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STΩPâEK
Iba nedávno sme nechali za

dverami dvadsiate storoãie a uÏ
sa nám niekedy zdá, Ïe to bolo
veºmi - veºmi dávno. Povedzme
vtedy, ak si musíme priznaÈ, Ïe
sme sa narodili v minulom sto-
roãí... i keì, na strane druhej, je
to moÏno pocta, lebo sme boli
súputnikmi Einsteina, impresio-
nistov, objaviteºov podstaty ºud-
ského genómu ãi Ïivot zachra-
Àujúceho penicilínu, prvého letu
do kozmu, éry informaãnej spo-
loãnosti a ìal‰ích nespoãet-
n˘ch míºnikov ºudskej civilizá-
cie. V tom dobrom slova zmysle.
Lebo boli aj udalosti, ktoré by
bolo lep‰ie vymazaÈ z pamäti
sveta. Îiaº, nedá sa to. Dvadsia-
te storoãie prinieslo dva veºké
poÏiare, ktoré zachvátili ºudstvo
a priniesli mu nesl˘chané utrpe-
nie. Pred ‰esÈdesiatimi rokmi sa
skonãila druhá svetová vojna.
Bol máj, tak ako teraz, stromy
kvitli, tak ako teraz, a predsa to
bolo v‰etko inak. Kvety kvitli
akoby na obrovskom cintoríne,
pretoÏe nebolo kúska zeme, kde
by niekoho neoplakávali. Osirelé
boli rodiny, ale aj mestá, dediny
a polia. SmrÈ bola prítomná v‰a-
de. Aj preto sa v oãiach svedkov
t˘ch ãias aj po ‰esÈdesiatich ro-
koch skvie slza. Nie je ich uÏ ve-
ºa, odchádzajú. E‰te podávajú
svedectvá o hrôzach, ktoré bol
schopn˘ pripraviÈ ãlovek ãlove-
ku. V chvate kaÏdodenného Ïi-
vota ich moÏno poãúvame iba
na pol ucha. No mali by sme veº-
mi pozorne, pretoÏe nie sú len
obrazom minulého, ale aj me-
mentom, v˘kriãníkom pre to, ão
by opäÈ raz dakde vo svete moh-
lo vzbæknuÈ. Ak nezabudneme
na udalosti spred ‰esÈdesiatich
rokov, prispejeme moÏno svojím
mal˘m dielom k tomu, aby sa tak
nestalo. PretoÏe slza trpiaceho
je rovnako slaná vÏdy a v‰ade. 

K. POTOKOVÁ

MEDZINÁRODN¯ WORKSHOP POD HLAVIâKOU FAO A FEM ZO ZASADNUTIA

SENÁTU

(Pokraãovanie na 2. str.)

Z PRANOSTÍK

Keì sa v máji bl˘ska, 
to si sedliak v˘ska.

Keì svät˘ Urban 
s mrazom víno popíja,
na rok mu bude dobrá
aj voda.

Keì sa Urban smeje,
hrozno plaãe.

V záujme ìal‰ieho rozvoja vedeckov˘skumn˘ch
a vzdelávacích aktivít v oblasti efektívneho vyuÏí-
vania obnoviteºn˘ch foriem prírodn˘ch zdrojov poº-
nohospodárstva, veterinárnej medicíny, lesníctva,
drevárstva, Ïivotného prostredia a súvisiacich ved-
n˘ch oblastí, sa Slovenská poºnohospodárska uni-
verzita v Nitre, Univerzita veterinárskeho lekárstva
v Ko‰iciach a Technická univerzita vo Zvolene do-
hodli vytvoriÈ Slovenskú virtuálnu pôdohospodár-
sku univerzitu (SVPU) s cieºom vzájomnej podpory,
koordinácie aktivít a spolupráce najmä v oblasti: 

1. v‰etk˘ch stupÀov a foriem vysoko‰kolského
vzdelávania. Vypracúvania nov˘ch progresívnych
‰tudijn˘ch programov, ich podávania na akreditá-
ciu, resp. realizáciu. Spoloãného postupu ‰tudent-
sk˘ch a uãiteºsk˘ch mobilít – zvy‰ovania mobility a
v˘meny, a to nielen vo vzájomnom vzÈahu, ale aj
smerom k zahraniãn˘m aktivitám, v nadväznosti na
medzinárodné vzdelávacie projekty s cieºom posil-
niÈ domácu i európsku spoluprácu; 

2. vedeckov˘skumnej ãinnosti orientovanej na
lep‰ie vyuÏívanie zdrojov. Podávanie spoloãn˘ch
projektov na domáce a zahraniãné grantové agen-
túry, najmä kvôli vy‰‰ej úspe‰nosti smerom k v˘s-
kumn˘m projektom EÚ a ich rie‰eniu;

3. prenosu najnov‰ích vedeck˘ch poznatkov do
praxe – vytvárania otvoreného vzdelávacieho pro-
stredia, vychádzajúc najmä z vlastnej, partnerskej
a spoloãnej ãinnosti uveden˘ch univerzít; 

4. vypracúvania dôleÏit˘ch dokumentov z hºadis-
ka internej ãinnosti a externého pôsobenia uvede-
n˘ch univerzít; 

5. tvorby a prevádzky informaãn˘ch systémov
nenahraditeºn˘ch z hºadiska naplnenia ustanovení
zákona a vlastnej prevádzky univerzít; 

6. koordinovaného postupu vo vzÈahu k ‰tátnym
i ne‰tátnym in‰titúciám pôsobiacim v oblasti vedy a
techniky, pri rie‰ení v˘znamn˘ch otázok dot˘kajú-
cich sa pôsobnosti zúãastnen˘ch univerzít; 

7. vzájomnej informovanosti o svojej ãinnosti a
zámeroch vo vzdelávaní, v˘skume a v˘voji v rámci
pôsobnosti jednotliv˘ch vysoko‰kolsk˘ch ustano-
vizní, 

8. vzájomnej spoluúãasti v pedagogickom proce-
se, pri rie‰ení programov a projektov vedy a tech-
niky pre vedomostne orientovanú spoloãnosÈ;

9. organizovania spoloãn˘ch vedeck˘ch konfe-
rencií a odborn˘ch podujatí v oblastiach v˘skum-
ného a pedagogického zamerania menovan˘ch
univerzít; 

10. spolupráce so zahraniãn˘mi univerzitami a
vedeckov˘skumn˘mi in‰titúciami – posilÀovania
európskej spolupráce vyuÏívaním v˘hod vypl˘vajú-
cich z globalizácie vedeckov˘skumného, vzdeláva-
cieho i ekonomického priestoru;

11. zaujímania stanovísk k legislatívnym, ekono-
mick˘m a spoloãensk˘m otázkam v˘znamn˘m z
hºadiska ãinnosti menovan˘ch univerzít.

Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD., 
rektor SPU v Nitre

Dr.h.c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD., 
rektor UVL v Ko‰iciach

Doc. Ing. Ján Tuãek, PhD., 
rektor TU vo Zvolene

Z KOLÉGIA

REKTORA
so smerovaním najmä na rie‰e-
nie centrálnych projektov univer-
zity. UloÏilo o.i. vypracovaÈ pro-
jekt na zavedenie internetovej
siete do ‰tudentsk˘ch domovov s
uprednostnením ·D A. Bernoláka
a zabezpeãiÈ moÏnosÈ prihlasova-
nia sa ‰tudentov na skú‰ku pro-
stredníctvom internetu, ako aj
spracovaÈ rozsah poÏadovanej
aktivity fakultn˘ch CIT, potrebnej
z hºadiska prevádzky jednotliv˘ch
fakúlt SPU. 

V ìal‰om schválilo v˘roãnú
správu o hospodárení SPU za rok
2004 s pripomienkami a vyslovilo
poìakovanie v‰etk˘m, ktorí pris-

peli ku kladnému hospodárske-
mu v˘sledku v hlavnej aj vedºaj-
‰ej ãinnosti. 

Kolégium vzalo na vedomie
informáciu dekana P. Bielika o
konaní medzinárodného work-
shopu o trhu s pôdou, V. Paãutu
o zasadnutí ROOZ P‰aV v KeÏ-
marsk˘ch Îºaboch a doplnku ã.
5 ku Kolektívnej zmluve, ktor˘m
sa riadna dovolenka v‰etk˘ch
zamestnancov zvy‰uje o 4 dni.
Riaditeºka Botanickej záhrady A.
Kubová informovala o úspe‰nej
úãasti pracoviska na záhradníc-
kej v˘stave v Banskej Bystrici a
Gardénii v Nitre. Prorektor M.
Brestiã hovoril o príprave v˘s-
kumného projektu APVT UdrÏa-
teºn˘ rozvoj multifunkãného po-
ºnohospodárstva na roky 2005
aÏ 2008. -r-

Vzmysle zmluvy o spolu-
práci medzi Slovenskou

sporiteºÀou, a.s. a Slovenskou
poºnohospodárskou univerzitou
v Nitre o poskytovaní finanãnej
podpory na zvy‰ovanie kvality
vzdelávania odovzdala riaditeº-
ka nitrianskej poboãky SlSP
symbolické ‰eky v hodnote 100
a 200 tisíc korún na základe
predloÏen˘ch projektov riaditeº-
ke Slovenskej poºnohospodár-
skej kniÏnice B. Bellérovej a de-
kanovi FE·RR V. Gozorovi. 

Kolégium schválilo správu o
ãinnosti Centra informaãn˘ch a
komunikaãn˘ch technológií za
rok 2004 s pripomienkami. Od-
porúãalo prehodnotiÈ efektívnosÈ
práce fakultn˘ch stredísk CIT,
zlep‰iÈ ‰truktúru a optimalizovaÈ
poãet zamestnancov CIT a CIKT

Pôda je osobit˘ fenomén. Základn˘ a neobnoviteºn˘ zdroj produk-
cie potravín a prírodné bohatstvo krajiny, no v trhovom hospodár-
stve tovar, ktor˘ zohráva dôleÏitú úlohu v ekonomike krajiny.

tra pre tranzitívne ekonomiky
Katolíckej univerzity v belgickom
Leuvene a expert Svetovej ban-
ky, analyzoval trh s pôdou v
transformujúcich sa krajinách a
skon‰tatoval, Ïe kaÏdá z nich
má v tejto oblasti svoje ‰pecifi-
ká. Slovensko podºa neho patrí
medzi krajiny s najmen‰ími
vlastníkmi pôdy a najväã‰ími
farmami. V porovnaní s in˘mi
krajinami za posledné roky za-
znamenalo v tejto oblasti pozi-
tívny v˘voj a na‰e skúsenosti
môÏu byÈ pouãením pre in˘ch.
Gejza Blaas, riaditeº V˘skumné-
ho ústavu ekonomiky poºnohos-
podárstva a potravinárstva v
Bratislave zdôraznil skutoãnosÈ,
Ïe fungujúci trh s pôdou má veº-
k˘ ekonomick˘ v˘znam, a to aj 
z hºadiska úverovania a oãaká-
va sa od neho zlep‰enie finan-
covania v poºnohospodárstve. 
V programe okolo okrúhleho
stola odzneli príspevky delegá-
tov z krajín strednej a v˘chodnej

V úvode rokovania 20. apríla
2005 zloÏili sºub novozvolení
ãlenovia AS za ‰tudentskú ãasÈ,
M. Suìová, M. Krajãíriková (obe
FAPZ), Ing. ·. Koprda (MF), T.
ëuri‰ a P. Hala‰ka (FZKI). Po
kontrole plnenia úloh z pred-
chádzajúceho zasadnutia roko-
val senát o návrhu na delenie
beÏnej dotácie pre celo‰kolské
pracoviská SPU, ktor˘ spolu s
informáciou o rozdelení beÏn˘ch
v˘davkov a poÏiadaviek fakúlt
po schválení v akademick˘ch
senátoch predloÏil rektor I.
Okenka. AS väã‰inou hlasov
schválil návrh delenia beÏnej do-
tácie a odporuãil FAPZ, MF a
FE·RR prehodnotiÈ aplikáciu
vlastn˘ch racionalizaãn˘ch opat-
rení v súlade s opatreniami rek-
tora SPU, prerokovan˘mi a od-
súhlasen˘mi na rokovaní rektora
s dekanmi 11. apríla 2005. Se-
nát ìalej schválil zmenu v ‰tatú-
te a organizaãnom poriadku uni-
verzity a zmenu organizaãnej
‰truktúry FAPZ, a to zlúãenie
Katedry prevencie chorôb a re-
produkcie zvierat a Katedry mor-
fológie stavovcov do Katedry ve-
terinárskych disciplín k 1. sep-
tembru 2005. Väã‰inou hlasov
schválil aj upresnenie referenã-
n˘ch noriem fondu pracovného
ãasu vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov
SPU v akad. roku 2005/ 2006 v
znení predloÏenom ãlenom AS
19. apríla 2005, ako aj urãenie
poãtu funkãn˘ch miest profeso-
rov a docentov a návrh na úpra-
vu metodiky urãenia funkãn˘ch
miest profesorov a docentov. AS
SPU jednomyseºne schválil Me-
morandum o vytvorení Sloven-
skej virtuálnej pôdohospodár-
skej univerzity. Vzal na vedomie
závery z kontroly v˘uãby kona-
nej v dÀoch 1. aÏ 9. decembra
2004 a prehºad o poãtoch uchá-
dzaãov pre akademick˘ rok
2005/2006. -r-

ve Slovensko a Maìarsko. Na‰a
republika stojí na prvom mieste
aj z hºadiska objemu prenajatej
pôdy. J. F. Swinnen, riaditeº Cen-

medzi krajinami Európskej únie
a kandidátmi na vstup do tohto
zoskupenia. 

Vy‰e ‰tyridsaÈ úãastníkov z 22
krajín, predov‰etk˘m expertov a
riadiacich pracovníkov z minis-
terstiev pôdohospodárstva úãast-
níckych krajín, pozdravil osobne
aj minister pôdohospodárstva
Zsolt Simon, ktor˘ vyjadril ra-
dosÈ, Ïe sa podujatie na túto zá-
vaÏnú tému koná na Slovensku.
Podotkol, Ïe bez pôdy niet Ïivo-
ta a vzÈah k nej treba v ºuìoch
pestovaÈ. Mária Kadleãíková,
stála predstaviteºka FAO pre
krajiny SVE v Budape‰ti, vo svo-
jom príhovore zdôraznila, Ïe bez
trhu s pôdou nemoÏno realizovaÈ
rozvoj vidieka. Z hºadiska roz-
drobenosti pôdneho fondu vedie
v krajinách strednej Európy prá-

Problematika rozvoja trhu s
pôdou v krajinách strednej a v˘-
chodnej Európy je v období refo-
riem a transformácie veºmi zloÏi-
tá a rôznorodá. Transfer infor-
mácií a poznatkov, ako aj know–
how z krajín roz‰írenej Európ-
skej únie do krajín Spoloãenstva
nezávisl˘ch ‰tátov, kaukazsk˘ch
republík a krajín západného Bal-
kánu, to bol cieº medzinárodné-
ho workshopu, ktor˘ sa 6. a 7.
mája konal v kongresovom cen-
tre SPU. Vedeck˘m a organizaã-
n˘m garantom podujatia bola
Subregionálna kancelária FAO
pre strednú a v˘chodnú Európu
so sídlom v Budape‰ti a Fakulta
ekonomiky a manaÏmentu SPU.
Dekan fakulty Peter Bielik vy-
slovil presvedãenie, Ïe toto stret-
nutie zefektívni tok informácií

K problematike rozvoja trhu s pôdou

Nitrianske univerzitné dni pote‰ili aj priaznivcov ‰portu. Slnieãko sved-
ãalo najmä pláÏov˘m volejbalistkám... Foto: (za)

V zmenen˘ch spoloãensko-ekonomick˘ch podmienkach sa pôda stá-
va tovarom, ktor˘ má svoje ‰pecifiká. Aj o nich sa vo svojom vystúpe-
ní zmienil minister pôdohospodárstva Zsolt Simon a spoluorganizátori
workshopu, Mária Kadleãíková a Peter Bielik.

o vytvorení

SLOVENSKEJ VIRTUÁLNEJ PÔDOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY

SúãasÈou Nitrianskych univer-
zitn˘ch dní 2005 bola aj náv‰teva
ministra pôdohospodárstva SR
Zsolta Simona na pôde Univerzi-
ty Kon‰tantína Filozofa. Jeho
predná‰ka sa t˘kala najmä dvoch
nosn˘ch tém, a to perspektívy
slovenského pôdohospodárstva
po vstupe do EÚ a obnovy a roz-
voja Vysok˘ch Tatier po prírodnej
katastrofe. V následnej diskusii
sa hovorilo o problematike envi-
ronmentálneho vedomia spoloã-
nosti, vytvorenia informaãného
systému predpovedania poãasia
a prírodn˘ch katastrof, oblasti
biotechnológií a vedecko-tech-
nick˘ch parkov, zachovania bio-
diverzity i problematiky pôdy ne-
zisten˘ch vlastníkov.

JANA KRAJâOVIâOVÁ, UKF

S ministrom Simonom
nielen o Tatrách

Koncom uplynulého t˘ÏdÀa evi-
dovali ‰tudijné oddelenia ‰iestich
fakúlt SPU spolu 8918 prihlá‰ok
na bakalárske ‰túdium v dennej a
externej forme, ão je trikrát viac,
ako môÏu prijaÈ. Najviac uchá-
dzaãov – 3969 sa hlási na Fakul-
tu ekonomiky a manaÏmentu, o
‰túdium na Fakulte európskych
‰túdií a regionálneho rozvoja
prejavilo záujem 1984 uchádza-
ãov, na Fakulte agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov 1240, na
Fakulte záhradníctva a krajin-
ného inÏinierstva 743, na Me-
chanizaãnej fakulte 573 a na
Fakulte biotechnológie a potra-
vinárstva 409. -r-

Ak˘ je záujem o ‰túdium?



Bola raz jedna pamätná tabuºa

Akademická mobilita – základ 

Za medzinárodnú akceptáciu ‰tudijn˘ch programov

európskeho vzdelávacieho priestoru

Kto boli Veverkovci?

Úspech regionalistiek
na súÈaÏi v Trenãíne

Projekt
TrainNet
Future

K problematike rozvoja
trhu s pôdou

Európsky ‰tatút a certifikát pre MF

– 2 –

vytvorenie národn˘ch tímov bolon-
sk˘ch promótorov. Ich úlohou je
poskytovaÈ vysok˘m ‰kolám po-
moc vo forme konzultácií pri na-
pæÀaní cieºov bolonského procesu
najmä v oblasti hodnotenia kvality
vzdelávania, trojstupÀového systé-
mu vysoko‰kolského vzdelávania,
uznávania ‰túdia (ECTS, dodatok k
diplomu), mobilít, celoÏivotného
vzdelávania, európskeho vysoko-
‰kolského a vedeckého priestoru,
ako aj európskej dimenzie vo vyso-
ko‰kolskom vzdelávaní. Slovensk˘
národn˘ tím promótorov bolonské-

Poãet krajín, ktoré sa pripojili k
Bolonskej deklarácii, naìalej rastie
a nielenÏe presahuje EÚ, ale aj eu-
rópsky kontinent. Oãakáva sa, Ïe
doteraj‰í poãet ‰tyridsiatich signa-
társkych krajín sa v Bergene roz‰í-
ri o ìal‰ích päÈ. 

Bolonsk˘ proces sa realizuje na
in‰titucionálnej, národnej a európ-
skej úrovni a má plnú podporu eu-
rópskych orgánov, vlád signatár-
skych krajín, národn˘ch rektor-
sk˘ch konferencií a vysok˘ch ‰kôl.
Jednou z aktivít, ktoré v tejto súvis-
losti iniciovala Európska komisia, je

ciou Národnej kancelárie programu
Socrates a Ministerstva ‰kolstva
SR 3. mája konala na pôde na‰ej
alma mater. Podobné podujatia cie-
lene orientované na vybrané oblas-
ti bolonského procesu podºa zá-
ujmu vysok˘ch ‰kôl sa plánujú or-
ganizovaÈ aj v ìal‰om období. V
konkrétnych otázkach sa môÏu vy-
soké ‰koly obracaÈ so ÏiadosÈou o
konzultáciu na národn˘ch promóto-
rov aj individuálne. 

Epilóg: Spoloãn˘m menovateºom
európskej dimenzie vysoko‰kolské-
ho vzdelávania by mohla byÈ my‰-
lienka, ktorú vo svojom vystúpení
predniesol promótor M. Dzimko:
„V‰etci sme na jednej lodi – v‰etci
sme potrební – máme spoloãn˘ cieº:
udrÏaÈ sa na vode a preÏiÈ.“ KP

Európy, ktoré dokumentovali
súãasn˘ stav trhu s pôdou a je-
ho ‰pecifiká.

Program workshopu obohati-
li organizátori náv‰tevou ekolo-
gickej farmy v Podkylave. Prie-
beh rokovania je zdokumento-

van˘ v elektronickej podobe na
DVD, ktoré si úãastníci work-
shopu pribalili do cestovnej ba-
toÏiny ako ‰tudijn˘ materiál pre
ìal‰ie vyuÏitie v prospech ak-
tuálneho rozvoja trhu s pôdou
vo svojich krajinách. 

K. POTOKOVÁ

kritérií a poÏiadaviek, s ktor˘mi sa
budú porovnávaÈ obsahy ‰tudij-
n˘ch programov realizovan˘ch na
európskych univerzitách.

V poradí piaty workshop projek-
tu, zameran˘ na kºúãové oblasti
v˘uãby v danej oblasti, sa uskutoã-
nil zaãiatkom apríla na Technickej
univerzite v DráÏìanoch, za úãasti
36 úãastníkov z 22 európskych
univerzít. Bol venovan˘ problema-
tike akreditácie ‰tudijn˘ch progra-
mov v odbore poºnohospodárska
technika. Vystúpenia zástupcov
rôznych univerzít umoÏnili kon-
frontovaÈ akreditaãné zvyklosti, ob-
sah akreditaãn˘ch spisov ãi kritériá
kladené na uãiteºov pri akreditá-
ciách. Potvrdilo sa, Ïe odbor poº-
nohospodárska technika má neza-
stupiteºné miesto v sústave ‰tudij-
n˘ch odborov vyuãovan˘ch na eu-
rópskych univerzitách, pretoÏe je-
dineãn˘m spôsobom integruje vo
svojom jadre predmety technické-
ho (strojárskeho) charakteru a zá-

Odpoveì na vznikajúce otázky
a problémy má priniesÈ tematick˘
projekt programu ERASMUS Uni-
verzitné ‰túdium poºnohospo-
dárskej techniky v Európe, ktor˘
prebieha od roku 2003. Jeho hlav-
n˘m koordinátorom je prof. Deme-
teres Briassoulis z Katedry manaÏ-
mentu poºnohospodárskej techni-
ky Poºnohospodárskej univerzity v
Aténach. Mechanizaãná fakulta
SPU bola do rie‰enia projektu priz-
vaná v roku 2004 spolu s fakultami
z Malty a Turecka.

Jedn˘m z dôleÏit˘ch cieºov pro-
jektu je identifikovaÈ nové trendy v
odbore poºnohospodárskej techni-
ky a následne ich implementovaÈ
do obsahu ‰tudijn˘ch programov.
Kºúãov˘m cieºom je definovaÈ ob-
sah jadra ‰tudijného odboru poºno-
hospodárska technika, ktoré by
slúÏilo ako kritérium a bolo by
uznávané na celoeurópskej úrov-
ni. Pre definovanie takéhoto krité-
ria má slúÏiÈ sústava ãiastkov˘ch

klady poºnohospodárskych vied.
MoÏno tieÏ kon‰tatovaÈ, Ïe systém
akreditácie ‰tudijn˘ch programov
odboru poºnohospodárska techni-
ka, tak ako sa realizuje na SPU v
Nitre, v plnom rozsahu kore‰pon-
duje s Bolonskou deklaráciou a
dáva predpoklady pre v˘chovu a
profilovanie kvalifikovan˘ch odbor-
níkov - v˘robn˘ch manaÏérov pre
sféru poºnohospodárskych v˘rob-
n˘ch mechanizovan˘ch systémov.

V diskusii sa veºká pozornosÈ

O PLNENÍ DEKLARÁCIE Z BOLOGNE

UNIVERZITNÉ ·TÚDIUM POªNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY V EURÓPE

·TUDENTSKÁ VEDECKÁ âINNOSË FE·RR

O EPOCHÁLNOM VYNÁLEZE BRATRANCOV VEVERKOVCOV

ho procesu je sedemãlenn˘. Sú to:
Marian Dzimko zo Îilinskej univer-
zity, Jaroslava Sta‰ková z Pre‰ov-
skej univerzity, Pavel SÛra z Uni-
verzity Komenského, Jozef Balla zo
Slovenskej poºnohospodárskej uni-
verzity, Dagmar Lesáková z Ekono-
mickej univerzity v Bratislave, Ján
KaluÏn˘ zo Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave a Libor Vo-
zár z Univerzity Kon‰tantína Filo-
zofa. KaÏd˘ z nich pokr˘va niektorú
zo spomínan˘ch oblastí.

So svojimi skúsenosÈami s apli-
káciou bolonského procesu na Slo-
vensku a príkladmi dobrej praxe zo
svojich pracovísk oboznámili úãast-
níkov konferencie nazvanej Reali-
zácia bolonského procesu na vy-
sok˘ch ‰kolách, ktorá sa pod ges-

VíÈazky fakultného kola ·Vâ (zºava) V. Tóthová, B. Milotová a M.
Mi‰ove predstavili svoje práce aj na vedeckej konferencii ‰tudentov
v Trenãíne.

Pamätná tabuºa z niekdaj‰ej roºníckej ‰koly na univerzitu. Nielen pro-
fesor Toãka a docent Rataj za t˘m vidia kontinuitu...

Charakteristiky trhu s pôdou na Slovensku
Predávajú sa hlavne malé pozemky na roz‰írenie uÏ vlastenej

pôdy, alebo na v˘stavbu. Trhové ceny mal˘ch pozemkov sú vy‰-
‰ie ako úradné. Väã‰ina transakcií s pôdou sa uskutoãnila v poº-
nohospodársky najproduktívnej‰ích regiónoch a turisticky atrak-
tívnych ãastiach Slovenska. Pozoruje sa predaj toho istého po-
zemku niekoºkokrát za sebou, a to kvôli ‰pekulácii s cieºom zv˘-
‰iÈ ceny. Na Slovensku existuje úradná a trhová cena pôdy. Ofi-
ciálne ‰tatistické údaje o trhov˘ch cenách nie sú k dispozícii, no
VÚEPP zostavil údaje o nich vo vybran˘ch regiónoch SR za po-
sledné tri roky. (zdroj: VÚEPP)

Cieºom projektu je zv˘‰iÈ po-
ãet a kvalitu v˘skumn˘ch pro-
jektov hlavne od úãastníkov z
kandidátskych krajín vo v‰et-
k˘ch nástrojoch 5. tematickej
priority Kvalita a bezpeãnosÈ
potravín. V rámci tohto projek-
tu, podporovaného 6. rámco-
v˘m programom, sa 21. a 22.
apríla pod zá‰titou SPU v Nitre
uskutoãnilo stretnutie v˘skum-

níkov z krajín strednej a v˘-
chodnej Európy, zo Slovenska,
Maìarska, Rumunska, Bulhar-
ska, Turecka, Slovinska, Loty‰-
ska a âeska. ·kolili ich skúse-
nej‰í partneri z Belgicka, Ra-
kúska, Talianska a Grécka v
oblastiach prípravy projektov,
tvorby konzorcií, koordinácie
v˘skumn˘ch aktivít, finanãn˘ch
nástrojov a pravidiel 6. rámco-
vého programu. V˘skumníci ma-
li moÏnosÈ prezentovaÈ vlastné
in‰titúcie, v˘skumné aktivity a
potenciálne moÏnosti spoluprá-
ce. Stretnutie bolo príleÏitosÈou
nadviazaÈ zaujímavé kontakty,
ktoré prispejú k vytvoreniu no-
v˘ch spoloãn˘ch projektov.

Ing. PAVOL SCHWARCZ

V akademickej verejnosti je v súãasnosti frekventovan˘ termín bo-
lonsk˘ proces. Ide o reformu usilujúcu o zladenie vysoko‰kolsk˘ch
sektorov krajín, ktor˘ch ministri ‰kolstva v roku 1999 v Bologni pod-
písali deklaráciu v snahe vytvoriÈ otvoren˘ európsky priestor pri za-
chovaní rôznorodosti, ktorá sa povaÏuje za prvok atraktívnosti.

Sféra poºnohospodárskej techniky je oblasÈ, v ktorej dochádza k
r˘chlym zmenám v dôsledku technického a technologického rozvoja,
priná‰aného nástupom neustálych inovácií. Technick˘ pokrok sa pre-
mieta aj do systému univerzitného ‰túdia v odbore poºnohospodárska
technika, vyuãovaného na európskych univerzitách. MoÏno v Àom po-
zorovaÈ urãitú konfrontáciu názorov a prístupov. Na jednej strane uplat-
Àovanie tradiãného systému v˘uãby poºnohospodárskej techniky, na
druhej vná‰anie nov˘ch prístupov a dimenzií do obsahu v˘uãby.

„V roku 1961 som pri‰iel na ka-
tedru drobnochovu ako mlad˘ la-
borant. Sídlila v priestoroch pod
Zoborom, v t˘ch, ktoré sme pre-
vzali od b˘valej roºníckej ‰koly,
postavenej za prvej ãs. republiky.

Po troch rokoch odchádzal docent
Zelník na VÚÎV, ostal po Àom na
povale veºk˘ holubník s mnoh˘mi
zaujímav˘mi plemenami holubov
a keìÏe som mal k nim vzÈah, pro-
fesor Grom mi povedal: „Preber

musela inak upravovaÈ. A v tejto
zdanlivej drobnosti vlastne tkvel
cel˘ zázrak. Trvalo dlho, k˘m bra-
tranci na‰li ten najsprávnej‰í tvar a
umiestnenie radlice. Ku koneãnej
podobe preukázateºne dospeli v ro-
ku 1827, keì ním vyorali prvé bráz-
dy v Lehote pod Lipãanmi. „Ve-
verãe“, ako ruchadlo nazvali miest-
ni roºníci, sa r˘chlo roz‰írilo po oko-
lí a kováãi mali plné ruky práce.
Onedlho sa uÏ nov˘ typ pluhu pou-

Ïíval v znaãnej ãas-
ti Európy, zaãal sa
vyrábaÈ priemysel-
ne, av‰ak bez toho,
aby priniesol svojim

vynálezcom ak˘koºvek prospech.
Neuvedomili si dosah svojej inová-
cie a neurobili absolútne niã pre je-
ho patentovú ochranu. Vynález ako
prv˘ speÀaÏil nemeck˘ hospodár-
sky úradník Hans Kainz, ktor˘ v˘ro-
bu ruchadla presadil v praÏskej
Weissovej továrni na poºnohospo-
dárske náradie. Odtiaº nastúpilo na
víÈaznú cestu svetom.

ten holubník a daj to na poriadok“.
Okrem holubov a krmiva tam veru
bolo veºa najrôznej‰ieho starého
haraburdia. Tu som na hrade zba-
dal kovovú dosku, no bola taká
zanesená, Ïe nebolo vidieÈ, ão je
na nej. Pretrel som ju rukou a ob-
javil sa reliéf s postavami bratran-
cov Veverkovcov a nápisom Ze-
mûdûlská jednota v Praze. Pa-
mátce bratrancÛ Veverkov˘ch
1827–1927. KeìÏe som inklinoval
uÏ v tej dobe k tak˘mto staroÏit-
nostiam, pamätnú dosku som
uchoval. 

Ako sa z Prahy dostala do Nit-
ry? Podºa zachovanej skrutky a
tro‰ky malty na jej zadnej strane
moÏno predpokladaÈ, Ïe bola pri-

pevnená na stene starej ‰koly.
Ako sa ocitla na povale, to uÏ ÈaÏ-
ko zistíme, ale aj nad Nitrou pre‰li
rôzne dejinné udalosti, ktoré mô-
Ïu byÈ toho príãinou. 

Zaujímavej‰ia je v‰ak iná súvis-
losÈ. Na‰a univerzita do urãitej mie-
ry nadväzuje vo v˘chove poºno-
hospodárov na b˘valú roºnícku
‰kolu! A keìÏe sa môj ãas na uni-
verzite pomaly napæÀa, rozm˘‰ºal
som nad t˘m, ão s touto pamiat-
kou. Myslím, Ïe bude v t˘ch naj-
povolanej‰ích rukách, ak ju zve-
rím docentovi Vladimírovi Ratajo-
vi, ktor˘ je od „fachu“! Urãite nájde
vhodné miesto na jej umiestnenie,
veì je to pamiatka na históriu poº-
nohospodárskej mechanizácie!“ 

Piateho mája sa na Trenãian-
skej univerzite Alexandra Dub-
ãeka konala 3. medzinárodná
‰tudentská vedecká konferen-
cia, na ktorej sa zúãastnilo 82
‰tudentov z ôsmich slovensk˘ch
a troch zahraniãn˘ch univerzít.
SúÈaÏilo sa v desiatich sekciách
zameran˘ch na ºudské zdroje a
personálny manaÏment, verejnú
správu a regionálny rozvoj, hos-
podársku politiku, marketing a
manaÏment, sluÏby a cestovn˘
ruch, Ïivotné prostredie, odbor-
nú jazykovú prípravu a technick˘
rozvoj.

Na súÈaÏi sa zúãastnili aj ví-
Èazky fakultného kola ·VK na
Fakulte európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja, ‰tudentky 5.
roãníka Barbora Milotová (roz-
voj obcí), Marianna Mi‰ove (roz-
voj regiónov) a Veronika Tótho-
vá (európske rozvojové progra-
my). SúÈaÏili v sekcii regionálny
rozvoj, ktorej predsedal prof.
PhDr. Peter Barták, DrSc. Práce
do sekcie zaraìoval organizaã-
n˘ v˘bor konferencie.

V silnej konkurencii, kde súÈa-
Ïili aj doktorandi, si reprezen-
tantky na‰ej fakulty viedli veºmi
dobre. Marianna Mi‰ove obsadi-
la prvé miesto s témou Partici-

pácia RRA a RPIC na tvorbe a
realizácii rozvojov˘ch progra-
mov obcí. ·tudentku odborne
viedla Ing. Eva BaláÏová z Ka-
tedry regionálneho rozvoja. Tre-
tie miesto s témou MoÏnosti vy-
uÏitia hydroenergetického po-
tenciálu vo vybranom regióne
obsadila Barbora Milotová. Od-
borne ju viedla doc. Ing. Mária
Fáziková, CSc., vedúca Katedry
regionálneho rozvoja.

Medzinárodné ‰tudentské kon-
ferencie sú dobrou príleÏitosÈou
na prezentáciu a obhajobu vlast-
n˘ch a ãasto prv˘ch v˘sledkov
‰tudentskej vedeckej práce, vzá-
jomnú konfrontáciu odbornej prí-
pravy a smerovania ‰tudijn˘ch
programov na fakultách, získa-
vanie nov˘ch poznatkov a v˘me-
nu skúseností z vedeckej práce
‰tudentov, ako aj na získavanie
nov˘ch priateºstiev a moÏností
pre budúcu spoluprácu mlad˘ch
ºudí. Pote‰ujúcim poznatkom z
konferencie bolo i to, Ïe ·VK ne-
mala len súÈaÏn˘ charakter, ale
stala sa i odborn˘m diskusn˘m
fórom mlad˘ch ºudí k predná‰a-
n˘m problémom.

Doc. Ing. ANNA BELAJOVÁ, PhD.,
prodekanka pre vedeckov˘skumnú

ãinnosÈ

(Dokonãenie z 1. str.)

Mechanizaãná fakulta SPU uro-
bila ìal‰í krok v snahe zv˘‰iÈ ‰ance
svojich absolventov pri uplatnení v
praxi. 

Získala ‰tatút a certifikáty ‰kolia-
ceho pracoviska Approved Training
Body (ATB) na ‰kolenie vy‰‰ieho
zváraãského personálu, t. j. medzi-
národného zváraãského inÏiniera,
technológa a ‰pecialistu. Stalo sa
tak po splnení kritérií auditu, ktor˘
15. marca 2005 na fakulte vykonal
V˘skumn˘ ústav zváraãsk˘, Prie-
myseln˘ in‰titút SR v Bratislave ako
autorizovan˘ národn˘ orgán Medzi-
národného zváraãského in‰titútu.

Prof. Ing. RUDOLF TOLNAI, CSc., EWE

Nielen jedna, podotknete, tak˘ch je! No tá, o ktorej vám bude-
me rozprávaÈ s prof. Imrichom Toãkom, má zaujímav˘ osud.

Koniec osemnásteho a zaãiatok
devätnásteho storoãia bol obdo-
bím prevratn˘ch vynálezov pre
poºnohospodársku prax. Patrilo
medzi ne i ruchadlo (názov je od-
voden˘ od slova „ruchati“, t.j. obra-
caÈ zeminu), ktoré predstavovalo
senzáciu aj ako jeden z prv˘ch veº-
kosériovo vyrában˘ch strojáren-
sk˘ch v˘robkov. 

Mlad˘ kolár a roºník Franti‰ek
Veverka (1796-1849) z Rybitví u
Bohdaneãe bol veº-
mi zruãn˘. Veºa ve-
cí dokázal opraviÈ,
iné zdokonalil, niek-
toré, napríklad re-
zaãku na slamu alebo vejaãku, si
sám vyrobil. V jeho hlave skrsol aj
nápad, ako vylep‰iÈ prostú hákovú
radlicu, s ktorou sa v kraji oralo.
Spolu so svojím bratrancom, ková-
ãom Václavom Veverkom (1799-
1849) ju vytvarovali tak, Ïe rucha-
dlo pôdu nielen obracalo, ale aj
zdvíhalo, kyprilo a miesilo, takÏe sa
pred siatím alebo sadením uÏ ne-

venovala otázkam medzinárodnej
akreditácie, resp. akceptácie ‰tu-
dijn˘ch programov tak˘mi medzi-
národn˘mi in‰titúciami, ako je
EurAgEng (Európska spoloãnosÈ
poºnohospodárskych inÏinierov) a
FEANI (Európska federácia národ-
n˘ch asociácií inÏinierov). Medzi-
národná akceptácia ‰tudijného
programu totiÏ otvára ‰tudentom
priestor na mobilitu v rámci európ-
skeho univerzitného priestoru.
Prof. Ing. LADISLAV NOZDROVICK¯, PhD.
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Naposledy spolu a poriadne

Divadlo KríÏom-KráÏom: Pytliakova Ïena

Najslab‰í ãlánok – poãasie
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Vodn˘ slalom preveril sily kanois-
tov a kanoistiek.

Snímky z podujatí Nitrianskych
univerzitn˘ch dní nájdete na
www. polnohospodar.sk

Napriek chladnému poãasiu sa na
pe‰ej zóne predstavili aj folklórne
súbory Zobor a Ponitran.

tov a doktorandov. Za úspe‰nú re-
prezentáciu univerzity si diplom a
symbolick˘ ‰ek na mimoriadne ‰ti-
pendium prevzal Richard Risz-
dorfer (3. FEM), Stanislava Hro-
zenská (3. FEM), Lenka Mlyneko-
vá (5. FAPZ), Ing. Mária BihúÀová
(FZKI), Ing. Silvia ·árgová (MF) a
Ing. Marek Îivãák (FAPZ). 

Najslab‰ím ãlánkom NUD bolo
v tomto roku poãasie. Prejavilo sa
aj v piatok 6. mája, na ktor˘ boli
pripravené vystúpenia súborov
Zobor, Ponitran a Atikus a porad-
Àa zdravého Ïivotného ‰t˘lu pre
obyvateºov ná‰ho mesta. 

Na záver dovoºte poìakovaÈ sa
doc. V. Ratajovi, prorektorovi pre
vzÈahy s verejnosÈou a v‰etk˘m
organizátorom, ktorí sa chopili prí-
prav NUD 2005: Ing. M. Sobolovi,
L. Humajovi, R. Salayovi, M. Ka-
dovi, J. Slovikovi, M. Ladiãovi, I.
·tvartákovi, P. Procházkovi, Mgr.
S. Laurovej, J. Hudecovi a Ing. M.
ÎitÀákovi.

Ing. RASTISLAV JANERLA, KKZâ

kov a aj teraz boli oporami a zá-
kladn˘mi tvorcami úspechu. Na-
pæÀa ma spokojnosÈou, Ïe sa no-
váãikovia ná‰ho druÏstva vedeli
vyrovnaÈ s atmosférou zápasu,
veºmi ÈaÏk˘mi podmienkami a od
samého zaãiatku sa pustili do sil-
ného a nesmierne motivovaného
súpera, ktor˘ nepripú‰Èal moÏn˘
neúspech. Veºkú pochvalu za prí-
stup, prípravu, ale hlavne v˘kon
na ihrisku, a t˘m reprezentáciu
SPU si zaslúÏia najmä ‰tudenti
prv˘ch roãníkov. Te‰í ma, Ïe
v‰etci pravidelne nav‰tevujú ho-
diny telesnej v˘chovy, ‰pecializá-
ciu futbal, ãím zvy‰ujú úroveÀ
cviãení a propagujú tento krásny
‰port.“ -r-

� SÚËAÎ � SÚËAÎ �

Na povale b˘-
valej roºníckej
‰koly v Nitre ob-
javil kedysi pro-
fesor Toãka sta-
rú pamätnú dos-

ku s reliéfom bratrancov Ve-
verkovcov. Viete ãím sa preslá-
vili?

Va‰e odpovede ãakáme do
27. mája na adrese: Redakcia
Poºnohospodár, Slovenská poº-
nohospodárska univerzita, Tr. A.
Hlinku 2,949 76 Nitra, e-mail:
redakcia@polnohospodar.sk. 

-r-

âítate pozorne?

Zaãiatok mája sa na na‰ej uni-
verzite nesie v znamení Nitrian-
skych univerzitn˘ch dní - prehliad-
ky toho najlep‰ieho, ão ‰tudenti
oboch nitrianskych univerzít do-
siahli na poli odbornom, ‰porto-
vom ãi umeleckom. 

KeìÏe o odborn˘ch aktivitách
uÏ bola reã, pristavme sa pri t˘ch
kultúrnych, spoloãensk˘ch a ‰por-
tov˘ch. Od‰tartovala ich v pon-
delok 2. mája v˘stava fotografií a
v˘tvarn˘ch prác. Na otvorení sa
zúãastnilo aj vedenie SPU na ãe-
le s rektorom prof. I. Okenkom.
Vystavované dielka ‰tudentov
FZKI a fotokrúÏku zaujali svojou
kvalitou a priÈahovali tak záujem
okoloidúcich ‰tudentov a náv‰tev-
níkov SPU. 

Prv˘ deÀ pokraãoval zaujíma-
v˘m podujatím, ktoré sa „zrodilo“
v kancelárii KKZâ – noãn˘m v˘-
stupom na Zobor. Okolo sedem-
desiat ‰tudentov sa rozhodlo pod-
stúpiÈ nároãnú túru, na konci kto-
rej ich ãakalo veºmi príjemné po-
sedenie pri ohníku. Tu treba po-
ìakovaÈ ãlenovi Divadielka na Os-
miãke Luká‰ovi Ko‰íkovi, ktor˘

zátorov, ktorí dokonca uvaÏovali
aj nad zru‰ením tejto akcie. Na-
‰Èastie sa poãasie umúdrilo a aj
keì nad hlavami stále viseli mra-
ky, namiesto daÏìa sa spustila
úÏasná akcia, sprevádzaná hud-
bou v podaní tak˘ch hviezd, ak˘mi
sú skupiny Gladiátor ãi Vidiek.

Vrcholn˘m spoloãensk˘m po-
dujatím NUD b˘va tradiãne gala-

veãer Gaudeamus v Divadle An-
dreja Bagara. Aj tentoraz sa v pro-
grame predstavili súbory a jednot-
livci, ktorí sú spätí s na‰imi univer-
zitami. Na‰u reprezentovala blue-
grassová skupina Grunt, Klub ta-
neãného ‰portu Lúãe a Divadlo
KríÏom – KráÏom. SúãasÈou gala-
veãera bolo zároveÀ oceÀovanie
úspe‰n˘ch ‰portovcov v rámci
NUD, ako aj v˘nimoãn˘ch ‰tuden-

PaedDr. Du‰an Danko, tréner:
„Vo futbalovom zápase univerzit-
n˘ch tímov predviedli na‰i hráãi
veºmi kvalitnú a bojovnú hru.
Súper sa pripravil zodpovedne,
na‰i v‰ak chceli naplniÈ „príkaz“
rektora SPU - vrátiÈ pohár do vit-
ríny aj tretíkrát. Koneãn˘ v˘sle-
dok bol príjemn˘m prekvapením,
veì z pohºadu v˘konnosti hráãov
oboch univerzít som (samozrej-
me iba v duchu) pripú‰Èal i ná‰
neúspech. Ch˘bali nám skúsení
prvoligoví hráãi a súper nastúpil s
hráãmi z druhej ligy. Z ná‰ho 15-
ãlenného hráãskeho kolektívu len
traja chlapci – Kováãik, Lacko a
Mrázik poznali víÈazstvo nad UKF
z predchádzajúcich dvoch roãní-

svojou hrou na gitare po cel˘ ãas
v‰etk˘ch zabával a vytváral tak
v˘bornú náladu.

Utorok sa niesol v znamení
‰portového zápolenia medzi ‰tu-
dentmi oboch univerzít. âi uÏ to
bol streetbal, tenis alebo vodn˘
slalom, ‰tudenti dokázali, Ïe nie-
len ‰túdiom je ãlovek Ïiv˘. Veãer
sa uskutoãnila verejná generálka
divadelného predstavenia Pytlia-
kova Ïena v podaní Divadla Krí-
Ïom – KráÏom, pôvodne plánova-
ná ako premiéra. 

V stredu ‰portové zápolenie
pokraãovalo futbalov˘m zápa-
som, ktor˘ mal veºmi zaujímav˘
priebeh. Napriek nepraznivému
poãasiu (a to je slabé slovo), keì
lialo ako z krhly, obe muÏstvá po-
dali naozaj profesionálny v˘kon.
Napriek tomu, Ïe muÏstvo UKF
vyhralo prv˘ polãas, dokázali na‰i
chlapci zvrátiÈ priebeh zápasu a
putovn˘ pohár rektorov zostáva
opäÈ u nás!

Najväã‰ím Èahákom, ktor˘ bol
v‰ak spojen˘ s najväã‰ími problé-
mami, bol majáles. Vytrval˘ dáÏì
spôsobil vrásky na tvárach organi-

Predná‰ka s vtipmi, spevom, potleskom. Posledná...

âlenovia KT· Lúãe predviedli svoje taneãné umenie na galaveãere
Gaudeamus v Divadle Andreja Bagara.

Postavu Veronky v˘borne stvárnila Erika Galadová, hrbáãa Imricha si
zahral Tomá‰ Ferenãucha.

âo sa stane so serióznou drá-
mou, keì sa jej zmocní ochotníc-
ke divadlo? DeväÈ postaviãiek –
amatérskych hercov sa s vypätím
v‰etk˘ch síl snaÏí ão najlep‰ie a
najvierohodnej‰ie stvárniÈ svoje
divadelné role. Staãí zopár „brep-
tov“, vypadnut˘ text, k tomu nie-
koºko doplnkov v podobe ãerstvo
uloveného ply‰ového zajaca ãi
guºometnej streºby z dvojhlavÀo-
vej pu‰ky a obecenstvo namiesto
hlbokého dojatia padá v záchvate
smiechu zo stoliãiek. Komédia o
tragédii, to je Pytliakova Ïena
dramatika Ferka Urbánka v úpra-
ve Ivana Vojteka. Hru pod jeho
vedením na‰tudovali ãlenovia
Divadla KríÏom KráÏom: E. Gala-
dová, E. Priekalová, M. Bugaj, T.
Ferenãucha, M. Hudec, Z. Brun-
clíková, I. ·tvarták, L. Gregorová
a N. Palková. 

Pomoc profesionála priniesla
svoje ovocie a minulot˘ÏdÀová
premiéra pred ‰tudentsk˘m publi-
kom mala obrovsk˘ úspech. Na to,
ako vlastne spolupráca s Ivanom
Vojtekom vznikla, sme sa sp˘tali
jedného z hercov a zároveÀ „spo-
lureÏiséra“ IGORA ·TVARTÁKA: 

- Zaãiatkom roka som zháÀal
nejakú dobrú hru pre na‰e diva-

dlo, aby sme mali ão nacviãiÈ a
ukázaÈ divákom. Zatúlal som sa aÏ
do Pre‰ovského divadla a tam
som dostal tip na Ivana Vojteka,
herca nitrianskeho Divadla A. Ba-
gara, ktor˘ spolupracuje aj s
ochotníkmi. Stretli sme sa s ním,
vysvetlili mu, o ão máme záujem a
on súhlasil, Ïe nám pomôÏe. 

Va‰im posledn˘m predstave-
ním bola cimrmanovská VraÏda v

salónnom coupé. Kto pri‰iel s
nápadom prejsÈ na slovenskú
klasiku? 

- Pytliakovu Ïenu nám ponúkol
pán Vojtek. Krátko predt˘m, ako
sme ho oslovili, dokonãil jej úpra-
vu a potreboval amatérsky súbor,
ktor˘ by ju na‰tudoval. âiÏe diva-
delníkov, ktorí sa akoÏe snaÏia za-
hraÈ dobrú drámu a nejako sa im
to nedarí – taká je pointa hry. 

Ako sa vám pracovalo pod je-
ho vedením? 

- Pán Vojtek nás dobre od‰tar-
toval, ukázal nám, ako sa robí di-
vadlo na profesionálnej úrovni.
Obsadil postavy, vysvetlil nám,
ako charakterovo odhadnúÈ, kto
sa na ktorú úlohu hodí. Prebral s
nami celú hru, usmerÀoval nás a
keì niekomu nieão ne‰lo, predvie-
dol, ako to treba zahraÈ. Bola to
dobrá ‰kola. Ku koncu mal v‰ak
veºa ìal‰ích povinností, takÏe ne-
mohol prísÈ ani na premiéru. Ale
e‰te sa chceme stretnúÈ a dobrúsiÈ
nejaké maliãkosti.

Premiéra mala v˘born˘ ohlas,
plné hºadisko a hromov˘ aplauz
vás urãite povzbudili... 

- Veºmi. T˘ÏdeÀ predt˘m sme
mali verejnú generálku, na ktorú
pri‰lo len pár ºudí. Nebolo to v‰ak
na ‰kodu, aspoÀ sme si overili ich
reakcie a kde-tu nieão upravili. O
to lep‰ie sa nám potom hralo pred
tak˘m davom, ak˘ pri‰iel v utorok
na premiéru. Chcel by som sa e‰-
te raz poìakovaÈ pánu Vojtekovi,
v‰etk˘m ãlenom Divadla KríÏom-
KráÏom, technikovi z Divadielka
na Osmiãke a chlapcom z IR·ka
ktorí nám pomáhali s nahrávaním
zvukov. (za)

Na Fakulte ekonomiky a ma-
naÏmentu sa 6. mája uskutoãnila
posledná predná‰ka pre ‰tuden-
tov piateho roãníka. Posluchár-
Àou, na rozdiel od uplynul˘ch
piatich rokov, sa neniesli definí-
cie, pouãky, vzorce ãi grafy, ale
vtipné vystúpe-
nia pedagógov,
smiech a spev.
Uvoºnená at-
mosféra a dob-
rá nálada vládli
na oboch stranách katedry. T˘m
sa v‰ak PJATAKOWICA ani
zìaleka nekonãila. Zábava po-
kraãovala plesom od veãern˘ch
hodín aÏ do skorého rána a nies-
la sa v zmysle spomínaného:

„Naposledy spolu a poriadne...“
V mene ‰tudentov piateho

roãníka FEM sa aj touto cestou
chcem poìakovaÈ profesorom,
docentom a ostatn˘m pedago-
gick˘m pracovníkom v‰etk˘ch
fakúlt na‰ej alma mater, ktorí

nám poãas ‰tú-
dia odovzdáva-
li cenné po-
znatky z teórie
aj z praxe. Zá-
roveÀ ich chce-

me ubezpeãiÈ, Ïe zrno poznania,
ktoré v nás zasiali, padlo na
úrodnú pôdu a bude dobr˘m zá-
kladom ná‰ho ìal‰ieho profesij-
ného a odborného rastu. 

MARIÁN VAªO

DIES UNIVERSITATIS NITRIENSIS 2005

Pri pe‰ej lávke sa 3. mája
stretli milovníci vody a ‰portu z
oboch nitrianskych univerzít, ko-
nali sa tu totiÏ uÏ tretie preteky
vo vodnom slalome medzi UKF
a SPU. Okrem slneãného dÀa
ãakalo na súÈaÏiacich i prizera-
júcich sa pivo, kofola a kopec
dobrej zábavy. Na 400-metrovej
trati s obrátkou sa súÈaÏilo v
troch kategóriách – muÏi, Ïeny a
zmie‰ané páry. Tí, ktorí mali od-
vahu, pustili sa aj do ‰tvrtej, mi-
mosúÈaÏnej disciplíny, ktorou
bolo potopenie súperiacich ka-
noe. Vyhral ten, komu sa poda-
rilo zostaÈ ão najdlh‰ie such˘ (aj
keì such˘ nezostal nikto).

V kategórii muÏov zvíÈazila
dvojica ªubomír âarnoky a Ma-
ro‰ Kanaba z UKF, medzi Ïe-
nami sa najlep‰ie darilo Katke
·imkovej a Márii Tisárikovej z
SPU a v zmie‰an˘ch pároch ob-
sadil prvé miesto Martin Gálik a
Alica Ferlíková z SPU. 

Organizátori vodáckych prete-
kov ìakujú súÈaÏiacim za repre-
zentáciu svojich univerzít v du-
chu fair-play. Osobitné poìako-
vanie patrí Mgr. Du‰anovi Rai-
sovi a Katedre telesnej v˘chovy
a ‰portu za pomoc pri rie‰ení or-
ganizaãn˘ch záleÏitostí.

DU·AN KAVECK¯

Na kurtoch a ihriskách 
rekordná náv‰tevnosÈ

TENIS-STREETBAL-VOLEJBAL

FUTBALOV¯ ZÁPAS O POHÁR REKTOROV

Areál Katedry telesnej v˘cho-
vy a ‰portu SPU obsadili 3. má-
ja ‰portovci a fanú‰ikovia z
oboch univerzít. Na turnaj v
streetbale sa prihlásilo osem
druÏstiev, päÈ z UKF, dve z SPU
a jedno zmie‰ané. Okrem nich
si zahralo aj druÏstvo stredo-
‰kolákov. SúÈaÏilo sa v dvoch
‰tvorãlenn˘ch skupinách, prví
dvaja z kaÏdej skupiny sa stret-
li v semifinále. 

Poradie:
1. Above the Rim (UKF) - P.

Zákopãan, J. Koch, J. Lakti‰, P.
Varinsk˘;

2. Belasé nefróny (SPU) -
P. KremeÀ, M. Laco, J. Árvay,
ª. Tana‰i;

3. MFU (UKF) - M. Balla, F.
Haleck˘, A. Chilík, P. Kunak.

SúbeÏne so streetbalom sa
bojovalo aj na tenisov˘ch kur-
toch, kde sa vo vyrovnan˘ch
zápasoch stretlo osem súÈaÏia-
cich. Po prv˘krát sa do sólo sú-
ÈaÏe prihlásila aj Ïena – Renáta
Markusová z UKF, ktorá sa
stala víÈazkou Ïenskej kategó-
rie a v muÏskej obsadila ‰tvrté
miesto. Prvá prieãka patrila La-
dislavovi Anìalovi z UKF,
druhá Martinovi Krakovské-
mu z SPU a tretí skonãil Marek
DzurÀák z UKF. 

V˘bornú hru a pekné kombi-
nácie si mohli vychutnaÈ diváci
aj na pláÏovom volejbale, kde
dominovali hlavne ligoví hráãi.
Prvenstvo si odniesla dvojica
Kuãera - ëurica (SPU), druhé

DruÏstvo SPU: kapitán - A. Kováãik (5. roã.), M. Olejka, J. Mikula
(obaja 4. roã.), T. Lacko (3. roã.), I. Zsák, J. Kri‰tofiãin, J. Chovanec,
P. Goã, M. Tokár, J. ëuri‰, P. Hanzlík, M. Mrázik, F. Szustor, P. Tuhar-
sk˘, T. Hidvegi (v‰etci 1. roã.). 

Strelci gólov za SPU: M. Mrázik, J. ëuri‰, T. Lacko (2). 
Najlep‰í hráã: A. Kováãik

Vodáci 
na Nitre

miesto obsadili Kaãur s Blahom
(UKF) a tretie Berãík - Pa‰ka
(SPU).

Odmenou pre víÈazov v jednot-
liv˘ch disciplínach bol nielen po-
tlesk, ale aj vecné ceny v podobe
triãiek, ‰ampanského a piva Zlat˘
baÏant. V‰etky turnaje mali neo-
ãakávane veºkú úãasÈ, hráãsku aj
divácku. Pod náv‰tevnosÈ, zatiaº
najväã‰iu v histórii Nitrianskych
univerzitn˘ch dní, sa podpísalo
urãite aj krásne poãasie a v˘borná
hudba chlapcov z ná‰ho IR·ka.
Hladk˘ priebeh ‰portov˘ch akcií
zabezpeãovali pedagógovia z Ka-
tedry telesnej v˘chovy a ‰portu -
Mgr. J. Studeniã, Mgr. J. Láteãka
a PaedDr. J. Berãík, ·tudentská
rada FBP a M. Kada. -m-
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·tudentská veda pod drobnohºadom III

Univerzitn˘ maratón 
v Kremse po tretíkrát

Medailová Ïatva veteránok

SPEKTRUM

OZNAMUJEME

AGROKOMPLEX-V¯STAVNÍC-
TVO: 24. – 27. 5. Medzinárodn˘
strojársky veºtrh 2005; DIVADLO
A. BAGARA: 20. – 21. 5. Kabaret,
23. 5. âechov, 24. – 25. 5. Aj ko-
ne sa strieºajú, 26. – 27. 5. Adam
·angala, 28. 5. Príbehy obyãajné-
ho ‰ialenstva, 29. 5. Laco Déczi
Celula New York (koncert), 30. 5.
Dere‰ (TV nahrávka), 31. 5. Peter
Pan; SYNAGÓGA: 20. 5. Veãer
so ‰panielskou hudbou, 27. 5.
Moyzesovo kvarteto; ORBIS: 20.
– 25. 5. Kráºovstvo nebeské, 26. –
1. 6. Smiem prosiÈ?, 1. – 8. 6. Hr-
dinovia z rí‰e Gaya, 2. – 3. 6.
XXX: Druhá dimenzia; PALACE:
23. – 24. 5. Brazil, 25. – 26. 5.
Zväã‰enina, 30. – 31. 5. Jar, leto,
jeseÀ, zima... a jar, 30. – 1. 6. Îia-
dostivé telá, 1. – 2. 6. Poviedky z
kuchyne; LIPA: 20. – 22. 5. Team
Amerika, 21. – 22. 5. Doba ºado-
vá, 27. – 29. 5. Dvere v podlahe,
28. – 29. 5. Polárny expres, 2. 6.
Smiem prosiÈ?; FILMOV¯ KLUB
UKF: 23. 5. SmrÈ v Benátkach, 23.
5. Krev zmizelého, 30. 5. Ray.
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NEPREHLIADNITE

Dekan Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 9. mája 2005
o 9.00 h na Katedre biotechniky
parkov˘ch a krajinn˘ch úprav
FZKI (cviãebÀa D-14) bude Ing.
ANNA GOGOLÁKOVÁ obhajovaÈ
doktorandskú dizertaãnú prácu
na tému Vplyv vybran˘ch abio-
tick˘ch faktorov na stres interié-
rov˘ch rastlín.

➤ V nitrianskom Agroin‰titúte
zaãne 25. mája 2005 o 9.00 h
dvojdÀová medzinárodná konfe-
rencia Kvalita a spoºahlivosÈ
technick˘ch systémov. Poduja-
tie ako sprievodnú akciu Medzi-
národného strojárskeho veºtrhu
2005 v Nitre poriada Katedra
spoºahlivosti strojov MF.

➤ Nové trendy v kon‰truovaní
a tvorbe technickej dokumentá-

AVIZUJEME

V¯BEROVÉ KONANIA
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v

zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zme-
ne a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie: 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre prevencie chorôb a re-
produkcie hospodárskych zvierat FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie v ‰tudijnom odbore zootechnika,
- akademick˘ titul PhD. vo vednom odbore v‰eobecná zootechnika,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou ja-

zykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax min. 5 rokov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre genetiky a ‰ºachtenia
rastlín FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie so zameraním na fytotechniku a genetické technológie,
- akademick˘ titul PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou ja-

zykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- publikaãná ãinnosÈ v oblasti genetiky a molekulovej biológie,
- minimálne 3-roãné skúsenosti v oblasti genetiky rastlín a molekulovej

biológie;

➤ dvoch miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov na Katedre telesnej v˘chovy a
‰portu FZKI.

Podmienky:
- V· vzdelanie – aprobácia telesná v˘chova so zameraním na rytmickú

gymnastiku,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III.

stupni ‰túdia,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou ja-

zykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre ovocinárstva, vinohrad-
níctva a vinárstva FZKI pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov vinárstvo a
hodnotenie hrozna a vína.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor záhradníctvo,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) – preukázaÈ ‰tátnou ja-

zykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, za-

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa pre v˘uãbu predmetu finanãné ná-
stroje regionálneho rozvoja na Katedre európskych ‰túdií FE·RR.

Podmienky:
- V· vzdelanie humanitného smeru,
- akademick˘ titul PhD., ekvivalent, resp. získanie v nasledujúcich 3 ro-

koch,
- aktívna znalosÈ dvoch svetov˘ch jazykov – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou

skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preuká-

zaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- komunikaãné a projekãné zruãnosti,
- pedagogická prax minimálne 1 rok,
- dobré znalosti o Európskej únii,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preuká-

zaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta pre v˘uãbu
disciplín ekonomika cestovného ruchu, organizácia sluÏieb cestovného
ruchu, základy cestovného ruchu a vidiecky cestovn˘ ruch na Katedre re-
gionálneho rozvoja FE·RR (na zastupovanie poãas materskej a rodiãov-
skej dovolenky od 1. 9. 2005 do 20. 6. 2007).

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- ukonãené doktorandské ‰túdium v ekonomickom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazyko-

vou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preuká-

zaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- znalosÈ problematiky cestovného ruchu,
- pedagogická prax minimálne 4 roky,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preuká-

zaÈ.

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre
skladovania a spracovania rastlinn˘ch produktov FBP.

Podmienky:
- vysoko‰kolské vzdelanie II. stupÀa príslu‰ného zamerania (poºnohospo-

dárstvo, potravinárstvo),
- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III.

stupni ‰túdia v príslu‰nom odbore,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o

‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo

praktick˘m overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m
na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- pedagogická prax v uvedenom zameraní min. 3 roky,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ funkãného miesta docenta v inÏinierskom ‰túdiu pre ‰tudijn˘ odbor
ekonomika poºnohospodárstva na Katedre ekonomiky FEM,
➤ fuknãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor biotechnológia na Ka-
tedre mikrobiológie FBP,
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ odbor biotechnológia na Ka-
tedre hygieny a bezpeãnosti potravín FBP.

Konkrétne podmienky a v‰eobecné kritériá na obsadzovanie funkãn˘ch
miest docentov sú uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na
úradnej v˘veske SPU.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o ‰túdiu a po-
tvrdením o praxi zasielajte do 3. júna 2005 na Útvar personalistiky, EPaMU
Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra.

OPRAVA

Na Katedre záhradnej a krajin-
nej architektúry sa 25. mája 2005
o 10.00 h uskutoãní verejná pre-
zentácia ãiastkovej úlohy projektu
Svedkovia minulosti. ·tudenti zá-
hradnej a krajinnej architektúry
FZKI SPU, ‰tudenti urbanizmu a
architektúry z STU a poslucháãi
podnikového manaÏmentu z UK v
Bratislave pod vedením svojich
pedagógov predstavia anal˘zy a
návrhy na obnovu a funkãné vyu-
Ïitie vybran˘ch areálov historic-
k˘ch objektov v obciach Dolná
Strehová, Modr˘ KameÀ, Kalino-
vo, Opatová, Valice a Behynce.
Práce bude hodnotiÈ odborná ko-
misia zostavená z odborníkov zú-
ãastnen˘ch univerzít, autorizova-
n˘ch architektov pôsobiacich v
praxi a zástupcov Regionálnej
rozvojovej agentúry v Luãenci,
ktorá je rie‰iteºom grantového
projektu. Ing. ANNA DOBRUCKÁ

Organizátori poz˘vajú ‰tudentov a pracovníkov univerzít z celého
sveta na ‰portové zápolenie v jednej z najkraj‰ích kultúrnych krajín
Európy. Centrum pozornosti sa nesústreìuje iba na spoloãn˘ ‰portov˘
záÏitok, ale aj na stretávanie rôznych kultúr. Na ‰tart sa môÏu postaviÈ
‰tudenti a zamestnanci univerzít a vysok˘ch ‰kôl. BeÏaÈ sa bude v
údolí Dunaja, v oblasti Wachau, ktorá patrí do svetového kultúrneho
dediãstva. 

·tart maratónu a polmaratónu je v idylickom Spitzi. Trasa vedie po
prv˘krát po wachauskej ‰tátnej ceste aÏ do Aggsbachu, potom v sme-
re toku Dunaja okolo známych vinohradníckych miest Joching,
Weißenkirchen, Dürnstein k cieºovej aréne v Kremsi na Dunaji, v jed-
nom z najstar‰ích rakúskych miest a zároveÀ najmlad‰om univerzit-
nom meste krajiny.

Termín: nedeºa 18.septembra 2005
Informácie: www.donau-uni.ac.at/marathon
Prihlá‰ky: www.wachaumarathon.at

POZ¯VAME

POZVÁNKA PRE ·PORTOVCOV

SKRIPTÁ
ª. Feriancová: Obnova zelene vidieckeho sídla. Prvé vydanie, ná-

klad 150 ks, cena 68 Sk.
D. Húska – L. Táto‰ová: Diaºkov˘ prieskum Zeme. Prvé vydanie,

náklad 120 ks, cena 97 Sk.
I. Vitázek: Teplotechnika a hydrotechnika. Prvé vydanie, náklad

400 ks, cena 72 Sk. (d‰)

PRÁVE VY·LI ...

ODPORÚâAME

VIAZACÍ POLYPROPYLENOV¯
·PAGÁT

T/F: 057/7580 841, 
www.spagat.sk

PRÁCA
Nadnárodná spoloãnosÈ Nuri-

tech SK so sídlom v Hurbanove
zaoberajúca sa v˘robou elektro-
technick˘ch zariadení hºadá vhod-
n˘ch kandidátov na pozíciu vedú-
ci v˘roby. PoÏiadavky: V· vzdela-
nie technického smeru, anglick˘
jazyk. Prax nie je podmienkou.
Îiadosti so ‰trukturovan˘m Ïivo-
topisom zasielajte na adresu:
Nuritech SK, s.r.o., Nám. M. Kon-
kolyho-Thege 3, 947 01 Hurbano-
vo, e-mail: info@nuritech.sk, fax:
035/7604 745.

V ãlánku ·tudentská veda
pod drobnohºadom v 16. ãísle
Poºnohospodára bolo nespráv-
ne uvedené poradie víÈazov v
sekcii V˘Ïiva a ochrana rastlín.
Prvé miesto získala J. Kohlmaye-
rová, druhá bola M. Brychtová a
tretí T. Vere‰. 

Ocenen˘m úãastníkom ·VK
sa za chybu ospravedlÀujem.

Ing. ª. VOZÁR

NETREBA ICH PREDSTAVOVAË. Na treÈom poschodí rektorátu za dve-
rami s ãíslom 316 úraduje trojica koleg˘À s náplÀou práce, ktorá nene-
cháva ºahostajn˘m ani jedného zamestnanca. Veì spracúvajú agendu o
priznan˘ch tarifn˘ch platoch, ostatn˘ch zloÏkách platu, ako aj agendu do-
hôd o vykonaní práce a brigádnickej ãinnosti ‰tudentov. To je iba ãasÈ
práce Magdalény âiãovej, Dariny Kolárikovej a Zuzany Ivanãíkovej, pre-
toÏe t˘ch kaÏdodenn˘ch povinností je veru omnoho viac. Foto: ok

Na medzinárodn˘ch maj-
strovstvách Slovenska v plá-
vaní veteránov MASTERS, 16.
– 17. apríla 2005 v Ko‰iciach,
sa ãlenkám plaveckého od-
dielu SPUNI darilo. Jana Ga-
valãíková získala dve zlaté
medaily za víÈazstvo 50 m pr-
sia a 100 m prsia. Tri striebor-
né medaily si priniesla Magda
Griesbachová, ktorá obsadila
druhé miesto v discplínach 50
m voºn˘ spôsob, 50 m mot˘lik
a 200 m polohové preteky. -r-

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inÏinierstva oznamuje,
Ïe prijímacie skú‰ky na doktorandské ‰túdium sa budú konaÈ 28. jú-
na 2005 v ‰tudijn˘ch odboroch: 

6.1.11 krajinárstvo - ‰tudijn˘ program krajinné inÏinierstvo, 
6.1.10 záhradníctvo - ‰tudijn˘ program záhradníctvo a
6.1.17 krajinná a záhradná architektúra - ‰tudijn˘ program zá-

hradná a krajinná architektúra.
Termín podávania prihlá‰ok: 31. 5. 2005. Poplatok za prijímacie

konanie: 1.000 Sk. 
Informácie o témach dizertaãn˘ch prác, ‰koliteºoch a podmien-

kach prijatia získate na oddelení vedeckov˘skumnej ãinnosti
Dekanátu FZKI u Ing. A. Matu‰koviãovej, ã. tel.: 037/6522 741, fax:
037/6522 741, e-mail: Andrea.Matuskovicova@uniag.sk, alebo na
webovej stránke www.fzki.uniag.sk.

Dekan Fakulty ekonomiky a manaÏmentu SPU v Nitre vypisuje
prijímacie konanie na obsadenie miest na doktorandské ‰túdium v
‰tudijn˘ch programoch:

� ekonomika a manaÏment podniku (‰tudijn˘ odbor 3.3.16 eko-
nomika a manaÏment podniku) a

� ekonomika a manaÏment poºnohospodárstva a potravinárstva
(‰tudijn˘ odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky).

PrihlásiÈ sa môÏu absolventi vysok˘ch ‰kôl. Informácie o témach
dizertaãn˘ch prác a poÏiadavkách na ‰túdium môÏete získaÈ na ve-
deckov˘skumnom oddelení dekanátu FEM, alebo na webovej strán-
ke www.fem.uniag.sk.

V¯SLEDKY

Fakulta ekonomiky a
manaÏmentu

Ekonomika podniku
1. M. Majerník: Nezamestna-

nosÈ, jej príãiny a dôsledky vo vy-
branom okrese Nové Mesto nad
Váhom

2. K. Kuchová: Finanãná anal˘-
za podnikateºského subjektu

3. N. Bolyó‰ová: Zhodnotenie
odãerpateºn˘ch zdrojov a ich deter-
minantov v ziskov˘ch a stratov˘ch
podnikoch

ManaÏment a obchod
1. M. âernická: Anal˘za efektív-

nosti zahraniãného obchodu vo vy-
branom podnikateºskom subjekte

2. V. Ivanová: Produkãno-ob-
chodné predpoklady zvy‰ovania
konkurencieschopnosti vybran˘ch
komodít ÎV na zahraniãn˘ch trhoch

3. S. Kertészová: Implementá-
cia medzinárodn˘ch noriem kvality

a ich prínos pre systém riadenia vo
vybranom podniku

Marketing
1. Z. ·ajbidorová: Etablovanie

privátnej znaãky na domácom a
zahraniãn˘ch trhoch

2. G. Brindzová: Rozvoj podni-
kateºsk˘ch aktivít vybraného pod-
nikateºského subjektu na domá-
com a zahraniãn˘ch trhoch

3. M. Muková: Komparácia ná-
strojov komunikaãného mixu vy-
bran˘ch samosprávnych krajov SR

Úãtovníctvo
1. B. Baloghová: Inventarizácia

majetku a záväzkov vo vybranom
podnikateºskom subjekte

2. A. A. Scorvan: Inventarizácia
majetku a záväzkov v legislatíve
Rumunskej a Slovenskej republiky
v porovnaní s US GAAP

3. L. Luptáková: V˘voj daÀové-
ho zaÈaÏenia medzi dvoma daÀo-
v˘mi reformami na Slovensku

Financie
1. T. Rábek: Anal˘za vybraného

podniku so zameraním na predik-
ciu budúceho v˘voja

2. K. Hollosy: DôleÏité aspekty
anal˘zy bonity klienta pri Ïiadosti o
úver

3. M. Bohátová: Zhodnotenie
problémov financovania obecného
rozpoãtu

Informatika a aplikovaná mate-
matika

1. V. Gozora: Informaãn˘ sys-
tém PC 2003

2. M. Makorová: LMS Moodle
ako prostriedok prípravy a pouÏitia
elektronickej testovacej databázy z
matematiky

3. M. Cienik: Propagácia poºno-
hospodárskeho podniku s vyuÏitím
prezentaãn˘ch aplikácií

Kvantitatívne metódy
1. V. Benda: VyuÏitie parame-

trick˘ch a neparametrick˘ch metód
pri hodnotení efektívnosti v poºno-
hospodárstve

2. Z. Varacová: ·trukturálne
zmeny agrárnej zamestnanosti na

Slovensku modelované pomocou
ne‰tandardn˘ch metód

3. R. Prokeinová: Prieskum a ana-
l˘za zamestnanosti absolventov vy-
sok˘ch ‰kôl v Slovenskej republike

●   ●   ●

Zuzana ·ajbidorová, Beatrix
Baloghová a Tomá‰ Rábek vystú-
pili so svojimi prácami aj na
Univerzite A. Dubãeka v Trenãíne,
kde sa 12. mája 2005 konalo fa-
kultné kolo ·Vâ. Obe ‰tudentky tu
obsadili tretie miesto.

cie 2005 je názov medzinárodnej
konferencie, ktorú pripravila Ka-
tedra mechaniky a strojníctva
MF. Vedecké podujatie urãené ‰i-
rokej odbornej verejnosti sa koná
26. mája 2005 od 9.00 h v poslu-
chárni CH. 

➤ Katedra mechanizácie Ïivo-
ãí‰nej a potravinárskej v˘roby MF
organizuje medzinárodn˘ vedec-
k˘ seminár Uplatnenie zásad
integrovanej prevencie „správ-
nej poºnohospodárskej praxe“ v
chovoch hospodárskych zvie-
rat, ktor˘ sa uskutoãní 26. mája
2005 od 9.00 h v Kongresovom
centre SPU.


