné mesto krajiny – Bangkok – má podºa oficiálnych údajov viac ako 6 miliónov obyvateºov, neoficiálne sa v‰ak hovorí o
10 miliónoch. Je to veºkomesto
mnoh˘ch tvárí, kde sa mie‰a moderná architektúra s budhistick˘mi chrámami a veºmi jednoduch˘mi obydliami. A medzi t˘m
v‰etk˘m pouliãn˘ predaj ãohokoºvek vrátane teplého jedla, pripravovaného priamo na ulici. Táto
ponuka je urãená väã‰inou pre
miestnych, ktorí za obed alebo
veãeru na ulici nezaplatia viac
ako 20 bahtov. Turisti hºadajú serióznej‰ie a najmä bezpeãnej‰ie
vyzerajúce re‰taurácie a na obed
ãi veãeru obetujú 100–200 bah-

tov. K typick˘m prvkom thajskej
kuchyne patrí ostrá, pikantná
chuÈ jedla. Ako pochúÈka sa tu
predáva peãen˘ hrach v slanom
cestíãku, su‰ené ryby ochutené
rôznym korením, ale tieÏ peãené
kobylky ãi iné drobné Ïivoãíchy.
Hlavn˘m jedlom je ryÏa a v supermarketoch by ste márne hºadali men‰ie ako dvojkilogramové
balenie tejto potraviny. Na ochucovanie jedál sa pouÏíva ãili paprika, zázvor, ãierny sezam, limet-

taxík ãi objednaÈ prehliadku, ale
ak chcete aj nieão zaÏiÈ, choìte
rieãnym autobusom, ktor˘ má
svoje zastávky na mólach a vyuÏívajú ho stovky obyvateºov
Bangkoku. My sme nav‰tívili
chrámov˘ komplex Wat Po, známy 45-metrov dlhou sochou zlatého Budhu. SúãasÈou komplexu
je viac ako ‰tyridsaÈ sôch Budhu
vo v‰etk˘ch pózach (sediaci, stojaci, leÏiaci), v ktor˘ch môÏe byÈ
vyobrazovan˘. V komplexe je aj
chrámová ‰kola a bolo skutoãne
siln˘m záÏitkom vidieÈ mlad˘ch,
asi 15 aÏ 16–roãn˘ch chlapcov
poãas nácviku. Budhisti veria, Ïe
syn, ktor˘ sa stane mníchom,
môÏe svojich rodiãov, ak v Ïivote
veºmi zhre‰ili, vyslobodiÈ a v pro-

SAWASDEE
Welcome in Thailand!
ka a limetková tráva. Niektoré
jedlá pripomínajú ãínsku kuchyÀu, obºube sa te‰ia aj dary mora,
morské riasy ãi fermentované vajíãka podávané s plátkami pikantného zázvoru. Za kráºa ovocia povaÏujú durian a princom
ovocia je mango. Cukor sa pridáva aj k mnoh˘m mäsov˘m jedlám
a naopak, soº sa pridáva do niektor˘ch sladkostí. Su‰ené ovocie
je napríklad upravované nielen
na‰im klasick˘m spôsobom, ale
pridáva sa k nemu soº a ãili paprika. To úplne zmení jeho chuÈ a
ãasto zostane na stole Európana
nepov‰imnuté. Na druhej strane
v‰ak nelákavo vyzerajúce peãené ãierne banány sú vynikajúce.
Budha vo v‰etk˘ch pózach
Mladí Thajãania sa uãia po
anglicky, aby sa uplatnili v tomto
globalizujúcom sa svete. V kníhkupectve majú rodiãia a uãitelia
na v˘ber nespoãetné mnoÏstvo
uãebníc anglického jazyka pre
deti od 2 rokov. AÏ 95 percent obyvateºstva vyznáva budhizmus
a byÈ v Thajsku, to je ‰anca nav‰tíviÈ aj budhistické chrámy ãi
chrámové ‰koly. MôÏete si vziaÈ

cese reinkarnácie nebudú prevtelení do podoby zvieraÈa. Reinkarnácia konãí, ak je du‰a oãistená a môÏe vojsÈ do stavu veãného blaha – nirvany.
Vidiek podporuje aj kráº
Thajsko patrí medzi pätnásÈ
najv˘znamnej‰ích svetov˘ch exportérov potravín a k najv˘znam-

Typ 1/a – obrázkar
Zaãína skú‰ku niekoºk˘mi otázkami, t˘kajúcimi sa predmetov vo
svojej pracovni, napríklad: „Viete,
kto je na tej fotografii? Kto namaºoval ten obraz pri okne? Aká je to
mapa?“ ·tudenti na jeho otázky
reagujú dvoma spôsobmi. Adrenalínové typy to povaÏujú za preverenie svojich schopností bezprostredne reagovaÈ, ‰prti si okrem
v‰etk˘ch dostupn˘ch skrípt pred
skú‰kou zaobstarajú aj plány konkrétnej pracovne s rozmiestnením
v‰etk˘ch obrazov, fotografií, so‰iek a popolníkov.
Typ 1b – uspávaã
Skú‰ajúci poloÏí otázku a zaboren˘ do kresla zavrie oãi. ·tudent
chvejúcim sa hlasom odrecituje,

ão si pripravil. Keì vyuãujúci nereaguje, zaãne odznova, ãasto aj
niekoºkokrát, aÏ do pedagógovho
prebudenia.
Typ 2/c – ponáhºaã
Zatiaº, ão v náhlivosti vybavuje
mobilné telefonáty, k˘vne ‰tudentovi, aby si sadol, ìal‰ím k˘vnutím mu zadá úlohu a vzápätí od-

TYPOLÓGII
UâITEªA
behne. Keì sa po niekoºk˘ch hodinách vracia do svojej pracovne,
b˘va prekvapen˘, Ïe ten úboÏiak
tam e‰te sedí.
Typ 3/e – poctivec
Tento typ pedagóga nevyhodí
‰tudenta s krikom, ale s poznámkou, Ïe je to pre jeho dobro, a Ïe
si e‰te musí do‰tudovaÈ napr. prácu profesora Holáska. Nabudúce,
keì má ‰tudent konkrétnu tému

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ

Známy chrámov˘ komplex Wat Po s desiatkami sôch stvárÀujúcimi
Budhu.
Foto: autorka

na‰tudovanú, odhalí opäÈ ìal‰iu
medzeru v jeho vedomostiach.
Typ 4/d – maród
Máva krehkú kon‰titúciu, v zime aj v lete chodí vo svetri, s hrnãekom ãaju a vreckovkou. Ak teplota klesne pod bod mrazu, zru‰í
skú‰anie aÏ do odvolania. Keì
‰tudent príde na skú‰ku napríklad
s obviazanou rukou, strávi s ním
15 aÏ 30 minút rozhovorom na tému zdravie, typy úrazov a ich prevencia, prípadne poradí vhodnej‰í
spôsob lieãenia, ako navrhol o‰etrujúci lekár. âasto je ochotn˘ rozdeliÈ sa aj o svoje zásoby liekov.
Ak ‰tudent na skú‰ku nie je pripraven˘, upadnutie do mdlôb, alebo aspoÀ bolestivé zasyknutie vyvolá v pedagógovi súcit, ktor˘ vyústi do vety: „Staãí vám trojka?“
Nádej na r˘chlu skú‰ku majú najmä ‰tudentky v pokroãilom ‰tádiu
tehotenstva. Predstava pôrodu v
jeho pracovni ho desí.
Typ 4/f – medvedík
Poznáte ho hneì pri vstupe do
pracovne. Na ‰tudenta nekriãí, ani
doÀho nehádÏe kriedu, ale láskavo ho usadí, ponúkne ãajom,
nervóznych ‰tudentov upokojuje a
iba málokedy vyhadzuje zo skú‰ky. Medzi adrenalínov˘mi typmi
‰tudentov sa nete‰í veºkej obºube.
Typ 7/p – harasser
Tento typ skú‰ajúceho je zásluhou prehlbujúcej sa integrácie do
systému západnej kultúry chovania dnes uÏ vzácnosÈou. Pokiaº sa
vyskytuje, tak zvyãajne v letnom
skú‰kovom období, keì ‰tudentky
ãastuje dvoj- a trojzmyseln˘mi poznámkami. („Vidím, Ïe trojky uÏ
máte, dnes to bude dvojka...“)

Symptómy skú‰kového obdobia ...

Nabielo, ãi do bronzova?
V˘znamn˘m zdrojom príjmov
je aj turistika. Rozm˘‰ºam v‰ak
nad t˘m, ako sa musia thajské
Ïeny (a nielen tie, ale v‰etky v juhov˘chodnej Ázii) ãudovaÈ Ameriãankám a Európankám, keì sa
opekajú na pláÏi, aby boli pekné
bronzové, zatiaº ão ony stoja hodiny v parfumériách a rozhodujú
sa, ktor˘ krém na vybielenie pleti
si kúpia.
Ak by som mala jednou vetou
vyjadriÈ svoje dojmy a pocity z
Thajska, poviem len, Ïe by ma
veºmi pote‰ilo, keby som mala
e‰te niekedy príleÏitosÈ poãuÈ to
pohostinné a láskavé „Sawasdee
– Welcome in Thailand.“

DVAKRÁT O PROGRAME BALTICKEJ UNIVERZITY

Vedúci centier BUP
rokovali na Slovensku
V dÀoch 19.-22. januára 2005
sa na Slovensku uskutoãnila
jedna z pravideln˘ch pracovn˘ch porád vedúcich Centier
Programu Baltickej univerzity
(BUP), na ktorom sa zúãastnilo
18 zahraniãn˘ch hostí z 10 krajín regiónu.
Rokovanie prebiehalo v priestoroch na‰ej univerzity a v ka‰tieli v Mojmírovciach podºa starostlivo pripraveného programu. V úvode vedúci centier referovali o svojej ãinnosti v roku
2004, so zameraním na v˘uãbu
predmetov a v˘menu informácií.
Osobitnú pozornosÈ venovali
skvalitneniu práce centier, administrácii a organizácii, vyuÏitiu komunikaãn˘ch technológií
vrátane konferenãn˘ch telefónov (poãas rokovania sa priamo
spojili s Centrom BUP vo ‰védskom univerzitnom meste Umea).
Diskutovalo sa o úlohách t˘kajúcich sa ìal‰ieho skvalitnenia
toku informácií v rámci siete
univerzít.
Druh˘ deÀ bol venovan˘ nov˘m projektom a rozvoju kooperácie, aj vo vzÈahu k dekáde
Vzdelávanie pre udrÏateºn˘ rozvoj. Opätovne sa prediskutovali
otázky financovania projektov a
realizácie celého programu v
krajinách regiónu, aj s ohºadom
na nové ãlenské krajiny EÚ. Na
záver sa hodnotili letné a jesené
aktivity pre ‰tudentov a uãiteºov

(letn˘ tábor na Mazursk˘ch jazerách, seminár o re‰tauraãnej
ekológii na morskej stanici Hel,
okruÏná plavba loìou po Baltskom mori a tri uãiteºské konferencie v Poºsku). Upresnili sa
aktivity na najbliÏ‰ie obdobie
(‰tudentská konferencia v Poºsku, uãiteºské konferencie) vrátane veºmi obºúben˘ch letn˘ch
‰tudentsk˘ch aktivít.
Na pracovnom stretnutí sa
zúãastnili niektorí uãitelia predmetov-kurzov BUP, ‰tudenti-absolventi kurzov a ìal‰í hostia.
Za vedenie SPU prorektori prof.
Du‰an Húska a prof. Anna
Bandlerová. Riaditeºa BUP prof.
Larsa Rydéna z Univerzity v
Uppsale prijal aj rektor SPU
prof. Imrich Okenka. Lars Rydén
si prezrel nové priestory SPU, v
ktor˘ch by malo byÈ umiestnené
aj Centrum BUP pre SR a âR.
Pobyt zahraniãn˘ch hostí v Nitre a okolí spríjemnila prehliadka
pamätihodností mesta a atmosféra historick˘ch priestorov
ka‰tieºa v Mojmírovciach, veãera v cabajskej kolibe ãi náv‰teva
termálneho bazéna v Poºnom
Kesove. Najväã‰ím ocenením
pre nás boli vyjadrenia spokojnosti, milé prekvapenia, nové
poznatky a skúsenosti i ocenenie za perfektnú organizáciu
pracovného stretnutia.
P. ELIÁ·,
Centrum BUP pre SR a âR

âo mi dala Baltická univerzita?

Skú‰kové, alebo pár slov o ...
Rovnako, ako vyuãujúci ãasto
klasifikujú ‰tudentov na veãn˘ch, snaÏivcov, flákaãov, smoliarov, pomal˘ch, ‰prtov, ‰ikovn˘ch a talentovan˘ch, môÏe byÈ
klasifikácia aj opaãná - totiÏ skú‰ajúcich.

nej‰ím poºnohospodárskym produktom patrí ryÏa. V˘znamn˘ je i
rybolov, spracovanie morsk˘ch
produktov, produkcia rôznych
druhov exotického ovocia, thajsk˘ch koreninov˘ch zmesí a
omáãok. Na ãele thajského kráºovstva je kráº. Kráºovská rodina
podporuje rozvoj vidieka a zamestnanosÈ vidieckeho obyvateºstva. Momentálne sa v krajine
realizuje projekt kráºovskej rodiny, v rámci ktorého sa prvotné
poºnohospodárske produkty balia do atraktívnych obalov, ãím sa
zvy‰uje ich príÈaÏlivosÈ, ale aj cena. A práve otázka pridanej hodnoty je predmetom diskusií expertov v záujme zhmotniÈ v exportovan˘ch produktoch ão najviac ºudskej práce.

Typ 3/s – ortuÈ
Skú‰ka zaãína t˘m, Ïe sa v ot-

voren˘ch dverách objaví rozhnevaná tvár a ‰tudenti si musia najskôr vypoãuÈ predná‰ku o tom,
ako mohol vyuãujúci namiesto
takto nevhodne stráveného ãasu
rad‰ej bádaÈ a Ïe uãiÈ za takéto
peniaze je rehoºa... Pokiaº ‰tudenti nie sú pripravení na v˘bornú,
vyhadzuje ich z pracovne v poradí index – ‰tudent.
Typ 2/t textátor
Pri tomto type pedagóga staãí
‰tudentovi iba úvodná veta. Skú‰ajúci sa Àou na‰tartuje a zvy‰ok
v˘kladu absolvuje sám, sprevádzan˘ nem˘m a súhlasn˘m prikyvovaním ‰tudenta. Jeho spokojnosÈ s vlastn˘mi znalosÈami sa
premietne do závereãného hodnotenia ‰tudenta.
Posledn˘m typom je flákaã,
ktor˘ vypí‰e jeden skú‰kov˘ termín pre 30 ‰tudentov a po dvoch
hodinách (ak sa vôbec dostaví)
vybehne na chodbu s t˘m, Ïe má
„dôleÏité rokovanie“ a zmizne. O
tomto type vysoko‰kolského uãiteºa nemá v˘znam písaÈ, pretoÏe
takí u nás uÏ nie sú...
(Listy Ostravskej univerzity, 1/2005)



SÚËAÎ  SÚËAÎ 
Príslovia netradiãne

Správna odpoveì na súÈaÏnú
otázku z predchádzajúceho ãísla mala znieÈ: S˘ty hladnému
neverí. Zo správnych rie‰iteºov
sme vyÏrebovali Ivana Imricha,
‰tudenta FAPZ, na ktorého v redakcii ãaká publikácia Technológie ovocinárskeho ‰kôlkarstva
a Mgr. Danielu Ferienãíkovú z
ÚTPaHP Banská Bystrica, ktorá
získava publikáciu Agrobiologické faktory ovplyvÀujúce úspe‰né pestovanie marhúº a zemolezu kamãatského. Obe knihy do súÈaÏe venoval autor doc.
-rJán Matu‰koviã.

Volám sa Zuzana a som absolventkou SPU v Nitre. V súãasnosti pracujem na Ministerstve
pôdohospodárstva SR v Bratislave, takÏe patrím medzi t˘ch
niekoºko percent ‰Èastn˘ch absolventov, ktorí sa uplatÀujú vo svojom odbore.
V januári sa v Nitre konala konferencia uãiteºov Baltickej univerzity a ja som nedokázala odolaÈ
ponuke doc. Eliá‰a zúãastniÈ sa
na tomto podujatí. Dôvodov mám
hneì niekoºko. Poãas ‰túdia som
sa aktívne zapájala do ãinnosti
Baltickej univerzity. Absolvovala
som dva z jej kurzov, ktoré sú súãasÈou v˘uãby na Katedre ekológie. Bola som veºmi spokojná a
nad‰ená z ich kvality, ako aj z
tém, ktor˘m sa venovali.
Moje nad‰enie bolo e‰te väã‰ie, keì som sa zúãastnila na
‰tudentskej konferencii v Borki,
pretoÏe vtedy som asi po prv˘krát pri‰la do styku s environmentalistikou ako interdisciplinárnou vedou. Vedou, ktorá v sebe obsahuje základy niekoºk˘ch
vied, ako ekológia, sociológia,
psychológia, chémia, biológia,
ale aj marketing a ekonomika. A
vtedy som si uvedomila, Ïe sa v
budúcnosti chcem venovaÈ nieãomu, ão obsahuje tento komplexn˘ pohºad na svet. PretoÏe
jednostrann˘ pohºad na svet bolo
práve to, ão mi na jednotliv˘ch
disciplínach prekáÏalo. Keì som
sa zúãastnila na plavbe loìou
Pogoria na Baltickom mori, bola
som uÏ pevne presvedãená o
tom, Ïe chcem zmeniÈ zameranie svojho ‰túdia. Dvojt˘ÏdÀová

plavba bola záÏitkom, na ktor˘
nikdy nezabudnem, bola kombináciou ideálnej dovolenky a
zaujímavého kurzu Ïivotného
prostredia mora a ºudí, ktor˘ch
toto more spája. Poãas plavby
som sa po prv˘krát v Ïivote stretla s tvrd˘m Ïivotom námorníkov,
ale aj s ãinnosÈou vládnych a mimovládnych organizácií, pretoÏe
v rámci programu sme nav‰tívili
niekoºko neziskov˘ch organizácií
a fínsky parlament. No a, samozrejme, k tomu patrila aj kopa zábavy a záÏitkov, na ktoré sa naozaj nedá zabudnúÈ. Aj preto bolo
opätovné stretnutie s uãiteºmi
Baltickej univerzity vlastne stretnutím so star˘mi priateºmi, ktoré
bolo o to príjemnej‰ie, Ïe práve
im vìaãím za rozhodnutie odísÈ
‰tudovaÈ do cudziny. Práve skúsenosti, ktoré som pomocou
Baltickej univerzity získala, mi v
zaãiatkoch môjho ‰túdia v Holandsku pomohli prispôsobiÈ sa
inému systému ‰túdia. Poskytli
mi aj základy pre ‰túdium, ktoré
bolo zamerané na environmentalistiku so ‰pecializáciou na ochranu prírody. Po viac ako dvoch rokoch ‰túdia a Ïivota v holandskom Wageningene som získala
titul Master of Environmental
Sciences (MSc).
·túdium mi dalo veºmi veºa do
Ïivota, profesijného, ale aj osobného a som ‰Èastná, Ïe som sa aj
vìaka Baltickej univerzite podujala ‰tudovaÈ v zahraniãí. Okrem
toho mi dala mnoÏstvo nov˘ch
priateºov a známych v rozliãn˘ch
kútoch sveta, vìaka ktor˘m je
môj Ïivot kraj‰í a pestrej‰í.
■

Poºovníci poz˘vajú
Poºovnícka sezóna sa skonãila a pomaly konãí aj sezóna plesov.
V mene poºovníckeho krúÏku BUTEO srdeãne poz˘vame v‰etk˘ch
poºovníkov, nepoºovníkov i priateºov prírody

NA 2. ROâNÍK POªOVNÍCKEHO PLESU,
ktor˘ sa bude konaÈ v sobotu 26. februára od 19.00 h
v ‰tudentskom domove UKF Nitra (b˘val˘ hotel Nitra).
Chceme tak „do roka a do dÀa“ opäÈ zviditeºniÈ na‰u záujmovú
ãinnosÈ nielen v poºovníctve, ktoré je pre mnoh˘ch z nás Ïivotnou filozofiou, ale aj v kultúrno-spoloãenskom Ïivote. Nebude ch˘baÈ
dobrá muzika, bohatá tombola, obãerstvenie formou ‰védskych stolov, peãené prasiatka a... veì uvidíte sami!
Predaj lístkov: Martin Fik (0905 185 057), Martin Nevoºn˘ (0904
438 307).
-mvTe‰íme sa na Va‰u úãasÈ!

–4–

V¯BEROVÉ KONANIE

SPEKTRUM
BLAHOÎELÁME
V t˘chto dÀoch sa v˘znamného Ïivotného jubilea - 60 rokov
doÏíva
RNDr. JÁN NÁDA·SK¯.
Spolupracovníci z Katedry
pedológie a geológie FAPZ mu
pri tejto príleÏitosti srdeãne blahoÏelajú a do ìal‰ích rokov Ïivota prajú pevné zdravie, veºa
tvoriv˘ch úspechov v práci a
pohodu v rodinnom kruhu!

AVIZUJEME
Katedra zeleninárstva FZKI,
Slovenská zeleninárska únia, V˘skumn˘ ústav zeleninársky a Slovenská poºnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s
MP SR organizujú 15. – 16. februára 2005 v priestoroch Agroin‰titútu
celo‰tátny odborn˘ seminár zeleninárov Slovenska s medzinárodnou úãasÈou.

OZNAMUJEME
Dekanka Fakulty agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov SPU oznamuje, Ïe
➤ 4. marca 2005 o 10.30 h v zasadaãke Katedry environmentalistiky a zoológie (pavilón Z, 2. poschodie) bude Ing. PETER SOZANSK¯, doktorand na KEaZ, obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
Vplyv rôznych ekosystémov a obcí
na kvalitu vody vo vodnom toku;
➤ 11. marca 2005 o 9.00 h v kniÏnici Katedry fyziológie rastlín (pavilón Z, 5. poschodie) bude Ing.
PETER FERUS, doktorand na
KFR, obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému ZefektívÀovanie vyuÏitia
Ïiarenia a vody pre fotosyntézu a
produkciu su‰iny vo fluktujúcich
environmentálnych podmienkach;
➤ 16. marca 2005 o 8.30 h na
Katedre trávnych ekosystémov a
k⁄mnych plodín (pavilón A, 3. poschodie, cviãebÀa AA-31) bude
Ing. JARMILA DROBNÁ, externá
doktorandka na KTEaKP, obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
Genetické zdroje ìateliny lúãnej
(Trifolium pratense L.) a moÏnosti
ich ìal‰ieho vyuÏitia z hºadiska
produkcie a kvality fytomasy;

ODPORÚâAME
DIVADLO A. BAGARA: 14. 2.
Mari‰a, 16. 2. Príbehy obyãajného
‰ialenstva, 17. 2. Peter Pan, 18. –
19. 2. Adam ·angala, 21. – 22. 2.
norway.today, 23. 2. Príbehy obyãajného ‰ialenstva, 24. 2. Bezkyslíkovce, 25. – 26. 2. Testosterón;
ORBIS: 11. – 16. 2. Príbeh Ïraloka, 10. – 16. 2. Denník Bridget Jonesovej, 17. – 23. 2. Svet zajtraj‰ka, 24. – 28. 2. Po západe slnka;
PALACE: 14. – 17. 2. Sexbomba
odvedºa, 21. – 24. 2. Resident evil
2; LIPA: 11. – 13. 2. Bournov m˘tus, 18. – 20. 2. Votrelec verzus
predátor; FILMOV¯ KLUB UKF:
14. 2. ·Èastné dni, 14. 2. Saló alebo 120 dní Sodomy, 15. 2. Trio z
Belleville, 15. 2. Slávici v klietke,
21. 2. Alexander Veºk˘, 21. 2. Kordón, 22. 2. Monthy Python a svät˘
grál, 22. 2. Dievãa s perlou.

NEPREHLIADNITE
Spolok mládeÏe Slovenského
âerveného kríÏa pri SPU poz˘va
dobrovoºn˘ch darcov z radov ‰tudentov a zamestnancov na odber
krvi, ktor˘ sa uskutoãní v stredu
23. februára 2005 od 8. do 12. h v
spoloãenskej miestnosti ·D MladosÈ.
● Prenajmem zariadenú garsónku v Nitre na Chrenovej III,
pekné a tiché prostredie, 15
min. pe‰o od SPU. Cena 4000
Sk/mes. + energie, dohoda moÏná. Kontakt: 0903 861 715
● Práca v Írsku! Pracovná
príleÏitosÈ na farmách s dojnicami a prasatami. Podmienky:
prax, vek do 35 rokov, anglick˘ jazyk. E-mail: farmwork@
orangemail.sk

POâÍTAâOVÁ MIESTNOSË FBP V PREVÁDZKE

V novom semestri
v novej cviãebni
V priestoroch Katedry hygieny
a bezpeãnosti potravín sa v stredu 26. januára zi‰li na roz‰írenom
zasadaní ãlenovia vedenia Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Jedn˘m z bodov programu
bolo aj otvorenie novej poãítaãovej cviãebne – zatiaº prvej na tejto
fakulte. Nachádza sa v nej osem
poãítaãov, ktoré majú slúÏiÈ pre
zabezpeãovanie v˘uãby predmetu informaãné a komunikaãné
technológie a od nového ‰kolského roka aj predmetu informaãné
zdroje pre biológiu a potravinárstvo.
„Sme radi, Ïe sa nám s podporou vedenia univerzity podarilo
vybudovaÈ toto pracovisko. Bude
prínosom nielen v pedagogickej
oblasti, ale aj vo v˘skume, veì v
dlhodobom programe rozvoja fakulty je aj tvorba simulácií a modelovanie niektor˘ch zloÏit˘ch
biologick˘ch procesov prostred-

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 – odborného asistenta na
Katedre strojov a v˘robn˘ch systémov MF s pracovn˘m úväzkom
0,55 pre v˘uãbu predmetov: základy technického rozvoja, stroje pre
rastlinnú v˘robu, mechanizácia rastlinnej v˘roby, mechanizácia poºnohospodárskej v˘roby, mechanizované v˘robné systémy, riadenie
prevádzky strojov, mechanizácia parkov˘ch úprav a projektovanie
v˘robn˘ch systémov.
Podmienky:
- V· vzdelanie so zameraním na mechanizáciu poºnohospodárstva,
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci
v III. stupni ‰túdia príslu‰ného odboru,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením
o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom (AJ, NJ),
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel, Power
Point), zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu 1. 3. 2005.

➤ 16. marca 2005 o 10.30 h na
Katedre trávnych ekosystémov a
k⁄mnych plodín (pavilón A, 3. poschodie, cviãebÀa AA-31) bude
Ing. STANISLAV KARABA, extern˘ doktorand na Katedre udrÏateºného poºnohospodárstva a herbológie, obhajovaÈ dizertaãnú prácu
na tému Racionalizácia pestovania
slneãnice roãnej (Helianthus annus
L.) v podmienkach Slovenska.

níctvom v˘poãtovej techniky“, povedal dekan FBP prof. Jozef
Bulla. Poãítaãe síce nie sú nové,
ale postupne rátajú s ìal‰ou modernizáciou a vybavením cviãebne. Samozrejme, bude to závisieÈ
od finanãn˘ch moÏností. „Na inováciu poãítaãového parku pouÏívame v‰etky prostriedky z projektov, ktoré na‰a fakulta získala a
ktoré sa t˘kajú informaãn˘ch
technológií“, dodal dekan. Podºa
slov vedúceho Katedry hygieny
a bezpeãnosti potravín dr. Ing.
Jozefa Goliana, radi pomôÏu aj
fakultám, ktoré e‰te nemajú vybavené PC miestnosti. „O pomoc
nás v tomto semestri poÏiadala
FE·RR, ktorá tu bude zabezpeãovaÈ najmä v˘uãbu extern˘ch
‰tudentov.“ CviãebÀu budú môcÈ
‰tudenti vyuÏívaÈ aj na prípravu
semestrálnych, bakalárskych alebo diplomov˘ch prác, a to aj v mimopracovn˘ch hodinách.
(za)

NETREBA ICH PREDSTAVOVAË. Administratívny chod sekretariátu rektora, plynul˘ priebeh zasadnutí vedeckej a správnej rady, ako
aj kopec in˘ch povinností súvisiacich s ãinnosÈou vrcholového manaÏmentu univerzity má na starosti kancelár SPU, Ing. Jozef Beºa.

PRÁVE VY·LI ...
SKRIPTÁ
R. Pospí‰il a kol.: Integrovaná rastlinná v˘roba. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 100 Sk.
A. Andrejiová – J. KóÀa: Návody na cviãenia zo zeleninárstva.
Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 82 Sk.

UâEBNÉ POMÔCKY NA PRIJÍMACIE SKÚ·KY
K. Rúsková a kol.: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky – Matematika. 3. nezmenené vydanie, náklad 900 ks, cena 150 Sk.
K. Rúsková a kol.: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky – Matematika – príloha (v˘sledky príkladov). 4. vydanie, náklad 900 ks, cena
100 Sk.
-d‰-

Z VOLEJBALU
VKM Îilina - VK EKONÓM
SPU NITRA 3 : 0 (25:22, 25:20,
25:23). Zostava: Toman, Pa‰ka,
Valent, Szőke, Gál, Zentko (libero ·imo, Halás, Kostka, Kelto‰)
V ìal‰om kole volejbalovej extraligy muÏov sa nováãik spod
Zobora predstavil v Îiline, kde
chcel zabodovaÈ. Zápas bol od
samotného zaãiatku veºmi vyrovnan˘ a do polovice setu nemal
jednoznaãného favorita. Domáci
v‰ak dokázali spraviÈ menej nevynúten˘ch ch˘b, a to im v koncovkách jednotliv˘ch setov prinieslo, aj keì tesné, ale predsa,
víÈazstvo.
VK EKONÓM SPU NITRA –
VKM Pienstav Stará ªubovÀa
3 : 2 (25:23, 25:19, 21:25, 18:25,
15:13)
Zostava: Toman, Kelto‰, Va-

NOVINKY
Z KNÍHKUPECTVA
POD VŸ·KOM
A. Applebaum:
GULAG
Kniha kombinuje
dôkladné
bádanie s mnoÏstvom osobn˘ch spomienok pamätníkov, takÏe objasÀuje temn˘ svet, v ktorom za nev˘slovn˘ch podmienok zmizli milióny
ºudí.
Ch. Paolini: ERAGON
Kniha, ktorá sa stala nástupcom Pána prsteÀov, v rebríãku
bestsellerov predbehla aj Harryho Pottera. Jeden chlapec ...
jeden drak ... svet pln˘ dobrodruÏstva.

V priestoroch pavilónu V, kde od septembra sídli Katedra hygieny a
bezpeãnosti potravín, bola uvedená do prevádzky nová poãítaãová
cviãebÀa. Na slávnostnom otvorení sa zúãastnili ãlenovia vedenia FBP
a pracovníci katedry.

poºnohospodár

J. J. Trento: TAJNÉ DEJINY CIA
CIA bola zaloÏená s t˘mi najlep‰ími úmyslami - na boj so
sovietskym impériom v ãase
studenej vojny, od samého zaãiatku ju v‰ak suÏovali vnútorné
rozpory, zlé riadenie a sovietski
agenti, ktorí do nej prenikli.

lent, ·alata, Gál, Zentko (libero
·imo, Halás, Pa‰ka, ëurica, Sző ke)
O t˘ÏdeÀ Nitra privítala na svojej palubovke hostí zo Starej ªubovne, ktorí pri‰li potvrdiÈ dobr˘
v˘sledok z posledného kola. Prvé
dva sety boli jasne v réÏii na‰ich
hráãov, najmä vìaka kvalitnému
servisu a presnému útoku. V treÈom a najmä vo ‰tvrtom sete hostia zariskovali v útoku aj na podaní a dokázali si ich pripísaÈ na
svoje konto. V poslednom sete
sme od zaãiatku viedli, stále sme
si udrÏiavali minimálny náskok a
zápas dotiahli do úspe‰ného konca.
V sobotu 26. februára o 15.00 h
privítajú na‰i hráãi v ‰portovej hale SPU tím VKM Îilina. Srdeãne
v‰etk˘ch poz˘vame!
ªUBOMÍR PA·KA

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu, potvrdením o praxi, prehºadom doteraj‰ej vedeckov˘skumnej
práci a zoznamom publikovan˘ch prác posielajte do 18. februára
2005 na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity,
Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Vianoãn˘ futsalov˘ turnaj
V závere roka 2004 a uÏ v
predvianoãnej atmosfére sa v
‰portovom areáli SPU uskutoãnil
tretí roãník Vianoãného turnaja
vo futsale o putovn˘ pohár Odborového zväzu P·aV pri SPU v
Nitre. Zúãastnilo sa na Àom sedem druÏstiev. Okrem na‰ich tradiãn˘ch úãastníkov (FAPZ, FEM,
FBP, KTV·), bojovali aj druÏstvá
Agrokomplexu, Fakultnej nemocnice a UKF v Nitre, ktoré nesporne prispeli k zv˘‰eniu úrovne
‰portového podujatia.
V˘sledky po prvom kole:
UKF-AX 0:2, FBP-FN 1:0, FEMKTV· 1:0, KTV· - FAPZ 0:1,

FBP-AX 1:0, UKF-FN 2:2, AX-FN
2:0, UKF-FBP 0:1, FEM-FAPZ 0:0
(na pokutové kopy 2:0).
V semifinále sa stretli druÏstvá
FBP a FAPZ (1:1, pokutové kopy
2:3), a futbalisti FEM a AX (0:0,
na pokutové kopy 3:4). Vo finále
porazilo v riadnom hracom ãase
druÏstvo FAPZ tím AX 2:1 (góly:
Ing. L. Duczay, PhD. a Ing. J.
Chlpík, PhD.). VíÈaznému druÏstvu odovzdal trofej predseda
Rady OOZ P·aV pri SPU doc.
Ing. Vladimír Paãuta, CSc.
Ing. MIROSLAV MÜLLER
PaedDr. DU·AN DANKO

Putovn˘ pohár odborového zväzu bude tento rok zdobiÈ vitrínu druÏstva Fakulty agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov.

SLOVENSKÁ POªNOHOSPODÁRSKA KNIÎNICA PONÚKA

ProQuest Agriculture Journals
Od januára 2005 je Slovenská poºnohospodárska kniÏnica (SlPK), zatiaº doãasne na 24 mesiacov, vlastníkom licencie konzorciálnej databázy
ProQuest – Agriculture Journals. SúãasÈou tohto
produktového balíka sú plné texty vedeck˘ch a
odborn˘ch ãasopisov a bibliografická databáza
AGRICOLA. Prístup k pln˘m textom má urãité obmedzenia. Niektorí vydavatelia umoÏnia pracovaÈ
s pln˘m textom ihneì po vydaní tlaãenej verzie,
iní s odstupom 6 mesiacov, príp. aÏ roka (embargo). Zatiaº je k dispozícii 222 titulov, aktuálne prístupn˘ch plnotextov˘ch ãasopisov 168. Na databázu sa moÏno pripojiÈ z webovej stránky SlPK.
Tu sa nachádza aj zoznam dostupn˘ch ãasopisov
s informáciou o ich impakt faktore.
Interface obrazovky ponúka vyhºadávanie základné (basic), pokroãilé (advanced), tematické
(topic guide), alebo hºadanie podºa názvu periodika (publication search) pomocou logick˘ch operátorov and, or, not, and not a znaku pravostranného roz‰írenia - *. V˘sledky vyhºadávania – (results) sa zobrazia ako zoznam na obrazovke s
ikonami formátu, v ktorom je vyhºadan˘ titul dostupn˘: citácia, abstrakt, pln˘ text, text+grafika,
obrázok, stránky.
Po zobrazení jednotliv˘ch ãlánkov moÏno okrem
voºby formátu daného ãlánku poslaÈ vybrané záznamy elektronickou po‰tou, vytlaãiÈ ich, uloÏiÈ medzi vybrané dokumenty na neskor‰iu prácu, alebo

na ne pomocou article URL vytvoriÈ hypertextov˘
odkaz.
Pre pouÏívateºa systému je veºmi uÏitoãná a
zaujímavá moÏnosÈ samostatne si vyprofilovaÈ urãitú tému, napr. k v˘skumnej práci v takzvanej vyhºadávacej signálnej sluÏbe (set up alert). Potom
dostáva klient priebeÏne do svojho e-mailu informácie o nov˘ch prírastkoch v databáze.
PribliÏne polovica periodík ProQuest Agricultural Journals je zastúpená v databáze Národnej
poºnohospodárskej kniÏnice AGRICOLA. Je to
najrozsiahlej‰í zdroj bibliografick˘ch informácií z
oblasti poºnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a veterinárnej medicíny, publikovan˘ch
prevaÏne v USA. Obsahuje citácie z 850 titulov
ãasopisov, monografií, sivej literatúry, patentov,
audiovizuálnych materiálov a technick˘ch správ
od roku 1970. V súãasnosti má vy‰e 3,8 miliónov
záznamov, z ãoho, ako uvádza producent databázy, je vy‰e 20% anotovan˘ch. Obidve databázy sú na internete s online prístupom od mája
2001. Bibliografické záznamy v AGRICOLE sú
prepojené na plné texty ãasopisov v ProQuest Agricultural Journals, zatiaº 50 titulmi ãasopisov.
Kontakná osoba pre prácu s produktmi ProQuestu v SlPK je Ing. Janette Guzmická
(Janette.Guzmicka@uniag.sk).
Ing. PETER KRUÎLÍK
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