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Keì sa povie Jazykovedn˘
ústav ªudovíta ·túra (JÚª·),
väã‰ine z nás sa v mysli vybaví
jazyková poradÀa, ktorá nás us-
merní, ão je správne a ão ne-
správne v na‰om vyjadrovaní. Je
to síce pravda, ale zìaleka nie
celá. Tento ústav sa v rámci pro-
gramu starostlivosti o ‰tátny ja-
zyk venuje v˘skumu slovenãiny z
najrôznej‰ích uhlov pohºadu.
Oddelenie zvané Slovensk˘ ná-
rodn˘ korpus rie‰i od roku 2003
úlohu Komplexné spracovanie
slovenského jazyka a jeho elek-
tronizácia na úãely jazykovedné-
ho v˘skumu. 

A teraz otázky. âo je to Slo-
vensk˘ národn˘ korpus? Veºmi
zjednodu‰ene povedané, elek-
tronick˘ súbor jazykov˘ch dát.
Ako vzniká? Vybrané texty (ume-
lecké, odborné, publicistické,
administratívne a iné) v elektro-
nickej podobe sa spracujú do
jednotného formátu, odstránia
sa z neho netextové súãasti a
text sa ãlení na najmen‰ie texto-
vé jednotky – slová a znaky.
Korpus sa buduje ako v‰eobec-
n˘ jednojazyãn˘ korpus písa-
n˘ch textov súãasného sloven-
ského jazyka v rozsahu 200
miliónov textov˘ch jednotiek.
Komu tak˘to „obnaÏen˘“ základ
ná‰ho jazyka slúÏi? Lexikogra-
fom, ktorí tvoria slovníky, grama-
tikom formulujúcim pravopisné
pravidlá, uãiteºom, redaktorom,
prekladateºom, ale napríklad aj
programátorom, vytvárajúcim
nástroje na automatickú kontrolu
pravopisu, no a mnoh˘m ìal‰ím
profesiám, ktoré pracujú s jazy-
kom. Domácim aj zahraniãn˘m
pouÏívateºom. Ak vás, milí pria-
telia, táto téma zaujala, kliknite
si na http://korpus.juls.savba.sk.
Nebuìte prekvapení, ak medzi
textami, ktoré sa do korpusu
spracúvajú, natrafíte aj na text ãi
v˘raz z ná‰ho dvojt˘Ïdenníka.
Sme radi, Ïe nás tvorcovia kor-
pusu oslovili... K. POTOKOVÁ
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Priam profesionálne vystúpenia FS Zobor sa doma aj v zahraniãí stretávajú s obdivom milovníkov ºudové-
ho umenia. O dojmoch z úãinkovania vo Var‰ave ãítajte na 3. strane.

S dôrazom na úspe‰n˘ v˘skum

Vysoko‰kolsk˘ podnik je konsolidovan˘

Profesor Kroãko nov˘m 
predsedom Klubu dekanov

KOMPARÁCIA V¯KONU SPU V OBLASTI VEDECKOV¯SKUMNEJ âINNOSTI V ROKU 2005
V Dudinciach sa 8. – 9. júna

2006 uskutoãnilo zasadanie
ãlenov Klubu dekanov fakúlt vy-
sok˘ch ‰kôl SR. Jedn˘m z bo-
dov programu bola voºba nové-
ho predsedu na dvojroãné
funkãné obdobie, ktor˘m sa stal
dekan Mechanizaãnej fakulty
SPU prof. Ing. Vladimír Kroãko,
PhD. BlahoÏeláme!

Vedenie folklórneho 
súboru Zobor 

poz˘va b˘val˘ch ãlenov 
a v‰etk˘ch priaznivcov

na premiéru 
reprezentaãného 

programu 

NÁVRATY.
➤ 1. premiéra (pre verejnosÈ)
‰tvrtok 22. 6. 2006 o 1900 h 
aula Univerzity Kon‰tantína Filozofa
v Nitre (vstupné dobrovoºné)

➤ 2. premiéra (pre b˘val˘ch
ãlenov a pozvan˘ch hostí)
sobota 24. 6. 2006 o 17.00 h 
Divadlo A. Bagara v Nitre

Prihlasovanie a podrobnej‰ie
informácie na 

www.uniag.sk/fszobor

So znaãkou profesionality 
Rodina zoboristov sa rozrástla

a tvorí svojráznu skupinu absol-
ventov na‰ej alma mater. Súãas-
né vedenie súboru usiluje o to,
aby sa zachovala kontinuita s
t˘m, ão priniesli a vytvorili pred-
chádzajúce generácie, obohatená
o nové aspekty, nové pohºady a
kreácie. Aj dnes máme z ãoho
ãerpaÈ, ão povedaÈ a ão odkázaÈ.
Na‰ou snahou je, aby súãasná
mladá generácia nemilovala seba
vo folklóre, ale folklór v sebe. Zo-
borista je dnes vìaka systematic-
kej práci vedenia súboru znaãkou
vysokej kvality a dovolím si pove-
daÈ aj profesionality...

DANIELA WOLFOVÁ
riaditeºka súboru

O programe Návraty
Názov premiérového programu

Návraty je síce jednoslovn˘, no
zároveÀ viacv˘znamov˘. Jeho
podstatu tvoria návraty k pôvod-
n˘m prameÀom tradiãnej kultúry,
ktoré sú scénicky tvarované a
pretvárané po snahe o ich dô-
kladné poznanie a pochopenie.
Taneãné cifry, hudobné variácie,
spevné a slovné prejavy kriesia k
novému Ïivotu noví interpreti.
Práve ich individuálna tvorivá
osobitosÈ je t˘m ãarovn˘m prúti-
kom, ktor˘ pôsobí oÏivujúco a do-
káÏe zaujaÈ... 

DANU·A MORAVâÍKOVÁ, 
umelecká vedúca a choreografka

V júni oslávi FS Zobor päÈdesiat rokov svojej existencie. 
Ako inak, ak nie premiérou. S nov˘m programom Návraty sa
predstaví svojim priaznivcom a ‰irokej verejnosti 22. júna
2006 v aule UKF a pre b˘val˘ch ãlenov a pozvan˘ch hostí vy-
stúpi 24. júna v Divadle A. Bagara.

Tmavé mraãná neve‰tili niã dobrého, keì úãastníci kontrolného
dÀa vo Vysoko‰kolskom poºnohospodárskom podniku SPU, s.r.o.,
KolíÀany, v posledn˘ májov˘ piatok pred aulou nastupovali do au-
tobusu. Riaditeº Brezovsk˘ bol v‰ak optimista a jeho predpoveì
vy‰la. âakal nás chladn˘, ale slneãn˘ deÀ a ...pozitívne informácie.

âo hovoria tabuºky
Zaãiatok cesty pripomínal zá-

jazd. Hostiteº, Ing. Peter Brezov-
sk˘, informoval pozvan˘ch, vede-
nie univerzity a fakúlt, gestorov a
konzultantov v˘skumn˘ch úloh, o
súãasnom stave podniku, ktor˘ za
posledn˘ch päÈ rokov pre‰iel ná-
roãnou transformáciou. Vychádza-
lo sa z postulátu, aby sa podnik,
hospodáriaci na pôde, stal porov-
nateºn˘ s ostatn˘mi poºnohospo-
dárskymi podnikateºsk˘mi subjekt-
mi. Namiesto zdrojov financovania
z M· SR sa rozhodlo, Ïe sa novo
vytvoren˘ subjekt, spoloãnosÈ s ru-
ãením obmedzen˘m, bude uchá-
dzaÈ o zdroje z rezortu minister-
stva poºnohospodárstva, resp. EÚ.
„Myslím, Ïe sa nám to za tie ‰tyri
roky podarilo a môÏem kon‰tato-
vaÈ, Ïe sme dospeli do ‰tádia, kto-
ré hovorí o konsolidácii podniku,“
zdôraznil riaditeº a pokraãoval: „na
jednej strane sme sa zadæÏili, ale
zároveÀ zv˘‰ili hodnotu majetku.
Museli sme siahnuÈ na bankové
zdroje, ktoré sme vloÏili do novej
techniky. Verím, Ïe nám prinesú
dobré v˘sledky. Dovolím si tvrdiÈ,
Ïe to boli pre podnik veºmi ÈaÏké
roky, museli sme zníÏiÈ poãet pra-
covníkov temer o polovicu, uvoºniÈ
sto ºudí, aby sme dosiahli poÏado-
vané parametre, rast produktivity
práce, resp. priemernej mesaãnej
mzdy.“

O kladnom v˘voji hospodárenia
v rokoch 2001 aÏ 2005 svedãia aj
ìal‰ie ukazovatele, z ktor˘ch ci-
tujme napríklad rast dodávok
mlieka (index: 1,0516), priemernej
roãnej dojivosti z 5943 na 7624 l,
rast priemerného prírastku vo v˘-
krme HD z 0,75 na 0,92 kg a vo
v˘krme o‰ípan˘ch z 0,53 na 0,54
kg. Produktivita práce sa zv˘‰ila z
595 tis. Sk na 976 tis. Sk a prie-
merná mesaãná mzda z 9288 na
14 436 Sk, trÏby spolu z rastlinnej
a Ïivoãí‰nej v˘roby z 87 485 na
108 127 tis. Sk. Hospodársky v˘-
sledok – zisk sa v porovnaní s ro-
kom 2001 zv˘‰il indexom 327, 75.

Pozitívne hodnotil riaditeº VPP

aj status ‰kolského podniku v po-
rovnaní s podnikmi in˘ch sloven-
sk˘ch a ãesk˘ch univerzít, a to
jednak vo v˘robn˘ch a ekonomic-
k˘ch ukazovateºoch, ako aj plnení
programu úãelovej ãinnosti, vyko-
návania odbornej praxe ‰tuden-
tov. Tu v‰ak ãaká na podnik e‰te
veºa práce a rokovania s fakultami
o obsahovom zameraní praxe.
„UÏ teraz zisÈujeme, Ïe v na‰om
poºnohospodárstve ch˘bajú dobrí
zootechnici, mechanizátori, eko-
nómovia, riadiaci pracovníci, ag-
ronómovia. Poºnohospodárstvo

bude ÏiÈ, ale je otázka, s ako kva-
lifikovan˘mi pracovníkmi, aby
zvládli nároãn˘ proces transfor-
mácie a konkurencieschopnosti v
rámci EÚ“, skon‰tatoval Peter
Brezovsk˘.

Na poli, v ma‰tali aj pri 
strojoch

Tak moÏno struãne opísaÈ ìal‰í
program kontrolného dÀa. Infor-
mácie kompetentn˘ch zamest-
nancov o stave porastov poºn˘ch
plodín, pokusoch s realizáciou
presného poºnohospodárstva, o
plánoch v˘sadby ovocného sadu.
Prehliadka farmy dojníc s prezen-
táciou projektu o plnení noriem
EÚ, novo nakúpenej techniky v
KolíÀanoch aj Oponiciach. V ob-
lasti re‰trukturalizácie v˘roby re-

agoval VPP na meniace sa pro-
stredie hospodárenia v podmien-
kach Spoloãnej poºnohospodár-
skej politiky EÚ podaním projektu
v rámci programu rozvoja vidieka
SR, nazvaného Agroenvironment
a Ïivotné podmienky zvierat. Je
rozvrhnut˘ na roky 2006 aÏ 2010
s moÏnosÈou roz‰írenia do 2013.
Jeho cieºom je aplikovaÈ v KolíÀa-
noch agroenvironmentálne opat-
renia smerujúce k ochrane príro-
dy a krajiny. Realizáciou projektu
sa na VPP vytvárajú dva modelo-
vé demon‰traãné systémy hospo-
dárenia na pôde – intenzívne v
Oponiciach a limitujúca intenzita
v˘roby s ohºadom na Ïivotné
prostredie záujmovej oblasti v Ko-
líÀanoch. 

Nemenej zaujímavá bola aj pre-

hliadka farmy v Îiranoch vrátane
novej o‰ipárne pre 1280 zvierat.
Ako nám povedal prof. ªubomír
Kováã z Katedry ‰peciálnej zoo-
techniky, pri prestavbe ovãína na
modernú o‰ipáreÀ pre kategóriu
prasiatok po odstave, ãiÏe v do-
chove, predv˘krme a v˘krme vy-
chádzali z modern˘ch trendov us-
tajnenia o‰ípan˘ch, priãom vyuÏili
predov‰etk˘m ro‰tové ustajnenie
v kombinácii s pevnou podlaho-
vou plochou. Tento typ zabezpe-
ãuje dobrú pohodu zvierat. Od-
pratávanie exkrementov sa reali-
zuje vaÀov˘m systémom, k⁄menie
je automatizované, zvieratá popri
suchom krmive majú moÏnosÈ piÈ
vodu do s˘tosti z miskov˘ch na-
pájaãiek. Objekt je klimatizovan˘,

Vedenie SPU aj v roku 2005
kládlo maximálny dôraz na úãin-
n˘ rozvoj vedeckov˘skumnej
ãinnosti univerzity ako celku, a to
nielen poãtom rie‰en˘ch v˘s-
kumn˘ch projektov, ale aj úspe‰-
nosÈou rie‰enia, aplikáciou v˘-
sledkov rie‰en˘ch projektov do
praxe a najmä vedeckou v˘-
znamnosÈou rie‰en˘ch projek-
tov. SprávnosÈ tohto smerovania
sa prejavila aj v zverejnen˘ch v˘-
sledkoch ãinnosti slovensk˘ch
vysok˘ch ‰kôl za rok 2005 a v
komparáciach slovensk˘ch uni-
verzít, v hodnoteniach M· SR,
ako aj agentúry ARRA. Úspe‰-
nosÈ vo v˘skume SPU pozitívne
ovplyvnilo v˘‰ku dotaãn˘ch pro-
striedkov, poãet miest intern˘ch
doktorandov pridelen˘ch z M·
SR a prejavilo sa to aj v hodno-

tení slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl
za rok 2005.

V minulom roku sa slovenské
univerzity mohli uchádzaÈ o pod-
poru svojich v˘skumn˘ch aktivít v
celom rade grantov˘ch agentúr. 

VEGA
Najviac projektov v rámci VEGA

bolo podporovan˘ch v Komisii pre
poºnohospodárske, lesnícke a ve-
terinárne vedy. Zrejme sa pozitív-
ne prejavila skutoãnosÈ, Ïe projek-
ty predkladané do komisie boli
kvalitné a dobre spracované. V ro-
ku 2005 podporila agentúra 92
projektov SPU, ão nás radí na
‰ieste miesto medzi slovensk˘mi
vysok˘mi ‰kolami. Vo finanãnom
vyjadrení to bolo 22 494 tis. Sk,
ão predstavuje ‰tvrt˘ najvy‰‰í ob-
jem finanãn˘ch prostriedkov.

KEGA 
Napriek tomu, Ïe agentúra pod-

poruje edukaãné v˘skumné zá-
mery, ktoré sa viaÏu predov‰et-
k˘m na univerzity s fakultami s
pedagogick˘m zameraním, získa-
la SPU v roku 2005 podporu pre
20 v˘skumn˘ch projektov (7. mies-
to medzi V·) v celkovej ãiastke
4 619 tis. Sk (4. miesto). 

Aplikovan˘ v˘skum 
V oblasti aplikovaného v˘sku-

mu bolo v roku 2005 podporova-
n˘ch celkom 74 projektov v celko-
vej ãiastke 77 700 tis. Sk. Na SPU
sa s podporou AV rie‰ili dva pro-
jekty (7.-8. miesto ExEq) v ãiastke
8 200 tis. Sk (5. miesto).

Medzinárodná vedecká a ve-
decko–technická spolupráca 

V tejto v˘znamnej oblasti bolo v
roku 2005 podporovan˘ch 202
projektov vo finanãnej ãiastke 29
800 tis. Sk. Z dvadsiatich verej-
n˘ch vysok˘ch ‰kôl uspelo „len“
desaÈ. SPU získala podporu pre
14 projektov (5. miesto), ão vo fi-
nanãnom vyjadrení predstavuje
2 017 tis. Sk (opäÈ 5. miesto).
Vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe polo-

vica slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl
nezískala nijak˘ medzinárodn˘
grant, moÏno v˘sledok SPU po-
vaÏovaÈ za úspech.

·tátne programy v˘skumu a
v˘voja (·P VV)

·P VV predstavujú v˘znamn˘
podiel v˘skumnej ãinnosti slo-
vensk˘ch v˘skumn˘ch in‰titúcií.
Vypl˘va to aj z v˘‰ky finanãnej
podpory. Úãelová podpora rie‰e-
nia úloh ·P VV na vysok˘ch ‰ko-
lách predstavovala ãiastku 155
097 tis. Sk, ‰tátna úãelová pod-
pora 849 301 tis. Sk, spolu 1 004
398 tis. Sk. V sektore vysok˘ch
‰kôl získalo podporu spolu 111
projektov, v ãiastke 138 122 tis.
Sk. SPU získala podporu 12 pro-
jektov (4. miesto), ão vo finanã-
nom vyjadrení predstavovalo 
8 367 tis. Sk (5. miesto).

APVV
Agentúra podporovala v minu-

lom roku 139 projektov vo fi-
nanãnej ãiastke 138 122 tis. Sk.
Projekty boli absorbované len na
desiatich vysok˘ch ‰kolách. SPU
získala v roku 2005 podporu

Rozvoj univerzít je v‰eobecne ovplyvnen˘ najmä ich vedecko-
v˘skumnou ãinnosÈou. Tú stavia do popredia aj zákon ã. 131/2002
Z.z. v znení neskor‰ích zmien a doplnení, keì v základn˘ch usta-
noveniach uvádza poslanie a úlohy vysok˘ch ‰kôl: „Hlavnou úlo-
hou vysok˘ch ‰kôl pri napæÀaní ich poslania je poskytovanie vy-
soko‰kolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie“. Najmä
podºa v˘sledkov vedeckov˘skumnej ãinnosti vysokej ‰koly sa
hodnotí a zaraìuje úspe‰nosÈ, teda rating a ranking, ako aj hod-
notenie Akreditaãnou komisiou vlády SR.
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Moderná jazdiareÀ – sen kaÏdého chovateºa

Memorandum o porozumení podpísané na FEM

(Dokonãenie z 1. str.)

PEDAGÓGOVIA FE·RR V HOLANDSKU

Na podujatí, obsahovo zame-
ranom na vyuÏitie modern˘ch
prostriedkov pri kon‰truovaní
strojov a zariadení v spojení s
nov˘mi postupmi experimentál-
nej anal˘zy zaÈaÏení technick˘ch
prvkov, vedúcich k optimalizácii
kon‰trukcií, sa zúãastnili odbor-
níci z technick˘ch univerzít a in-
‰titúcií z domova, ale i z Belgic-
ka, Maìarska, Srbska a Kanady.
Na plenárnom zasadnutí boli
prezentované nové smery rozvo-
ja vy‰‰ích CAD/CAM systémov,
vyuÏitie nov˘ch informaãn˘ch
technológií pri komunikácii tech-
nikov, ich prepojenie na v˘robnú
fázu a v˘skumnú ãinnosÈ pro-
stredníctvom tzv. „virtuálneho
kon‰truovania“.

V dvoch sekciách odzneli via-
ceré podnetné príspevky, zame-

rané na aplikácie CAD/CAM
systémov vo v˘skumnej a v˘rob-
nej ãinnosti, v oblasti tvorby a
aplikácie nov˘ch technick˘ch
noriem, na prístup technickej ve-
rejnosti k predpisovej základni 
a aktuálne úlohy pri prijímaní
noriem. SúãasÈou konferencie
sa stal zborník vedeck˘ch prác
s viac ako 50 príspevkami.

Konferencia svojím zamera-
ním a obsahom prispela k obo-
hateniu odbornej verejnosti o
najnov‰ie poznatky vo v˘znam-
n˘ch technick˘ch oblastiach,
ako sú kon‰trukãné systémy s
podporou poãítaãov a uplatne-
nie európskej normatívnej zá-
kladne v technickej dokumen-
tácii.

Prof. Ing. JOZEF BAJLA, PhD.,
KMaS

6 projektov (6. miesto), ão vo fi-
nanãnom vyjadrení predstavova-
lo 7 610 tis. Sk (piaty najlep‰í v˘-
sledok medzi V·). V projektoch
APVV boli slovenské vysoké
‰koly úspe‰né, získali aÏ 32,55%
v‰etk˘ch podporovan˘ch projek-
tov, k˘m napr. SAV 27,41%.
Zaujímavá je aj skutoãnosÈ, Ïe
23,33% projektov získal „podni-
kateºsk˘ sektor“.

Zahraniãné projekty
V roku 2005 získali slovenské

vysoké ‰koly 158 zahraniãn˘ch
projektov vo finanãnej ãiastke 99
674 tis. Sk. Podieºalo sa na nich
‰trnásÈ slovensk˘ch vysok˘ch
‰kôl. SPU získalo podporu 14
projektov (4. miesto), vo finanã-
nom vyjadrení 8 761 tis. Sk (4.
miesto).

Poãet pridelen˘ch miest inter-
n˘ch doktorandov pre rok 2006
urãovalo ministerstvo ‰kolstva
najmä na základe grantovej ús-
pe‰nosti v rokoch 2004 a 2005.
Kritériami boli: objem domácich

S dôrazom na úspe‰n˘
v˘skum

My‰lienka partnerstva krajín,
ale aj in‰titúcií V4 sa stala nos-
nou témou dvoch paralelne orga-
nizovan˘ch podujatí: medziná-
rodnej vedeckej konferencie Kon-
kurencieschopnosÈ v EÚ – v˘z-
va pre krajiny V4 a Medziná-
rodného workshopu o vzdelá-
vaní v európskom priestore.
Téma konferencie i workshopu
bola podporená aj zo strany Me-
dzinárodného vi‰ehradského fon-
du a partnersk˘ch in‰titúcií, poº-
nohospodárskych univerzít v Pra-
he, Krakove a v Gödöllő . 

Medzinárodn˘ workshop o
vzdelávaní sa uskutoãnil v dÀoch
16. aÏ 18. mája. Záujem o úãasÈ
prejavili nielen zástupcovia part-
nersk˘ch in‰titúcií krajín V4, ale
aj in˘ch krajín Európy. Za roko-
vacím stolom sa nakoniec zi‰lo
45 úãastníkov zo 17 krajín Eu-
rópy, zastupujúcich 29 in‰titúcií.
Rokovanie súviselo s otázkami
internacionalizácie vzdelávania a
v˘skumu v podmienkach inte-
grujúcej sa Európy s cieºom do-
siahnuÈ konkurencieschopnosÈ v
lokálnych, národn˘ch i medziná-
rodn˘ch podmienkach. V˘sled-
kom pracovnej ãasti stretnutia
bolo formulovanie záverov a od-
porúãaní pre ìal‰ie smerovanie
a skvalitÀovanie vysoko‰kolské-
ho vzdelávania v podmienkach
zúãastnen˘ch in‰titúcií. Dôraz sa

ja 2006 nav‰tívili úãastníci stret-
nutia ekologickú farmu v Podky-
lave a o deÀ na to maìarsk˘ Vi-
segrád, symbol vzájomnej spolu-
práce v regióne. 

Prvé efekty vytvorenej siete
partnersk˘ch in‰titúcií sú uÏ na
svete: sú nimi dve nové Socrates
zmluvy, a to s Loty‰‰skou univer-
zitou v Rige a s Univerzitou Karo-
la Adamieckeho v poºsk˘ch Kato-
wiciach. Od dekana Fakulty eko-
nomiky a spoloãensk˘ch vied
Abo Akademi v Turku (Fínsko)
sme dostali dva akceptaãné listy
pre uãiteºov v rámci programu
Socrates a tieÏ dva akceptaãné
listy z University of Tras-Os-Mon-
tes E Alto Douro, Vila Real, Por-
tugalsko. S partnermi z Writtle
College z Veºkej Británie zaãalo
vedenie FEM rokovaÈ o moÏnos-

kládol na spoluprácu pri vytvára-
ní spoloãn˘ch ‰tudijn˘ch progra-
mov, vydávaní dvojit˘ch diplo-
mov, získavaní ‰tudentov z kra-
jín mimo Európy, na projektovú
spoluprácu a kooperáciu pri rie-
‰ení v˘skumn˘ch úloh. Prv˘ deÀ
rokovania bol ukonãen˘ v ka‰tie-
li Malanta slávnostn˘m podpísa-
ním Memoranda o porozumení.
Novo etablovaná sieÈ partner-
sk˘ch in‰titúcií si kladie za cieº
zintenzívniÈ bilaterálnu a multila-
terálnu spoluprácu. DÀa 17. má-

UÏitoãné skúsenosti z krajiny tulipánov

ne vedomosti t˘kajúce sa pláno-
vania, fungovania, realizácie a
technickej podpory odbornej prí-
pravy v oblasti európskych ‰túdií
v partnerskej organizácii, so za-
meraním na ‰pecifiká vzdelávania
pre oblasÈ verejnej správy. Na v˘-
mennom projekte sa zúãastnili
traja pedagógovia FE·RR, Ing.
ªubica Rumanovská, PhD., a Ing.

Zameranie projektu na získava-
nie skúseností z odborného vzde-
lávania v spolupráci s Institut voor
Agrarish Recht a ìal‰ími in‰titú-
ciami v Holandsku je nadmieru
aktuálny vzhºadom na zatiaº limi-
tované skúsenosti na nedávno
vzniknutej Fakulte európskych
‰túdií a regionálneho rozvoja.
Cieºom bolo nadobudnúÈ konkrét-

Monika Hudáková, PhD., z Kated-
ry európskych ‰túdií a autorka
tohto príspevku, ktorá pôsobí na
Katedre práva. 

V˘sledkom v˘meny je získanie
nového, moderného pohºadu na
spôsob realizácie odborného vzde-
lávania a moÏnosti vyuÏitia niekto-
r˘ch ‰pecifick˘ch foriem v˘uãby,
ako aj bliÏ‰ie zoznámenie sa s rôz-
nymi moÏnosÈami vyuÏitia technickej
podpory nielen pre potreby e-lear-
ningu, ale aj ako spôsobu zabezpe-
ãenia vhodnej modernej a pre po-
treby ‰tudentov vyhovujúcej komu-
nikácie, ãi uÏ v smere pedagóg –
‰tudent, alebo ‰tudent – ‰tudent. 

Prostredníctvom projektu bolo
moÏné ozrejmiÈ si a porovnaÈ v˘-
hody a nev˘hody rôznych spôso-
bov odborného vzdelávania, ão
moÏno vyuÏiÈ na skvalitnenie nie-
len samotného vzdelávacieho pro-
cesu, ale aj na zhodnotenie efek-
tívnosti skladby ‰tudijn˘ch progra-
mov na na‰ej fakulte a moÏností
tvorby ‰tudijn˘ch programov v bu-
dúcnosti. Implementácia v˘sled-
kov projektu sa prejaví pri príprave
stratégie ìal‰ieho rozvoja odbor-
nej prípravy a celoÏivotného vzde-
lávania v ‰tudijnom programe Eu-
rópske rozvojové programy. 

JUDr. JANA BELICOVÁ, KP

Keì sa asi pred rokom vo vedení Fakulty ekonomiky a
manaÏmentu vytvárala koncepcia medzinárodnej vedeckej
konferencie, odbornej verejnosti známej pod názvom
Medzinárodné vedecké dni, vznikla my‰lienka, vytvoriÈ po-
ãas nej priestor aj pre pracovné rokovanie a diskusiu
predstaviteºov vzdelávacích partnersk˘ch in‰titúcií krajín
V4 ako geograficky, ale aj historicky najbliÏ‰ích partnerov.

vzniklo prv˘ch osem boxov pre
kone. Postupne sa budovali a
modernizovali ìal‰ie priestory,
aÏ areál získal dne‰nú podobu.

História jazdeckého strediska
sa zaãala písaÈ pred jedenástimi
rokmi, keì na stanici v˘krmnosti
Katedry ‰peciálnej zootechniky

Zásluhou zanietencov, ak˘m je
aj docent Marko Halo, gestor
chovu koní na K·Z, ktor˘ bol
hnacím motorom celej v˘stavby,
je dnes súãasÈou strediska aj
krytá jazdiareÀ. SlúÏiÈ bude nie-
len na v˘uãbu a ‰portovú ãin-
nosÈ, ale poãíta sa aj s jej vyuÏi-
tím pre verejnosÈ. 

Prvému v˘kopu predchádzali
dlhé hodiny rokovaní a hºadania
vhodného rie‰enia. Hoci inves-
tiãné náklady napokon niekoºko-
násobne prekroãili pôvodne plá-

novanú ãiastku,
moderná jazdia-
reÀ dnes spæÀa
v‰etky stavebné,
architektonické a
‰portové para-
metre. Dvojroãné
úsilie pracovní-
kov katedry s pod-
porou manaÏmen-
tu univerzity bolo
zav⁄‰ené úspe-
chom. Nemalou
mierou k nemu
prispeli aj spon-
zori – firma Da-
nubius Komárno,
Campari Topoº-
ãany a realizátor
stavby, spoloã-
nosÈ Ellio. 

V dÀoch 13. aÏ 19. mája sa pod hlaviãkou programu Leo-
nardo da Vinci uskutoãnil v˘menn˘ projekt ã. SK/05/A/F/-EX-
5034117 Skvalitnenie odborného vzdelávania v ‰tudijnom
programe Európske rozvojové programy, realizovan˘ v Ho-
landsku. Rie‰iteºkou projektu je JUDr. Eleonóra Mari‰ová,
prodekanka FE·RR pre zahraniãné vzÈahy.

vetranie rie‰ené podtlakov˘m
systémom. V‰etko riadi poãítaã.
V zásobn˘ch silách je krmivo na
7 aÏ 10 dní. Prvé v˘sledky uka-
zujú, Ïe plánované normy sa pl-
nia a zvieratá sa dobre cítia, ão
je predpoklad dosahovania vy-
sok˘ch úÏitkov˘ch parametrov. 

Záver
Patril bilancovaniu uplynulé-

ho, ale aj v˘hºadom do budúc-
nosti. Zaznelo, Ïe sa nemoÏno
uspokojiÈ s dosiahnut˘m a bude
treba veºa úsilia, aby sa dynami-
ka v˘voja udrÏala aj naìalej. To
uÏ bude úloha pre nové vedenie
univerzity, povedal Peter Bre-
zovsk˘ a za dobrú spoluprácu
pri váÏnych rozhodovaniach v
uplynul˘ch rokoch poìakoval
vedeniu univerzity, rektorovi Im-

richovi Okenkovi, kvestorke Oº-
ge Roháãikovej, ako aj prorekto-
rovi pre vzÈahy s verejnosÈou
Vladimírovi Ratajovi. 

„Mám radosÈ z prezentova-
n˘ch v˘sledkov VPP“, povedal
vo svojom vystúpení rektor Oken-
ka. „Keì ho porovnávam s in˘mi
‰piãkov˘mi poºnohospodárskymi
podnikmi, vidím, Ïe sa nemáme
za ão hanbiÈ. VPP má v˘znam
vtedy, keì katedry a fakulty vyu-
Ïívajú jeho potenciál. Veì v˘ho-
dou na‰ich absolventov je, Ïe
majú okrem trebárs ekonomiky a
európskych ‰túdií aj vedomosti z
poºnohospodárstva. KeìÏe dnes
sa tu stretávame v tomto zloÏení
naposledy, chcem sa poìakovaÈ
v‰etk˘m, ktorí sa podieºali na
rozvoji VPP a zaÏelaÈ im naìalej
veºa úspechov!“ dodal rektor.

K. POTOKOVÁ

Nové trendy v kon‰truovaní a tvorbe 
technickej dokumentácie

tiach ‰túdia vo Veºkej Británii pre
‰tudentov ‰tudijného programu
ManaÏment podniku a s partner-
mi so Srbska sa pripravuje zalo-
Ïenie spoloãného medzinárod-
ného vedeckého ãasopisu.

Sedemnásty a osemnásty máj
2006 patrili aj rokovaniu medzi-
národnej vedeckej konferencie
MVD 2006. Zúãastnilo sa na nej
vy‰e 300 úãastníkov zo Sloven-
ska, âiech, Poºska, Maìarska,
Srbska, Rumunska, Holandska,
Írska a Nemecka. Cieºom bolo
poskytnúÈ úãastníkom najnov‰ie
poznatky, ktoré súvisia s konku-
rencieschopnosÈou poºnohospo-
dársko-potravinárskeho komple-
xu krajín V 4 v podmienkach EÚ.
Konferencia umoÏnila vzájomnú
v˘menu teoretick˘ch a praktic-
k˘ch poznatkov a skúseností v
oblastiach konkurencieschop-
nosti na mikroekonomickej a
makroekonomickej úrovni, regio-
nálnej integrácie a globálnych
trendov, vzdelávania a informati-
zácie v rozvoji vedomostnej spo-
loãnosti a aktívneho obãianstva.
Po plenárnom zasadnutí, v kto-
rom vystúpil prof. Jan Hron, rek-
tor âZU v Prahe, Dr. Wil Bekke-
ring z Holandska, prof. Franti‰ek
Stfieleãek z JU v âesk˘ch Budû-
joviciach a Dr. Patrik Enright 
z Írska, nasledovalo rokovanie v
siedmich sekciách. 

Príspevky z vedeckej konfe-
rencie sú publikované na CD-no-
siãi a najzaujímavej‰ie z kaÏdej
sekcie budú uverejnené vo ve-
deckom ãasopise Acta Oecono-
mica et Informatica.

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prodekanka FEM

Na snímke dekan FEM prof. P. Bielik a prodekanka doc. E. Horská 
s Memorandom o porozumení, ktoré podpísali zástupcovia z 29 part-
nersk˘ch in‰titúcií. 

Jazdecká hala, ktorá spæÀa v‰etky stavebné, architektonické a ‰portové parametre.

To bol názov konferencie - sprievodnej akcie 13. medzinárodné-
ho strojárskeho veºtrhu - ktorá sa konala 25. mája na pôde na‰ej
univerzity. Hlavn˘m organizátorom bola Katedra mechaniky a
strojníctva MF, spoluorganizátorom Slovenská spoloãnosÈ pre
technickú normalizáciu a Agrokomplex – V˘stavníctvo Nitra.

AKO DOPADOL SUPER H2DEAL?
·tyridsaÈ ‰tudentov denného ‰túdia FEM SPU sa zapojilo do in-

vestorskej súÈaÏe Super H2Deal, ktorú organizovala spoloãnosÈ Finer-
go, s.r.o. KaÏd˘ ‰tudent sa stal dealerom fiktívnej investiãnej banky s
kompletn˘m portfóliom nástrojov s vy‰e 4000 aktívami na svetov˘ch
akciov˘ch, devízov˘ch a komoditn˘ch trhoch. Cieºom hry bolo ão naj-
viac zhodnotiÈ svoje portfólio. Do súÈaÏe sa zapojili dve stovky ‰tu-
dentov z EU Bratislava, TU v Ko‰iciach a SPU v Nitre. Dve najvy‰‰ie
prieãky v súÈaÏi obsadili ‰tudenti FEM. Prvú cenu - finanãn˘ príspevok
1000 USD vyhrala Daniela Tripská, na druhom mieste sa umiestnil
Rado ·ilon. VíÈazom blahoÏeláme. Ing. PETER SZOVICS, PhD.

Vysoko‰kolsk˘ podnik
je konsolidovan˘

V areáli jazdeckého strediska SPU, na mieste, kde v decem-
bri minulého roka bol iba rozbahnen˘ terén, stojí dnes nová
budova. JazdiareÀ, aká je snom kaÏdého chovateºa a koniara,
ktor˘ chce prevádzkovaÈ svoju ãinnosÈ na slu‰nej kultúrnej i
‰portovej úrovni poãas celého roka. Na slávnostnom otvorení
sa v stredu 7. júna 2006 zi‰li predstavitelia univerzity a jej pra-
covísk, zástupcovia sponzorsk˘ch firiem a ìal‰í hostia. Pásku
na dverách prestrihla dekanka Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov prof. Magdaléna Lacko-Barto‰ová a rektor
prof. Imrich Okenka.

grantov, objem zahraniãn˘ch
grantov, poãet denn˘ch doktoran-
dov po dizertaãnej skú‰ke, poãet
denn˘ch doktorandov – absolven-
tov, poãet extern˘ch doktorandov
– absolventov a podiel vysokej
‰koly na publikaãnej ãinnosti.

V˘sledkom t˘chto parametrov
je tzv. „v˘kon vo v˘skume“ prí-
slu‰nej V·. Celkov˘ v˘kon SPU
v uveden˘ch rokoch predstavuje
6,7 % z celkov˘ch 99,2%. V tomto
komplexnom kritériu SPU obsa-
dila piate miesto. Je to absolútny
parameter, nezohºadÀuje poãet
tvoriv˘ch pracovníkov, ktorí sa
na dan˘ch v˘konoch podieºajú.
Pokiaº sa v˘konnosÈ prepoãíta
na jedného tvorivého zamest-
nanca, tak SPU patrí 2. miesto,
po STU Bratislava.

Prof. Ing. IMRICH OKENKA, PhD.,
rektor 

(Tabuºku s poãtom miest nov˘ch
doktorandov pridelen˘ch univerzi-
tám na akademick˘ rok 2006/
2007, doplnenú o poradie v jedno-
tliv˘ch kritériách, nájdete v aktuál-
nom ãísle novín na www.polnohos-
podar.sk alebo na webovej stránke
univerzity www.uniag.sk/slovak/
doc/doktorand_2006.pdf )

„Vybudovanie krytej jazdiarne
bolo jedn˘m z viacer˘ch plánov,
ktoré máme v dlhodobej kon-
cepcii,“ povedal vedúci Katedry
‰peciálnej zootechniky FAPZ
prof. Ondrej Debrecéni. „Na‰ím
zámerom je vytvorenie centra
zootechnického v˘skumu s bio-
chemick˘mi a fyziologick˘mi la-
boratóriami pre stanicu v˘krm-
nosti, poráÏkareÀ, ‰portové a
tréningové centrum koní, ale aj
pre vlastnú v˘uãbu. Verím, Ïe
tejto my‰lienke budú naklonení
aj budúci predstavitelia vedenia
univerzity ãi fakulty a zootechni-
ka bude maÈ dôstojn˘ vedeck˘
stánok.“ (za)

OPRAVA
V ãlánku Zo zasadnutia aka-

demického senátu (Poºnohospo-
dár ã. 18 z 2. júna 2006) bola
omylom uvedená informácia o
predaji budovy Katedry matema-
tiky. Text mal správne znieÈ: Se-
nát neprijal uznesenie o preda-
ji budovy Katedry matematiky
s priºahl˘m pozemkom a sú-
hlasil s predajom domu s prí-
slu‰enstvom a pozemkom na
Jazernej ulici ã. 24 v katastri
Nitra-Zobor. Redakcia sa za
chybu ospravedlÀuje.
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(Dokonãenie z 1. str.)

Hoci poãasie za oknami bolo
upr‰ané, cesta ubiehala v dobrej
nálade. Ticho zavládlo aÏ nad rá-
nom, keì sa cel˘ autobus ponoril
do spánku. Pred obedom dorazi-
la na‰a v˘prava koneãne na
miesto. Vo Var‰ave bolo krásne
slneãno, aÏ sa zdalo, Ïe slnko
priviezli na‰i zo Slovenska. 

Standing ovation 
Na na‰u v˘pravu pod vedením

trojice vedúcich - PhDr. Daniely
Wolfovej, Mgr. Ing. Danu‰e Mo-
ravãíkovej a Alenky Tóthovej ãa-
kal hneì prv˘ deÀ veºmi nároãn˘
program a dôleÏité vystúpenie.
Po takmer trinásÈhodinovej ceste
mali zoboristi asi dve hodinky na
ubytovanie, hygienu a oddych a
uÏ ich ãakala generálka na hlav-
n˘ veãern˘ program v Poºskom
národnom divadle. Nároãné a zá-
roveÀ vzru‰ujúce, veì pozvanie
vystúpiÈ v Poºskom národnom di-
vadle nedostanete kaÏd˘ deÀ.
Hoci mnohí po dlhej a nároãnej
ceste pôsobili na generálke ospa-
lo a zdalo sa, Ïe Zobor v progra-
me veºa toho neukáÏe, opak bol
pravdou. V takmer dva a polhodi-
novom programe na‰i taneãníci,
muzikanti a speváci akoby chytili
nov˘ dych. Predviedli nezabud-
nuteºné vystúpenie, ktoré nad-
chlo v‰etk˘ch divákov a v pres-
távke medzi prvou a druhou ãas-
Èou programu bol o zoboristov
veºk˘ záujem. Spoloãn˘ záver
programu ná‰ho súboru so súbo-
rom PROMI z domácej univerzity
dvíhal divákov zo sedadiel a ex-
celentné v˘kony ocenili obrov-
sk˘m aplauzom. Zoboristom pri-
‰iel zablahoÏelaÈ a poìakovaÈ aj
sám rektor poºskej univerzity To-
má‰ Borecki. 

V uliciach Var‰avy
Po nároãnom a vyãerpávajú-

com dni nikomu ani len nenapad-
lo iné, ako si ísÈ ºahnúÈ do poste-
le. A na druh˘ deÀ ráno to bolo aj
vidieÈ - na prehliadku historického
centra Var‰avy nikto nezaspal,
dokonca ani neme‰kal. A veru,
bolo na ão pozeraÈ. Prekrásne
upravené hlavné mesto Poºska
plné turistov, historické staré
mesto a popri tom nezabudnuteº-
ná prehliadka v‰etk˘ch var‰av-
sk˘ch ‰kôl a univerzít. Vojaci v
uniformách prezentujúci vojenskú
akadémiu, vyzdobené kamióny s
názvami jednotliv˘ch univerzít,
‰tudenti v maskách na prívesoch,
hudba a tisíce ºudí v uliciach pri-
pomínali veºkolep˘ karneval v Rio
de Janeiro, len v men‰om vydaní.
Nekoneãné atrakcie a ovácie tisí-
cok stojacích ºudí boli pre v‰et-
k˘ch obrovsk˘m záÏitkom. 

Popoludní sa zoboristi museli
uÏ plne sústrediÈ na vystúpenie v
Kry‰tálovej aule SGGW, kde sa
konal deÀ otvoren˘ch dverí. KaÏ-
dá katedra prezentovala to svoje.
V areáli ‰koly sa prechádzalo
mnoÏstvo ºudí a poãas programu
bola aula zaplnená do posledné-
ho miesteãka. Tesne pred vystú-
pením pri‰iel podporiÈ v˘kon ná‰-
ho súboru aj rektor SGGW, oãa-
ren˘ jeho predchádzajúcim v˘ko-
nom. A na‰i opäÈ nesklamali a
prezentovali sa v plnej paráde. 

Pohºad do zákulisia...
Veãer dostali zoboristi pozva-

nie na stretnutie s ãlenmi domá-
ceho súboru PROMI. Náv‰teva
nov˘ch priestorov, ktoré má tento
var‰avsk˘ súbor k dispozícii, bola
pre na‰u v˘pravu ‰okom. Dva 
a polmiliónov˘ roãn˘ rozpoãet,

miestnosti na prezliekanie, kde
kaÏd˘ mal svoju stoliãku, stôl, zr-
kadlo, skriÀu, kompletné vybave-
nie, nové kroje, umyvárne, spr-
chy, práãovne, Ïehliarne, osobit-
né krojovne, kancelárie pre vedú-
cich, sála na nácviky s odpruÏe-
nou podlahou a ventiláciou a
mnohé ìal‰ie vymoÏenosti, o kto-
r˘ch ná‰ súbor s troma miestnos-
Èami, kde sa tlaãí 45 ºudí, so sta-
rou pra‰nou podlahou v spolo-
ãenskej miestnosti ·D MladosÈ, s
krojmi e‰te od vzniku súboru, kto-
ré niet ani kde uloÏiÈ a podobn˘mi
problémami, môÏe len snívaÈ. 
A to je Zobor jedna z mála zlo-
Ïiek, ak nie jediná, ktorá SPU re-
prezentuje doma i v zahraniãí. To
v‰ak len na okraj, pre zamyslenie
sa kompetentn˘ch. 

Slovensko-poºsk˘ folklór 
Po prehliadke zaãala zábava,

kde sa striedali muziky oboch
súborov, bolo poãuÈ slovenské,
ale aj poºské pesniãky, tancovali
sa tance z oboch krajín a vytvo-
rili sa slovensko-poºské priateº-
stvá. Posledn˘ deÀ pobytu nav-
‰tívila na‰a v˘prava zámok Wila-
now, ktor˘ patrí do komplexu
kráºovsk˘ch zámkov. Na záver
zoboristi vystúpili v prírodnom
amfiteátri pre verejnosÈ a tak,
ako v predchádzajúcich vystúpe-
niach, dôstojne reprezentovali
nielen na‰u univerzitu, ale aj Nit-
ru a Slovensko. 

Boli to krásne záÏitky a skúse-
nosti. Aj napriek podmienkam a
problémom, ktoré ãlenov súboru
dlhodobo trápia, ani jeden z nich
by za niã na svete nevymenil ten-
to perfektn˘ jednoliaty kolektív. 

Po príchode do Nitry sa zobo-
risti rozutekali na písomky a
skú‰ky. Musia ich stihnúÈ do 24.
júna, pretoÏe v tento deÀ folklór-
ny súbor Zobor oslávi svoje 50.
narodeniny. Ako? Veºkolep˘m
premiérov˘m programom pod
názvom NÁVRATY v divadle An-
dreja Bagara v Nitre.

MARTIN KARA·, II. FE·RR

Osemnásteho mája cestoval folklórny súbor Zobor na
päÈdÀov˘ zájazd do hlavného mesta Poºska, kde reprezento-
val na‰u univerzitu na ‰tudentsk˘ch dÀoch var‰avsk˘ch uni-
verzít, konkrétne na partnerskej univerzite SGGW (Skola
glowna gospodarstwa wiejskiego). Zoboristi sa na Var‰avu
veºmi te‰ili, veì to bol prv˘ spoloãn˘ zahraniãn˘ zájazd 
v tomto, pre súbor jubilejnom, roku.

... a na Akademickom Zvolene
1974. Snímky: archív V.R.

Zobor na folklórnom festivale 
v rakúskom Kremse (1973)...

„Detvanci“ pred viedenskou rad-
nicou (1973). 

Zo spomienok
Îivot súboristov bol, hlavne v

sedemdesiatych rokoch, ako ro-
dinné spoluÏitie. Nácviky, sústre-
denia, vystúpenia (v niektor˘ch
rokoch viac ako sedemdesiat),
zahraniãné zájazdy (niekedy päÈ-
‰esÈ za rok), domáce festivaly, sú-
ÈaÏe - to bola príleÏitosÈ byÈ spolu,
ão ‰tudentom zo vzdialenej‰ích
regiónov v mnoh˘ch smeroch na-
hrádzalo teplé rodinné prostredie.
Tu sa stretali rozdielne názory,
návyky z domu, kultúrnosÈ a hod-
notovosÈ a v rodinnej atmosfére a
psychosfére, ktorú utvárali vedúci
svojimi postojmi, organizáciou Ïi-
vota a práce súboru sa tieto roz-
dielnosti konfrontovali a v‰tepova-
li do vedomia ako pri rodinnej v˘-
chove. Po rokoch ãasto spätne
hodnotím svoje pôsobenie vedú-
ceho kapely ãi súboru a dúfam, Ïe
som do zm˘‰ºania a Ïivotn˘ch po-
stojov „mojich súboristov“ prinie-
sol viac toho, ão im v Ïivote umoÏ-
nilo nájsÈ správnu cestu.

ONDREJ DEBRECÉNI st.

Z histórie
Folklórny súbor Zobor, ktorého

zriaìovateºom je Slovenské poº-
nohospodárska univerzita, bol
zaloÏen˘ v roku 1956. Tvorí ho
ºudová hudba, dievãenská spe-
vácka skupina a taneãn˘ súbor.
V posledn˘ch desiatich rokoch sa
dramaturgicky orientuje na pô-
vodn˘ folklórny materiál z okolia
Nitry a tekovskej oblasti, doplne-
n˘ o programové ãísla komornej-
‰ieho charakteru z in˘ch kultúr-
nych oblastí Slovenska. 

Poãas svojej existencie absol-

vovali ãlenovia súboru stovky
vystúpení doma a v zahraniãí
(Turecko, Taliansko, Poºsko, Ra-
kúsko, ·panielsko, Portugalsko,
Francúzsko, Holandsko atì.),
zúãastÀovali sa na folklórnych
prehliadkach, súÈaÏiach a sláv-
nostiach regionálneho i celoslo-
venského charakteru. Zobor sa
organizaãne podieºa aj na prí-
prave tradiãn˘ch podujatí akade-
mickej folklórnej obce, ak˘mi sú
napríklad Akademická Nitra,
Akademick˘ folklórny veãer, Via-
noãné pastorále a pod. K najv˘-
znamnej‰ím zahraniãn˘m repre-
zentaãn˘m aktivitám posledn˘ch
rokov patria vystúpenia na celo-
svetovej v˘stave EXPO 98 v Li-
sabone a EXPO 2000 v Hanno-
veri. Z domácich úspechov treba
spomenúÈ napríklad ocenenie na
Celo‰tátnej súÈaÏnej prehliadke
programov˘ch blokov 2000 v
Liptovskom Hrádku, na Akade-
mickom Zvolene 1999 a 2001, ti-
tul laureáta festivalu Akademic-
ká Nitra 2002 a udelenie ceny na
medzinárodnom súÈaÏnom folk-
lórnom festivale vo Wisle v Poº-
sku (Dni kultúry Beskydsk˘ch
Goralov) v roku 2003.

BLAHOÎELANIE PROFESOROVI IVANOVI MICHALÍKOVI

Profesor Michalík sa vo svojej
vedeckov˘skumnej práci zame-
ral na rie‰enie teoretick˘ch i
praktick˘ch otázok minerálnej
v˘Ïivy rastlín z hºadiska nutriãnej
a technologickej kvality úrody.
PozornosÈ sústredil predov‰et-
k˘m na oblasÈ kvality zásobn˘ch
bielkovín zrna obilnín, najmä na
izoláciu a determináciu marke-
rov technologickej kvality zrna o-
bilnín a enzymatickej, resp. inhi-
biãnej aktivity bielkovín. S rozvo-
jom biotechnológií sa zaãal orien-
tovaÈ na prípravu enz˘mov po-
trebn˘ch pre aditiváciu k⁄mnych
zmesí a biotransformáciu dru-
hotn˘ch surovín na bielkovinové
krmivá. 

V podmienkach V·P a neskôr
SPU rozvinul nové metodické
postupy s vyuÏitím rádioizoto-
pov, stanovenia aktivít enz˘mov
alebo izolácie zásobn˘ch bielko-
vín zrna obilnín. Pri rie‰ení tejto
problematiky bol kolektív veden˘
prof. Michalíkom súãasÈou med-
zinárodného vedeckého tímu,
ktor˘ vypracoval a ujednotil me-
todiku frakcionácie zásobn˘ch
bielkovín zrna p‰enice. Po havá-
rii v ãernobyºskej jadrovej elekt-
rárni vytvoril na V·P podmienky
pre vznik unikátneho monitoro-
vacieho pracoviska, Laboratória
rádiometrie a rádioekológie ako
spoloãného pracoviska V·P a
·tátnej veterinárnej správy.

Poãas viac ako ‰tyridsaÈroãnej
práce bol a je rie‰iteºom veºkého

mnoÏstva vedeckov˘skumn˘ch
úloh a projektov. V poslednej do-
be vyuÏil svoje rozsiahle vedo-
mosti pri koordinácii úlohy ‰tátne-
ho programu v˘skumu a v˘voja
Potraviny – kvalita a bezpeãnosÈ. 

V˘sledky svojej vedeckej práce
publikoval v odborn˘ch ãasopi-
soch, prezentoval na konferen-
ciách, priãom nie je zanedbateºná
ani jeho práca s odbornou verej-
nosÈou a spolupráca s praxou. 

V pedagogickej oblasti inicioval
a aktívne sa spolupodieºal na vy-
tvorení predmetov biochémia, bio-
chemické technológie, rádioaktivi-
ta v Ïivotnom prostredí ãi biotech-
nológie v rastlinnej produkcii. Vy-
choval viac ako 40 diplomantov,
11 doktorandov, je oponentom di-
zertaãn˘ch a habilitaãn˘ch prác,
ãlenom odborov˘ch komisií, habi-
litaãn˘ch a inauguraãn˘ch komisií.

Prof. Michalík aktívne pôsobil aj
v riadiacich funkciách b˘valej
Agronomickej fakulty. Bol vedú-
cim Centrálneho chemického la-
boratória V·P (neskôr Oddelenia
aplikovanej chémie a biochémie
Ústavu biologickej racionalizácie
poºnohospodárstva V·P), na bá-
ze ktorého vznikla Katedra bio-
chémie a rádiobiológie, dne‰ná
Katedra biochémie a biotechnoló-
gie. Pôsobil ako prodekan AF pre
vedeckov˘skumnú ãinnosÈ a v ro-
koch 1997 aÏ 2000 ako dekan AF.
V˘znamnou mierou sa priãinil o
vznik Fakulty biotechnológie a po-
travinárstva. 

Vìaka svojim odborn˘m a
osobnostn˘m kvalitám je prof.
Michalík ãlenom vedeck˘ch rád
fakúlt a univerzít, akreditaãnej
komisie, grantovej agentúry, od-
borov˘ch komisií pre obhajoby
kandidátskych dizertaãn˘ch a
doktorsk˘ch dizertaãn˘ch prác v
oblasti biochémie, fyziológie
rastlín a biotechnológie, ãlenom
redakãn˘ch rád vedeck˘ch a od-
born˘ch ãasopisov, Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych
vied a in˘ch. 

Nie je veºa osobností, ktor˘m
právom patrí oslovenie „pán
profesor“. Profesorovi Ivanovi
Michalíkovi v‰ak urãite. Svojou
doteraj‰ou prácou sa v˘znam-
nou mierou priãinil o rozvoj a
odbornú úroveÀ V·P a SPU. Je
vedcom, ktor˘ neustále hºadá
nové ciele, uãiteºom, ktor˘ ne-
zostal na základni poznatkov a
vedomostí, ale kaÏdoroãne vná-
‰a do pedagogického procesu
to najnov‰ie z danej problemati-
ky a osobnosÈou, ktorá neustále
pracuje na sebe, na vlastnom
odbornom a ºudskom raste. Pán
profesor je „motorom“, ktor˘
stále poháÀa celú katedru a na-
priek zásahom „osudu“ sa stále
aktívne zaujíma o chod fakulty a
univerzity.

VáÏen˘ pán profesor, dovoº-
te, aby sme Vám srdeãne zabla-
hoÏelali s prianím v‰etkého naj-
lep‰ieho. Prajeme Vám pevné
zdravie, Ïivotn˘ optimizmus a
spokojnosÈ v osobnom a ìal-
‰om pracovnom Ïivote.

Pracovníci Katedry biochémie 
a biotechnológie FBP

O pár dní oslávime Ïivotné jubileum ãloveka, ktor˘ budoval základy
teraj‰ej Fakulty ekonomiky a manaÏmentu i modernej ekonomiky poº-
nohospodárstva. Prof. Ing. ALOJZ PODOLÁK, CSc., je osobnosÈou
známou nielen na akademickej pôde, ale i v poºnohospodárskej praxi.

Narodil sa v Dolnej Súãi, v
okrese Trenãín, v roºníckej rodine
Jána a Márie Podolákovcov, ktorá
dala Slovensku deväÈ synov a
dcéru. Traja z nich sa stali vyso-
ko‰kolsk˘mi uãiteºmi, najstar‰í
brat Michal patril medzi prv˘ch
absolventov V·P. Je to urãite oje-
dinel˘ prípad. 

Profesor Alojz Podolák sa doÏí-
va sedemdesiatky v neuveriteºne
dobrej telesnej i du‰evnej kondícií
a je krásnym príkladom pre potvr-
denie známeho príslovia „v zdra-
vom tele, zdrav˘ duch“. Mal k to-
mu nielen dobr˘ genetick˘ základ
z rodnej Súãe, kde sa v tvrd˘ch
podmienkach preverovala v ce-
l˘ch generáciách odolnosÈ a
schopnosÈ prispôsobiÈ sa menia-
cim sa podmienkam. Za svoju
dobrú telesnú kondíciu v‰ak ne-
vìaãí len rodiãom a prírode, ale aj
svojej Ïivotospráve. Dodnes ak-
tívne ‰portuje a kondíciu si udrÏu-
je na takej úrovni, Ïe by obstál v
súÈaÏi s ºuìmi aj o päÈdesiat rokov
mlad‰ími. âasto ho môÏete stret-
núÈ v ‰portovom obleãení a s beÏ-
kami na lesn˘ch cestiãkách medzi
Zoborom a DraÏovcami, ãi v areá-
li Agrokomplexu, kde trénuje na
kolieskov˘ch korãuliach a ko-
lieskov˘ch lyÏiach. Doteraz absol-
voval v‰etky roãníky pretekov
Bielej stopy.

Na V·P zaãal ‰tudovaÈ v roku
1956 ako absolvent SPT· v Tr-
nave. Svoju alma mater reprezen-
toval ako ‰portovec uÏ od prvého
roãníka. Bol dlhoroãn˘m ãlenom
atletického oddielu TJ Slávia V·P
a neskôr sa stal funkcionárom at-
letického oddielu i predsedom TJ
Slávia. Vo funkcií vysoko‰kolské-
ho uãiteºa na Katedre ekonomiky
pracuje od 1. marca 1961, teda
viac ako 45 rokov. Jeho pracovi-
tosÈ a húÏevnatosÈ sa prejavila i 
v odbornom raste. V roku 1967
dosiahol popri práci odborného
asistenta hodnosÈ kandidáta eko-
nomick˘ch vied a v roku 1969 sa

stovky, ãi snáì tisíce vìaãn˘ch
absolventov, na formovaní kto-
r˘ch sa podieºal, ale aj viac ako
dvesto ‰tudentov, ktor˘m bol ‰ko-
liteºom, a pätnásÈ doktorandov,
ktorí pod jeho vedením úspe‰ne
ukonãili tretí stupeÀ vysoko‰kol-
ského ‰túdia.

Vedeckov˘skumná orientácia
profesora Podoláka bola zamera-
ná na ekonomiku poºnohospodár-
stva, energetickú nároãnosÈ v˘ro-
by potravín. V súãasnosti vedecky
pracuje v oblasti medzinárodného
obchodu a medzinárodnej ob-
chodnej politiky. Poãas pôsobenia
na univerzite publikoval desiatky
vedeck˘ch prác, príspevkov do
ãasopisov a do rozhlasu, pravidel-
ne vystupoval na vedeck˘ch po-
dujatiach doma i v zahraniãí. Je
autorom a spoluautorom viace-
r˘ch monografií, vysoko‰kolsk˘ch
uãebníc a skrípt.

Poznatky pre svoju pedagogic-
kú a najmä vedeckov˘skumnú

ãinnosÈ zbieral i v zahraniãí. Spo-
meÀme aspoÀ ‰esÈmesaãn˘ po-
byt v Rostocku a ‰tvormesaãn˘
pobyt v Uppsale.

V˘znamná je tieÏ jeho ãinnosÈ
na postoch riadiaceho pracovní-
ka. V rokoch 1986–1990 pôsobil
vo funkcií riaditeºa Ústavu ekono-
miky a riadenia PEF, v rokoch
1993-1996 vo funkcii prodekana
pre v˘skum FEM a v rokoch 1996-
1999 prorektora SPU v Nitre.
Pracoval a e‰te i v súãasnosti pra-
cuje v mnoh˘ch vedeck˘ch ra-
dách, grantov˘ch agentúrach, ko-
misiách pre udeºovanie vedec-
k˘ch hodností, atì.

Osobitne treba spomenúÈ prácu
profesora Podoláka v predstaven-
stve Slovenskej poºnohospodár-
skej a potravinárskej komory, kto-
rá je odrazom jeho dlhoroãnej ãin-
nosti v oblasti vzdelávania pra-
covníkov praxe. Mala podobu ne-
spoãetn˘ch hodín predná‰ok na
rozliãn˘ch formách ‰kolení, kur-
zov ãi odborn˘ch ãlánkov v novi-
nách a ãasopisoch. Prirodzená
autorita profesora Podoláka je v
kruhoch odbornej praxe prísloveã-
ná. Jeho neuveriteºná pamäÈ evi-
duje stovky absolventov, s ktor˘-
mi pri‰iel do styku poãas ‰túdia a
ãasto sleduje ich pracovnú aktivi-
tu po skonãení vysoko‰kolského
‰túdia.

Oporou pre pracovné v˘kony i
stabilnou kotvou jeho Ïivotn˘ch
hodnôt je rodina. Najmä manÏel-
ka Katka, ktorá ako vysoko‰kol-
ská uãiteºka pôsobí na UKF, deti
Andrejka a Ivan a v poslednom
ãase najmä milovaná vnuãka Do-
minika.

VáÏen˘ pán profesor!
Îeláme Ti do ìal‰ích rokov

profesionálneho i osobného Ïi-
vota veºa zdravia, schopnosÈ i
naìalej si udrÏaÈ pozitívny a
optimistick˘ prístup k Ïivotu,
ktor˘m vie‰ povzbudiÈ v‰et-
k˘ch, ktorí sa v Tvojej prítom-
nosti zdrÏujú a majú Ëa aj preto
radi.

Spolupracovníci
z Katedry ekonomiky

habilitoval na docenta pre odbor
ekonomika poºnohospodárstva a
potravinárstva na PEF V·P. V ro-
ku 1992 sa stal profesorom pre
odbor ekonomika a manaÏment v
poºnohospodárstve a potravinár-
stve. Jeho Ïivotná dráha bola na-
plnená usilovnou prácou na poste
uãiteºa i vedeckov˘skumného pra-
covníka. V˘sledkom sú nielen

Zobor opäÈ exceloval

V uplynul˘ch dÀoch oslávil v˘znamné Ïivotné jubileum
prof. Ing. IVAN MICHALÍK, DrSc. Na univerzite pôsobí od
roku 1960, keì ako absolvent Timirjazevovej poºnohos-
podárskej akadémie v Moskve zaãal pracovaÈ na vtedaj-
‰ej V·P v Nitre.
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SKRIPTÁ
J. Gadu‰ – P. Sedlár: Poãítaãom podporované kon‰trukcie. Prvé

vydanie, náklad 100 ks, cena 201 Sk.
L. Lahuãk˘ – T. Tóth: Laboratórne cviãenia z aplikovanej chémie.

Druhé nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 73 Sk.
N. Szombathová – J. Sobocká: Antropizácia pôdy. Prvé vydanie,

náklad 100 ks, cena 216 Sk.
H. Horníková: Hydromechanika (Vybrané kapitoly a príklady).

Druhé nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 146 Sk.

UâEBNICA
J. Pataky a kol.: Základy úãtovníctva. Prvé vydanie, náklad 600

ks, cena 153 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

NEPREHLIADNITE

PRÁCA
Vydavateºstvo s 10-roãnou

históriou hºadá vhodn˘ch absol-
ventov na pozície redaktorov.
PoÏadujeme V· vzdelanie, pred-
poklady pre Ïurnalistickú prácu,
dobrú znalosÈ práce s PC, vodiã-
sk˘ preukaz B-aktívne, znalosÈ
anglického, resp. nemeckého ja-
zyka. Vítané sú odborné vedo-
mosti z oblasti chovateºstva ma-
l˘ch a hospodárskych zvierat
(pri druhom poste z oblasti pes-
tovateºstva, vinohradníctva a
ovocinárstva). Ponúkame per-
spektívu osobného rastu, zaují-
mavé zahraniãné sluÏobné ces-
ty. Miesto práce Nitra. Îiadosti 
s profesijn˘m Ïivotopisom za-
sielajte na adresu: redakcia@
nasepole.sk alebo po‰tou na ad-
resu: MM Press, s.r.o., P.O. Box
57F, 949 58 Nitra.

�   �   �

Vydavateºstvo s 10-roãnou
históriou hºadá vhodn˘ch absol-
ventov na pozíciu manaÏéra pre
inzerciu. PoÏadujeme min. S·,
v˘borné obchodné a komunikaã-
né schopnosti, dobrú znalosÈ prá-
ce s PC, vodiãsk˘ preukaz B-ak-
tívne. Ponúkame nad‰tandardn˘
príjem zaloÏen˘ na v˘sledkoch
práce a motivaãnom systéme od-
meÀovania, prácu v mladom, dy-
namickom kolektíve obchodní-
kov, zázemie renomovaného vy-
davateºstva. Îiadosti s profesij-
n˘m Ïivotopisom zasielajte na
adresu: redakcia@nasepole.sk
alebo po‰tou na adresu: MM
Press, s.r.o., P.O.Box 57F, 949 58
Nitra.
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V¯BEROVÉ KONANIE
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 do-
plnení niektor˘ch zákonov, v˘berové konanie na ob-
sadenie miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborné-
ho asistenta na Katedre mikrobiológie FBP pre v˘-
uãbu disciplín mikrobiológia, základy mikrobiológie.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa v oblasti biologick˘ch a poº-

nohospodárskych vied,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preuká-

zaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovo-
rom,

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preuká-
zaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m
na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka, 
- nástup od 1. 9. 2006.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi
dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 23. 6. 2006 na Útvar
personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºno-
hospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�    �    �

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 do-
plnení niektor˘ch zákonov, v˘berové konanie na ob-
sadenie: 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre
biotechniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav FZKI pre
zabezpeãenie v˘uãby predmetov kvetinárstvo a in-
teriérové kvetinárstvo.

Podmienky:
- V· vzdelanie – odbor záhradníctvo,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preuká-

zaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m
na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) –
preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo poho-
vorom,

- akademick˘ titul PhD., alebo ekvivalent, resp. ‰tu-
dujúci v III. stupni ‰túdia,

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

adekvátne preukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre
biometeorológie a hydrológie FZKI pre zabezpeãe-
nie v˘uãby predmetov biometeorológia, fyzika a bio-
meteorológia, klimatológia.

Podmienky:
- V· vzdelanie – v súlade s vedecko-pedagogick˘m

profilom katedry,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preuká-

zaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m
na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) –
preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo poho-
vorom,

- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ 

– adekvátne preukázaÈ,
- minimálne 2 roky pedagogickej praxe;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre ze-
leninárstva FZKI pre zabezpeãenie v˘uãby predme-
tov mnoÏiteºské technológie v zeleninárstve a kveti-
nárstve, koreninové a aromatické rastliny, úãelové
stavby v záhradníctve. 

Podmienky: 
- V· vzdelanie v príslu‰nom odbore,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preuká-

zaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m
na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) –
preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo poho-
vorom,

- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. ‰tu-
dujúci v III. stupni ‰túdia príslu‰ného odboru,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ 
– adekvátne preukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného
asistenta pre v˘uãbu marketingov˘ch predmetov na
Katedre manaÏmentu a marketingu FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru so zameraním

na obchod a marketing,
- akademick˘ titul PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ po-

tvrdením o ‰tátnej jazykovej skú‰ke alebo pohovo-
rom,

- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preuká-
zaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ cer-
tifikátom vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky IKT,

- pedagogická prax vítaná,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného
asistenta pre v˘uãbu manaÏérskych predmetov na
Katedre manaÏmentu a marketingu FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru so zameraním

na manaÏment,
- akademick˘ titul PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ po-

tvrdením o ‰tátnej jazykovej skú‰ke alebo poho-
vorom,

- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preuká-
zaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ cer-
tifikátom vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky IKT,

- pedagogická prax vítaná,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa pre v˘ãbu
predmetov základy úãtovníctva, financie a mena na
Katedre úãtovníctva a financií FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického zamerania,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ po-

tvrdením o ‰tátnej jazykovej skú‰ke alebo pohovo-
rom,

- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preuká-
zaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ cer-
tifikátom vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky IKT,

- pedagogická prax vo v˘uãbe uveden˘ch predme-
tov,

- morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – asistenta
pre v˘uãbu predmetov základy úãtovníctva, úãtov-
níctvo podnikateºov na Katedre úãtovníctva a finan-
cií FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického zamerania, ‰tudijná

‰pecializácia úãtovníctvo a audítorstvo,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ po-

tvrdením o ‰tátnej jazykovej skú‰ke alebo pohovo-
rom,

- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preuká-
zaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ cer-
tifikátom vydan˘m na základe formalizovanej
skú‰ky IKT,

- morálna bezúhonnosÈ;

➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ odbor
‰peciálna Ïivoãí‰na produkcia na Katedre hydinár-
stva a mal˘ch hospodárskych zvierat FAPZ.

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre
genetiky a plemenárskej biológie FAPZ.

Podmienky:
- absolvent SPU zootechnického alebo prírodoved-

ného smeru inej vysokej ‰koly,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office a ‰tatistic-

kého vyhodnocovania v˘sledkov v˘skumu – preu-
kázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením, za-
mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m
na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- aktívna znalosÈ anglického jazyka a ìal‰ieho cu-
dzieho jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰-
kou alebo pohovorom,

- akademick˘ titul PhD., alebo vo vedeckej príprave,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ –

adekvátne preukázaÈ,
- pedagogická alebo odborná prax minimálne 4 roky;

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi
dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 30. 6. 2006 na Útvar
personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºno-
hospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�    �    �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v
Nitre v zmysle §5 zákona ã. 522/2003 Z. z. o v˘kone
práce vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové kona-
nie na obsadenie:

➤ miest vedúcich pracovníkov na Katedre v˘Ïivy
ºudí FAPZ a In‰titúte ochrany biodiverzity a biolo-
gickej bezpeãnosti FAPZ.

Podmienky:
- vysoko‰kolské vzdelanie v odbore vedeckej a pe-

dagogickej profilácie katedry
- akademick˘ titul PhD. alebo atestácia I. a II. stup-

Àa, uchádzaãi s hodnosÈou profesor alebo docent
sú vítaní,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (OSN) –
preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo poho-
vorom,

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preuká-
zaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ –
adekvátne preukázaÈ,

- písomne predloÏiÈ koncepciu ìal‰ieho rozvoja a
smerovania katedry.
Uzávierka v˘berového konania je 30. 6. 2006.

➤ miesta vedúceho Klubu kultúrnej a záujmovej
ãinnosti.

Podmienky:
- vysoko‰kolské vzdelanie,
- preukázateºné organizaãné schopnosti a riadiace

skúsenosti v oblasti voºnoãasov˘ch aktivít ‰tuden-
tov, osobitne v oblasti kultúrnej a záujmovej ãin-
nosti,

- prehºad o spektre kultúrnych a voºnoãasov˘ch ak-
tivít vysoko‰kolákov na SPU, v Nitre a v SR,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka - preuká-
zaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,

- práca s PC v rozsahu MS Office a elektronickej ko-
munikácie,

- morálna bezúhonnosÈ - adekvátne preukázaÈ.
Uzávierka v˘berového konania je 7. 7. 2006.

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

Fakulta ekonomiky a manaÏ-
mentu SPU v Nitre vypisuje v˘-
berové konanie na ‰tudijné po-
byty na partnersk˘ch univerzi-
tách v rámci projektu CEEPUS
SK-0044-02-0607 na akade-
mick˘ rok 2006/07, ktoré sa u-
skutoãní 4. júla 2006 o 13.00 h v
zasadaãke Rektorátu SPU (pa-
vilón E, 2. posch.). 

Kritériá v˘beru:
- ‰tudijné v˘sledky,
- ovládanie poÏadovaného cu-

dzieho jazyka, 
- osobn˘ pohovor v sloven-

skom a cudzom jazyku podºa
destinácie, zameran˘ na mo-
tiváciu ‰tudenta a celkov˘
dojem z jeho vystupovania. 
Záujemcovia sa môÏu prihlá-

siÈ do 15. júna 2006 na webovej
stránke ceepus.scholarships.
at/login/login.aspx. 

Aktuálne ponuky
➤ mesaãné ‰tudijné pobyty

pre doktorandov FEM na Men-
delovej poºnohospodárskej a
lesníckej univerzite v Brne, Uni-
verzite v Záhrebe a Univerzite
sv. ·tefana v Gödöllő ,

➤ trojmesaãné ‰tudijné po-
byty pre ‰tudentov 2., 3. a 4.
roãníka FEM na Poºnohospo-
dárskej univerzite v Krakove a
Univerzite v Ljubljane. 

Ing. PETER SZOVICS, PhD.

VERSUS

Niekedy sa dejú zvlá‰tne veci.
Na SPU som uÏ tretí rok, viac ãi
menej spokojná. UÏívam si ãas,
keì treba byÈ súãasÈou v˘uãby a
relatívne pokojne preÏívam skú‰-
kové radosti i trápenia. Ako väã‰i-
na z nás, ‰tudentov (okrem zopár
vyvolen˘ch), snaÏím sa popri ‰ko-
le aj ão-to zarobiÈ. Aj keì som si
zvykla medzi ponukami dosÈ pre-
beraÈ. NedokáÏem totiÏ pochopiÈ
zm˘‰ºanie mlad˘ch ºudí, ktorí sú
ochotní s vysoko‰kolsk˘m vzdela-
ním upratovaÈ ãi um˘vaÈ riad, hoci
aj za ÈaÏké   .

Koncom minulého roka som
medzi oznamami na FEM-ke na‰la
ponuku letnej platenej stáÏe v naj-
väã‰ej oceliarskej spoloãnosti na
v˘chodnom Slovensku. Pritom po-
chádzam zo stredného, Ïijem na
západnom, takÏe doteraz nerozu-
miem, preão ma zaujala práve táto
ponuka. Veì v Bratislave sa cez le-
to s mojou ‰pecializáciou dá slu‰ne
zarobiÈ. Ale veì Ïivot si rozprávky
pí‰e sám...

Poslala som teda e-mail a zabud-
la. V polovici marca sa mi ozvala
milá pani z oddelenia vzdelávania a
rozvoja, aby ma pozvala na jazyko-
vé testy. Po päÈhodinovej ceste na-
prieã republikou som v Ko‰iciach
popísala pár stránok a poklebetila si
s mlad˘m (podºa prízvuku zrejme)
Ameriãanom, vrátila sa do Nitry a

SúÈaÏ s N-Rádiom
Folklórny sú-
bor Zobor Ïije
v t˘chto dÀoch
nielen nácvi-

kom programu k oslavám svojho
jubilea, ale vrcholia aj prípravy na
35. roãník medzinárodného festi-
valu akademick˘ch folklórnych
súborov, ktor˘ od 3. do 8. júla or-
ganizuje na‰a univerzita. Viete,
ako sa volá? 

a/ Folklórna Nitra 
b/ Akademická Nitra
c/ Nitriansky akademick˘ 

festival
Va‰e odpovede ãakáme do

23. júna na adrese redakcia@
polnohospodar.sk. 

V minulom ãísle sme sa vás
p˘tali, koºko absolventov ukonãi-
lo ‰túdium na na‰ej univerzite za
60 rokov jej existencie. Správna
odpoveì: viac ako 41 tisíc. Triãko
s logom N-Rádia a reklamné
predmety získava Michal Hudec,
4. roãník FZKI. -r-

opäÈ zabudla. Ako vÏdy, keì niekto
povie: „My sa vám ozveme“.

Letné skú‰kové bolo v plnom
prúde a pomaly som si hºadala pro-
gram na leto – pravdaÏe, pracovn˘.
Keì sa mi koneãne zaãali oz˘vaÈ aj
nejakí potenciálni zamestnávatelia
– bum – pri‰lo pozvanie aj z Ko‰íc.
Chvíºu som váhala, no nakoniec
som preloÏila skú‰ku u pána deka-
na a teraz sedím vo vlaku na trase
Bratislava - Ko‰ice.

Nikto z nás nikdy nevie, kam ho
vietor zaveje a neviem to ani ja.
MoÏno to nakoniec vyjde a budem
si môcÈ overiÈ, nakoºko sú potreb-
né vedomosti femkára v praxi, tro-
chu si „pospeakovaÈ“ (po odbornej
‰tátnici by sa uÏ aj zi‰lo!), spoznaÈ
nov˘ch ºudí a v neposlednom rade
reprezentovaÈ nielen seba, ale aj
na‰u alma mater.

Tieto riadky snáì aspoÀ na chví-
ºu zaujmú zopár ‰tudentov, ºudí s
(aj keì e‰te nedokonãen˘m, ale
predsa) vysoko‰kolsk˘m vzdela-
ním, Ïe aj na Slovensku sú moÏ-
nosti, ako zbohatnúÈ poãas jedné-
ho leta. Podot˘kam, nie vÏdy musí
ísÈ iba o peniaze. Veì sa skúste,
moji milí, v tridsiatke uchádzaÈ o
miesto a uviesÈ prax v medzinárod-
nej spoloãnosti na úrovni stredné-
ho manaÏmentu, alebo prax zbera-
ãa jahôd v ·kótsku. Tak ãi onak,
prajem Vám veºa ‰Èastia! nika

V spoloãenskej sále ·D MladosÈ sa 26. mája 2006 uskutoãnilo stret-
nutie zástupcov Rady odborov OZ P·aV, vedenia SPU a akademick˘ch
funkcionárov fakúlt s dôchodcami, b˘val˘mi zamestnancami univerzity.
Hostí privítal predseda ROOZ Ing. Miroslav Habán, PhD. Vo svojom prí-
hovore predstavil ãlenov novozvolenej rady a jej program na nasledovné
obdobie. O aktivitách vedenia ‰koly v minulom roku a o aktuálnom dia-
ní na univerzite informoval prorektor SPU prof. Ing. Du‰an Húska, PhD.
Akademickí funkcionári fakúlt priblíÏili seniorom Ïivot na fakultách a po-
ìakovali im za odvedenú prácu. Stretnutie pri‰li pozdraviÈ aj hudobníci a
speváci zo súboru Zobor, ktorí sa predstavili s krátkym programom.
Príjemné popoludnie spestrila v˘stavka ruãn˘ch prác a fujarové vystú-
penie pána Jána Bartolena. Okrem aplauzu si odniesol aj peknú cenu z
tomboly - rekreaãn˘ pobyt pre dve osoby v horskom hoteli Akademik v
Raãkovej doline, ktor˘ aj tento rok venovala odborová organizácia. 

O prípravu stretnutia sa uÏ tradiãne postarala komisia pre obãianske
záleÏitosti OOZ pri SPU, obãerstvenie zabezpeãili pracovníci Gastromi-
ru, za ão patrí v‰etk˘m poìakovanie. Ing. MILAN KNOLL
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