
Sto rokov poºnohospodárskej 
univerzity v PraheAlbánsko – krajina známa neznáma

Spolupráca FE·RR 
a civilnej ochrany ‰tátu

Svetov˘ deÀ
potravín

STΩPâEK

ZA SPOLUPRÁCOU DO TIRANY

V rôznofarebn˘ch talároch s insígniami zasadli do auditória akademickí funkcionári
na‰ej alma mater, ale aj magnificencie, spectability a honorability partnersk˘ch uni-
verzít zo Slovenska, âeskej republiky, Poºska a Maìarska.
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Slávnostné zasadnutie akade-
mickej obce pri príleÏitosti otvo-

renia akademického roka 2006/2007
bolo v duchu univerzitn˘ch tradícií aj
dÀom inaugurácie novozvoleného rek-
tora, prof. MIKULÁ·A LÁTEâKU. Po-
loÏením ruky na Ïezlo, symbol rektor-
ského úradu, sa zaviazal, Ïe bude ob-
hajovaÈ práva, spojené s na‰ou uni-
verzitou. Rektorskou reÈazou ho deko-
roval predseda Akademického sená-
tu, prof. JAROSLAV ANTAL. Sláv-
nostn˘ príhovor rektora k otvoreniu
akademického roka ãítajte v aktuál-
nom ãísle na www. polnohospodar.sk

Minister pôdohospodárstva SR
MIROSLAV JURE≈A prirov-

nal slneãn˘ septembrov˘ deÀ ku dÀu
svojich promócií na na‰ej alma mater
v roku 1977. Pripomenul, Ïe potrebu
vzdelávaÈ roºníka pokladali za svoje aj
slovenskí vzdelanci, poãnúc Jurajom
Fándlym, Samuelom Jurkoviãom ãi
Milanom HodÏom. Vrátiac sa do prí-
tomnosti apeloval na to, Ïe treba zlep-
‰iÈ finanãné ohodnotenie v rezorte
pôdohospodárstva, aby mladí ºudia
mali motiváciu pôsobiÈ v Àom, a teda
‰tudovaÈ na „zelen˘ch“ vysok˘ch ‰ko-
lách.

Pozvanie na otvorenie akademické-
ho roka prijali mnohé osobnosti

profesijného, politického a spoloãen-
ského Ïivota. Nech˘bali medzi nimi
ãestní doktori na‰ej alma mater, J.
Plesník, J. Kollár, S. Procházka a L.
·vihel. V zastúpení ministra ‰kolstva
sa na slávnosti zúãastnil P. Plavãan,
riaditeº odboru V· vzdelávania, po-
slanci NR SR T. Glenda, J. Kovarãík,
P. Mi‰‰ík a P. Gabura, medzi hosÈami
sme stretli predsedu Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja M. Belicu, predno-
tu KU J. Dvonãa, primátora Nitry F. Víteka, predsedu SAPV A. Sommera, gene-
rálnu riaditeºku SCPV M. Okenkovú, riaditeºa DAB J. Gre‰‰a, I. Haverlíka, zá-

stupcu odborového zväzu pracovní-
kov ‰kolstva a vedy a ìal‰ích hostí. 

Slávnostnú atmosféru dÀa pod-
ãiarklo aj vystúpenie bratislav-

sk˘ch umelcov, Márie Eliá‰ovej, só-
listky Novej scény, Jána Babjaka, só-
listu opery Národného divadla a kon-
certnej klaviristky Xénie Maskalíkovej
z V·MU. V ich podaní zazneli svetové
muzikálové árie, za ktoré zoÏali veºk˘
aplauz.

Investovanie do poºnohospodárstva
pre potravinovú bezpeãnosÈ, to je téma
tohtoroãného seminára k tomuto, uÏ
tradiãnému svetovému dÀu, ktor˘ sa
pod odbornou garanciou MP SR a V˘-
boru pre spoluprácu SR s FAO koná
16. októbra 2006 o 13.00 h v kongre-
sovej sále organizaãného garanta po-
dujatia, nitrianskeho Agroin‰titútu. 

Mottom podujatia je my‰lienka, Ïe
investície do poºnohospodárstva spolu
s podporou vzdelávania a zdravia ov-
plyvÀujú kvalitu Ïivota na celom svete
a moÏno ich povaÏovaÈ za kºúãov˘
prvok pri rie‰ení nezamestnanosti,
tvorbe zisku a rastu úrovne vidieckych
domácností. SúãasÈou programu semi-
nára bude aj ocenenie spolupráce slo-
vensk˘ch in‰titúcií a osobností s FAO,
vyhodnotenie 2. roãníka Dní ekologic-
kého poºnohospodárstva na Slovensku
a odovzdanie ocenenia Najobºúbenej-
‰ia biopotravina roka 2006. -r-

Zmluvné strany sa zaviazali, Ïe budú
rozvíjaÈ vzájomnú spoluprácu v oblasti
zabezpeãovania ìal‰ieho vzdelávania v
zmysle zákona ã. 386/1997 Z.z. a vytvá-
raÈ podmienky pre zabezpeãovanie ex-
terného ‰túdia bakalárskeho a inÏinier-
skeho stupÀa vzdelávania ‰tudentov
FE·RR. ëal‰ou oblasÈou spolupráce bu-
de vytváranie priestorov˘ch a materiál-
no-technick˘ch podmienok pre v˘uãbu a
poriadanie konferencií a letn˘ch ‰kôl a
zabezpeãovanie praktick˘ch cviãení v
teréne, odborn˘ch exkurzií a prevádzko-
v˘ch praxí ãi rie‰enie projektov v˘skum-
n˘ch úloh, ako aj prípravy spoloãn˘ch
edukaãn˘ch projektov. Podºa zmluvy sa

budú o.i. realizovaÈ vzdelávacie kurzy 
v rámci Sektorového operaãného pro-
gramu – ºudské zdroje, cieº 3: Vzdeláva-
nie zamestnancov útvarov krízového ria-
denia ‰tátnej správy, roz‰írené vzdelá-
vanie absolventov vysok˘ch ‰kôl v rámci
projektu Európskeho sociálneho fondu,
ako aj ìal‰ie vzdelávacie aktivity formou
samostatn˘ch projektov. Aktivity, ktoré
tvoria predmet zmluvy, sa budú realizo-
vaÈ v priestoroch MV SR, Vzdelávacieho
a technického ústavu civilnej ochrany
Slovenská ªupãa, Stredisku vzdelávania
a prípravy na civilnú ochranu v Nitre, na
Levickej ceste 15, v˘nimoãne aj v pries-
toroch na‰ej univerzity. -r-

V Tirane sú dve veºké univerzity, s
ktor˘mi Fakulta ekonomiky a manaÏ-
mentu poãas náv‰tevy jej dekana, profe-
sora Petra Bielika s oboma autormi tejto
reportáÏe, nadviazala spoluprácu. Prvou
zastávkou delegácie bola Poºnohospo-
dárska univerzita, ktorá sa nachádza 
v peknom prostredí na kopãeku nad Ti-
ranou, s krásnym v˘hºadom na celé
mesto. Bola zaloÏená v roku 1951 a má
podobné postavenie ako SPU, je jedinou
univerzitou podobného zamerania v ‰tá-
te. Veºmi zaujímavá spolupráca sa ãrtá s
katedrami ekonomiky a manaÏmentu,
ktoré sú zatiaº na fakulte poºnohospodár-
stva, keìÏe fakulta ekonomiky sa len vy-
tvára. Dekan fakulty poºnohospodárstva,
prof. Fatos Harizaj, prorektor pre zahra-
niãné vzÈahy aj vedúci ekonomick˘ch ka-
tedier prijali s nad‰ením návrh na spolu-

prácu s na‰ou univerzitou. Prejavili veºk˘
záujem spolupracovaÈ na projekte Tem-
pus a podieºaÈ sa aj na bilaterálnych mo-
bilitách ‰tudentov, uãiteºov a vedeck˘ch
pracovníkov. 

Tiranská univerzita, ktorú delegácia
FEM nav‰tívila v poradí ako druhú, je
najv˘znamnej‰ou albánskou univerzi-
tou. Má v‰etky beÏné fakulty a je situo-
vaná v peknom prostredí v centre
Tirany. Ekonomická fakulta má progre-
sívne dynamické vedenie. Na jej ãele
stojí dekan prof. Dhori Kule, ktor˘ zapo-
jil fakultu do mnoÏstva medzinárodn˘ch
projektov. S University of Nebraska
spoloãne organizuje program MBA.
FEM podpísala aj s Fakultou ekonomi-
ky Tiranskej univerzity zmluvu o spolu-
práci a vznikla dohoda podieºaÈ sa na

Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre v zastúpení rektorom MIKULÁ-
·OM LÁTEâKOM a dekanom Fakulty európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja
VLADIMÍROM GOZOROM podpísali 21. septembra zmluvu o spolupráci s riadite-
ºom Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR Jánom Repom.

Predposledn˘ septembrov˘ víkend
akoby sa na na‰ej ‰kole vrece roztrh-
lo so stretávkami absolventov. Ak sa
nem˘lim a moje údaje sú hodnoverné,
bolo ich zo päÈ. Po toºk˘ch a toºk˘ch
rokoch... Vzácne chvíle návratov, do
spomienok na najkraj‰ie roky mlados-
ti, na perné chvíle pri skú‰kach, na
uãiteºov a ich „muchy“ alebo obºúbené
bonmoty. Pre mnoh˘ch návraty do
ná‰ho mesta, veì po ‰túdiách ich
osud zavial do ‰tyroch svetov˘ch
strán. UÏ t˘Ïdne ãi mesiace sa pripra-
vovali na túto udalosÈ. Lebo Ïe to uda-
losÈ je, to prezrádzajú slzy lesknúce
sa v oãiach mnoh˘ch z nich. âím viac
rokov ubehlo od slávnostnej promó-
cie, t˘m je dojatie zo stretnutia väã‰ie.
Kto príde? Kto uÏ nikdy? Spoznáme
sa? Nakoºko sa roky podpísali na na-
‰ich tvárach (a aby sme to brali s hu-
morom, aj na na‰ich kilách)? Otázkam
niet konca kraja... Slziãky uschli a na
rad prichádzajú fotky zo svadieb detí,
z milovan˘ch vnúãat.

Stretávka je obãas aj miestom roz-
ko‰n˘ch omylov. Tak ako aj teraz. Ku
skupinke b˘val˘ch spoluÏiakov pristu-
puje atraktívna dáma, oãividne mlad-
‰ia, ako ostatní. DruÏne sa zapojí do
debaty... ale témy akosi nenadväzujú.
„Ktorá Ïe ty vlastne si, do ktorého roã-
níka si chodila?“, toÈ otázka. Odpoveì
je podnetom na v˘buch smiechu. Spo-
luÏiaãka z SPU to síce je, ale z roãní-
ka, ktor˘ konãil o päÈ rokov neskôr...

No povedzte, nie je to krásne? Na
na‰ej univerzite konãia svoje ‰túdium
roãne stovky mlad˘ch odborníkov. Za
roky sú to tisíce. A nakoniec, keì sa to
tak vezme, veì sú to v‰etko spoluÏia-
ci, niekoºko rôãkov hore – dole! âo je
podstatné? Îe sa rok ão rok stretávajú
a na pôde svojej ‰koly hºadajú (moÏ-
no) stopy, ktoré tu zanechali. A stará
dobrá alma mater sa ich návratu vÏdy
veºmi te‰í. K. POTOKOVÁ

Senát o voºbách
V Kongresovom centre ·D A. Ber-

noláka sa v stredu 11. októbra 2006 o
14.00 h uskutoãní zasadnutie Akade-
mického senátu SPU. SúãasÈou roko-
vania bude príprava volieb do senátu
na ìal‰ie funkãné obdobie.

Zíde sa správna rada
Predseda Správnej rady SPU v Nit-

re zvolal na 13. októbra 2006 riadne
zasadnutie SpR. Na programe roko-
vania bude, okrem iného, aj v˘roãná
správa o hospodárení verejnej V· a
správa o ãinnosti SPU v minulom ka-
lendárnom roku. -r-

Do roku 1989 bolo Albánsko najizolovanej‰ou krajinou v Európe, a preto je
náv‰teva v nej stále spojená s urãitou mierou dobrodruÏstva, ale aj objavova-
nia neznámeho.

âeská zemû-
dûlská uni-
verzita v Pra-
he (âZU), na-
‰a partnerská
vysoká ‰kola,
n a d v ä z u j e

bezprostredne na storoãnú tradíciu
ãeského poºnohospodárskeho ‰kol-
stva. Jeho základy boli poloÏené 26.
októbra 1906, keì cisár Franti‰ek Jo-
zef podpísal vo Viedni zakladaciu lis-
tinu na zriadenie poºnohospodárske-
ho oddelenia na âeskej technickej
vysokej ‰kole v Prahe.

V ‰tvorroãnom vysoko‰kolskom pro-
grame sa zaãali samostatne vyuãovaÈ
poºnohospodárske disciplíny a v˘uãba
prebiehala v podstate bez preru‰enia aj
po vzniku âeskoslovenskej republiky v
roku 1918, aÏ do obdobia II. svetovej
vojny, keì boli zavreté v‰etky ãeské vy-
soké ‰koly. V roku 1945 sa v˘uãba zno-

va obnovila a roz‰írila. Nové poÏiadav-
ky na zintenzívnenie poºnohospodár-
skej v˘roby a jej prepojenie s vedeck˘m
bádaním si vyÏiadali vznik samostatné-
ho vysoko‰kolského pracoviska, a tak v
roku 1952 vznikla samostatná Vysoká
‰kola zemûdûlská v Prahe. V období to-
tality bola podrobená vplyvom reÏimu,
ale napriek tomu jej pracoviská dokáza-
li sledovaÈ svetov˘ v˘skum a trendy 
v univerzitnom vzdelávaní a absolventi
odchádzali do praxe s v˘sledkami po-
rovnateºn˘mi s úrovÀou vzdelania na
kvalitn˘ch európskych univerzitách. Po
roku 1989 prebehli transformaãné pro-
cesy, ktoré boli determinované nov˘m
vysoko‰kolsk˘m zákonom: univerzita
získala ‰tatút verejnej vysokej ‰koly.
Zmenil sa aj jej názov na âeskú zemû-
dûlskú univerzitu v Prahe. Tá je dnes
organickou súãasÈou a vrcholom sto-
roãného procesu a modern˘m ‰piãko-
v˘m vedeck˘m a vzdelávacím pracovis-
kom, známym v Európe a vo svete. -r-



(Dokonãenie z 1. str.)

Humanizáciou proti „odbornej slepote“

EKOLÓGIA NA DRUHÚ

Pôda – Ïiviteº krajiny

PAVIPA – nová príleÏitosÈ 
pre nezamestnan˘ch absolventov

Dvadsiate druhé 
dni genetiky

Na XVII. medzinárodnej biologickej
olympiáde (I.B.O.) v Argentíne v júli t.r.
sa zúãastnila aj slovenská delegácia,
ktorú viedol autor tohto príspevku ako
koordinátor IBO za SR. Na‰i súÈaÏiaci,
Juraj SEKERE·, ‰tudent 4. roãníka
Gymnázia Jána Hollého v Trnave a
Michal LABÍK, ‰tudent 4. roãníka Gym-
názia Jura Hronca v Bratislave pote‰ili
mimoriadnymi v˘sledkami, keì v kon-
kurencii 185 súÈaÏiacich zo 48 krajín
celého sveta získali dve strieborné me-
daily. Obidvaja budú pokraãovaÈ v ‰tú-
diu na univerzitách v zahraniãí, druh˘
dokonca na Harvarde. Pritom zlatá me-
daila bola na dosah ruky a ch˘balo len
trochu ‰Èastia, aby jubilejn˘ 40. roãník
Biologickej olympiády na Slovensku
dostal dlho oãakávan˘, ale nie nereál-
ny darãek v podobe najcennej‰ieho
kovu. 

SúÈaÏ bola nároãná na teoretické ve-
domosti (dva typy testov), ale aj na
praktické skúsenosti (‰tyri rôzne labo-
ratóriá) a uspeli ‰tudenti, ktorí sa veno-
vali dostatoãne intenzívne samostatnej
príprave pred vlastnou súÈaÏou. UÏ tra-
diãne sú to súÈaÏiaci z ázijsk˘ch krajín.

SúÈaÏ bola organizovaná na dobrej

Katedra regionálneho rozvoja FE·RR realizuje od 18. septembra projekt
spolufinancovan˘ z Európskeho sociálneho fondu pod názvom Príprava ab-
solventov vysok˘ch ‰kôl pre implementaãné a platobné agentúry.

úrovni, primeranej miestnym moÏnos-
tiam, keìÏe sa uskutoãnila v men‰om
meste Rio Cuarto v provincii Cordóba
(Centro). Na jej príprave a organizova-
ní sa zúãastnili uãitelia a ‰tudenti Uni-
verzity v Rio Cuarto (predsedníãka
organizaãného v˘boru IBO je dekan-
kou fakulty), ale aj uãitelia a ‰tudenti z
celej Argentíny, zo stredn˘ch ‰kôl a
univerzít, na ktor˘ch sa uskutoãÀuje
národná súÈaÏ. Bola to pre nich urãitá
forma odmeny za túto prácu. SúÈaÏ
prebiehala v zimnom období (juÏná po-
loguºa!) a v oblasti temperátnej klímy.
Cesta bola nároãná na fyzickú pripra-
venosÈ a zdravotn˘ stav úãastníkov,
vzhºadom na dlh˘ let, zimné obdobie a
päÈhodinov˘ ãasov˘ posun. Napriek to-
mu si v‰etci odniesli nezabudnuteºné
záÏitky z geograficky vzdialenej krajiny.

Na príprave na‰ich ‰tudentov pred
IBO sa poãas dvoch sústredení zúãast-
nili aj uãitelia na‰ej univerzity, Univerzi-
ty Kon‰tantína Filozofa v Nitre a Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Vys-
lanie delegácie zabezpeãilo M· SR.
V‰etk˘m patrí na‰e poìakovanie.

Prof. RNDr. PAVOL ELIÁ·, CSc.,
Katedra ekológie FE·RR

Jeho cieºom je pripraviÈ nezamestna-
n˘ch absolventov vysok˘ch ‰kôl pre
implementaãné a platobné agentúry,
ktoré administrujú európske ‰trukturál-
ne fondy na Slovensku. Chce vyuÏiÈ
existujúci vzdelanostn˘ a osobnostn˘
potenciál nezamestnan˘ch mlad˘ch ºu-
dí bez praxe, posilniÈ ich kºúãové zruã-
nosti. T˘m sa zlep‰ia predpoklady ich
zamestnateºnosti nielen v regióne, ale
v ‰ir‰om kontexte európskeho trhu prá-
ce. Cieºom projektu je aj identifikácia
individuálnych potrieb nezamestna-
n˘ch absolventov a vytvorenie predpo-
kladov pre zv˘‰enie ich zamestnateº-
nosti. Úzkou spoluprácou so zamest-
návateºmi pripraviÈ vzdelávacie aktivity

ry na národnej a regionálnej úrovni,
ako aj v komerãnej sfére, pre spoloã-
nosti pôsobiace v oblasti poradenstva
pre ‰trukturálne fondy. V spolupráci s
implementaãn˘mi agentúrami, imple-
mentaãn˘mi odbormi ministerstiev a
platobn˘mi agentúrami bude priprave-
n˘ vzdelávací program, ktor˘ komplex-
ne pripraví frekventantov ‰kolení na
prácu v jednotliv˘ch oblastiach ich
pôsobnosti. 

Frekventanti absolvujú v úvode kur-
zu modul v‰eobecného vzdelávania,
potom budú pripravovaní v odborn˘ch
oblastiach. Absolvujú taktieÏ intenzívny
kurz v˘poãtovej techniky. V závere kur-
zu budú preskú‰aní z odborn˘ch zna-
lostí a bude im udelen˘ certifikát o ab-
solvovaní ‰kolenia.

MIRIAM ÁCSOVÁ, 
manaÏérka pre publicitu projektu PAVIPA

Ïe v podmienkach vzrastajúcej diferen-
ciácie a individualizácie spoloãensk˘ch
foriem Ïivota na jednej strane a v pod-
mienkach globalizácie na strane druhej,
t.j. v podmienkach vzrastajúcej kom-
plexnosti a spojitosti diferencovan˘ch
foriem Ïivota, nadobúda humanizácia
vzdelávania stále väã‰í v˘znam. 

Doc. PhDr. VLADIMÍR MANDA, CSc.

Poznámka: Príspevky z vedeckej kon-
ferencie sú publikované vo vedeckom
zborníku na CD nosiãi.

pre frekventantov v súlade s poÏiadav-
kami ich potenciálnych zamestnávate-
ºov.

Projekt je zameran˘ na cieºovú sku-
pinu nezamestnan˘ch absolventov vy-
sok˘ch ‰kôl, z ktor˘ch budú vytvorené
za pomoci ÚPSVAR tri dvadsaÈãlenné
skupiny. Prvá skupina sa v t˘chto
dÀoch vzdeláva v Nitre, druhá skupina
sa zaãiatkom roku 2007 bude vzdelá-
vaÈ v Ko‰iciach a nakoniec tretia skupi-
na bude kurz nav‰tevovaÈ v Luãenci.
Frekventanti absolvujú jednotlivé mo-
duly vzdelávania, ktoré majú za úlohu
komplexnú prípravu uchádzaãov o za-
mestnanie na prácu v ‰tátnej správe –
pre implementaãné a platobné agentú-

Pri príleÏitosti pätnásteho v˘roãia svojho vzniku usporiadala Katedra spolo-
ãensk˘ch vied 13. septembra vedeckú konferenciu pod názvom Problémy a
perspektívy humanizácie vzdelávania, na ktorej sa zúãastnili okrem domácich
aj kolegovia z UKF Nitra, TU Zvolen, UMB v B. Bystrici, Juhoãeskej univerzity
v âesk˘ch Budûjoviciach, TU v Liberci a âZU v Prahe.

PÄTNÁSTKA KATEDRY SPOLOâENSK¯CH VIED

EURECO 2008 V NEMECKU

Dve striebra z Ria

Európske ekologické kongresy sú
v˘znamnou udalosÈou v Ïivote ekoló-
gov, ktoré umoÏÀujú odbornú diskusiu
a osobné stretnutia veºkého poãtu ved-
cov, pedagógov i praktikov a politikov.
Kongresy organizuje Európska ekolo-
gická federácia (EEF) kaÏdé tri roky.
Posledn˘ kongres sa uskutoãnil v no-
vembri roku 2005 v Turecku (Kusa-
dasi). V prv˘ch júlov˘ch dÀoch t.r. sa
stretli ãlenovia V˘konného v˘boru EEF
v Halle, aby rokovali o nasledujúcom
európskom ekologickom kongrese,
ktor˘ sa pod hlaviãkou EURECO 2008
uskutoãní v dÀoch 15.-19. septembra
2008 v nemeckom Lipsku. Organizaã-
ne ho zabezpeãí EEF v spolupráci so
SpoloãnosÈou pre ekológiu (Gesel-
lschaft für Ökologie). Kongres bude za-

meran˘ na ‰irokú problematiku biodi-
verzity. Mal by predov‰etk˘m prispieÈ k
väã‰ej úãasti ekológov na rozvoji teórie
a ìal‰om v˘skume udrÏateºného vyu-
Ïívania biologickej diverzity v Európe a
inde vo svete, resp. podporiÈ zlep‰enie
súãasného postavenia ekológov v me-
dzinárodn˘ch projektoch, najmä v pro-
jektoch EÚ zameran˘ch na v˘skum
biodiverzity. ZvaÏuje sa vytvorenie jed-
ného veºkého integrujúceho projektu o
biodiverzite. Na kongrese sa predpo-
kladá úãasÈ asi tisícky ekológov z celej
Európy, ale aj ostatného sveta. Kon-
gres bude príleÏitosÈou aj pre sloven-
sk˘ch ekológov prezentovaÈ v˘sledky
v˘skumu biodiverzity v podmienkach
Slovenskej republiky.

PREDSTAVUJEME

Ján Mikolaj nov˘m ministrom ‰kolstva

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. (1953) ukonãil vysoko‰kolské
‰túdium v roku 1977 na Vysokej ‰kole dopravnej v Îiline.
Od roku 1983 pracoval ako odborn˘ asistent a docent na
Katedre cestného staviteºstva V·DS. V roku 1992 sa stal
ãlenom vedeckej rady Stavebnej fakulty Îilinskej univerzity.
V období rokov 1995-1998 pracoval vo funkcii generálneho

riaditeºa Slovenskej správy ciest. V roku 1999 nastúpil ako profesor na Îilinskú
univerzitu, stal sa vedúcim Katedry realizácie stavieb, v súãasnosti Katedry tech-
nológie a manaÏmentu stavieb. V parlamentn˘ch voºbách v rokoch 2002 a 2006
bol zvolen˘ za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Albánsko – krajina známa neznáma
projektoch Tempus, ako aj na v˘mene
‰tudentov, doktorandov, prípadne pro-
fesorov. 

MoÏnosti spolupráce sa ãrtajú aj s
univerzitami mimo Tirany. Vlorská uni-
verzita, ktorá sa nachádza 120 km od
Tirany smerom na juh, v atraktívnom
prostredí jadranského pobreÏia, je jed-
nou z albánskych „vidieckych“ univerzít.

Má trochu komornej‰í ráz, ale jej v˘ho-
dou je poloha a dobré moÏnosti na skú-
manie rozvoja vidieka v Albánsku. 

Doc. Ing. JÁN POKRIVâÁK, PhD., M.S.
Ing. ARTAN QINETI, PhD.

Poznámka: Do Albánska sa vrátime
aj v budúcom ãísle Poºnohospodára,
keì vám priblíÏime jeho ekonomickú
situáciu.

Úãastníci konferencie vo svojich vy-
stúpeniach zamerali pozornosÈ predo-
v‰etk˘m na niektoré aktuálne otázky
humanizácie vzdelávania ‰tudentov. 
V diskusii vyzdvihli v˘znam formovania
tolerancie v osobnosti ‰tudentov vo
vzÈahu k in˘m kultúram v rámci tzv. mul-
tikultúrneho prístupu k vzdelávaniu, ako
aj potrebu prekonávania úzkej ‰peciali-
zácie pri formovaní odborného profilu
absolventov, predov‰etk˘m ‰túdia tech-
nického zamerania. Príli‰ jednostranná
odborná ‰pecializácia, niekedy oznaão-
vaná aj ako „odborná slepota“ odporuje
prehlbujúcej sa komplexnosti a vzájom-
nej previazanosti rozmanit˘ch sfér spo-
loãenského Ïivota. Rie‰enie problémov,
ãi uÏ technick˘ch, ekonomick˘ch, biolo-
gick˘ch a podobne, je vÏdy späté s
mnoÏstvom rozmanit˘ch spoloãensk˘ch
dôsledkov, ktoré jednostranná ‰peciali-
zácia nie je schopná vnímaÈ a ãasto ani
akceptovaÈ. S t˘mto problémom tesne
súvisí aj potreba posilÀovaÈ ekologické

vedomie ‰tudentov, vedomie súvislosti
medzi praktick˘m konaním ãloveka a
prírodn˘mi podmienkami spoloãenské-
ho Ïivota, ktorému bola v diskusii veno-
vaná znaãná pozornosÈ. 

Úãastníci konferencie sa vo svojich
príspevkoch, napriek diferencovan˘m
prístupom k problematike zhodli na tom,

Z vystúpení a diskusie vyplynulo, Ïe humanizácia vzdelávania nadobúda stále
väã‰í v˘znam. Foto: ok

SúãasÈou náv‰tevy prof. P. Bielika na Poºnohospodárskej univerzite v Tirane bolo aj
podpísanie zmluvy o spolupráci s dekanom tamoj‰ej fakulty poºnohospodárstva,
prof. F. Harizajom. Snímka: autori

V Kongresovom centre SPU sa 12.
aÏ 14. septembra konala medzinárod-
ná vedecká konferencia, ktorú organi-
zovala Katedra genetiky a plemenár-
skej biológie v spolupráci a s vedeckou
garanciou sekcie genetiky, ‰ºachtenia
a chovu hospodárskych zvierat SAPV,
sekciou genetiky âAZV a Poºskej aka-
démie vied a Slovensk˘m centrom
pôdohospodárskeho v˘skumu v Nitre.
Úãastníci rokovali o súãasn˘ch poz-
natkoch genetiky zvierat a ich praktic-
kej aplikácii s víziou do budúcnosti. 
V rámci plenárneho zasadnutia od-
zneli dva hlavné referáty prof. Jozefa
Bullu, pod názvom Vplyv genomiky v
‰ºachtení zvierat a Dni genetiky – ºudia
a súvislosti. V ‰tyroch sekciách odzne-
lo 28 príspevkov s postermi. V‰etky
vy‰li v mimoriadnom ãísle vedeckého
ãasopisu Acta fytotechnica et zootech-
nica. Ing. JOZEF BUJKO, KGPB

Skonãil sa Agrofilm 
V Slovenskom centre poºnohospo-

dárskeho v˘skumu v Nitre sa dnes
skonãil dvadsiaty tretí roãník medziná-
rodného festivalu filmov s poºnohospo-
dárskou tematikou AGROFILM. Z cel-
kového poãtu 92 prihlásen˘ch filmov
bolo 81 zo zahraniãia. UÏ tradiãne naj-
viac snímok pochádza z âR a Nemec-
ka, v˘znamné zastúpenie mali tento
rok aj tvorcovia z Veºkej Británie, ·pa-
nielska, âíny a Kanady.

O v˘sledkoch Agrofilmu vás bude-
me informovaÈ v budúcom ãísle.

Bez pôdy by Ïivot na Zemi nebol moÏn˘. Je základom existencie ºudstva,
zdrojom bohatstva krajiny a základn˘m v˘robn˘m prostriedkom slúÏiacim na
zabezpeãovanie dostatku potravín a surovín.

O poznatky a v˘sledky dosiahnuté v
oblasti kvalitatívnych zmien pôdy, pedo-
genézy v prírodn˘ch podmienkach a an-
tropicky ovplyvnen˘ch oblastiach sa po-
delili úãastníci 11. pedologick˘ch dní,
ktoré 20. a 21. septembra t.r. v Koutech
nad Desnou usporiadala olomoucká
Univerzita Palackého a âeská pedolo-
gická spoloãnosÈou v spolupráci s MZLU
v Brne a Ústavom pre hospodársku
úpravu lesov Brand˘s nad Labem. S via-
cer˘mi príspevkami v podobe predná‰ok
a posterov sa predstavili aj zástupcovia
z na‰ej univerzity. 

Na cestu za spoznávaním krás stred-
nej Moravy a prehæbením osobn˘ch kon-
taktov s vedeck˘mi pracovníkmi z âR sa
vybrali aj pracovníci Katedry pedológie a
geológie (doc. A. Zaujec, Ing. N. Szom-
bathová, Ing. V. ·imansk˘, Ing. M. Mra-
Ïíková), Katedry environmentalistiky a
zoológie (Ing. L. Jedlovská) a Katedry
agrochémie a v˘Ïivy rastlín (doc. P. Ko-
váãik), ktorí informovali o súãasnom sta-
ve pôdy v SR a poukázali na moÏné
spôsoby zvy‰ovania kvality a obsahu
pôdnej organickej hmoty. 

Vedecká konferencia sa konala v nád-
hernom horskom prostredí chránenej
krajinnej oblasti Jeseníky. Jej súãasÈou
bola odborná exkurzia, na ktorej organi-
zátori prezentovali pôdne typy vyuÏíva-
né poºnohospodársky i lesnícky. K neza-
budnuteºn˘m a jedineãn˘m záÏitkom
patril pohºad z najväã‰ej vodnej preãer-

pávacej elektrárne v Európe Dlouhé
Stránû. Toto jedineãné technické dielo
postavili domáci pracovníci v rokoch
1978-1996, priãom vyuÏili domáce tech-
nológie. Prekvapilo ma, ako vhodne za-
padlo do prírodného prostredia a Ïe po-
dºa informatívnych uÏívateºov sa v‰etky
náklady zaplatili za ‰esÈ rokov. ZároveÀ
dodáva ‰piãkovú elektrickú energiu. 

Tri dni, ktoré som strávila v âR, boli
nielen priestorom na diskusiu o odbor-
n˘ch otázkach, ale aj na priateºské stret-
nutia. Na budúci rok sa stretneme v RoÏ-
nove pod Radho‰tûm na prvej konferen-
cii ãeskej a slovenskej pedologickej spo-
loãnosti. Poz˘vame v‰etk˘ch, ktorí mô-
Ïu prispieÈ k zveºaìovaniu na‰ej Zeme. 

Ing. MÁRIA MRAÎÍKOVÁ

Nobelove ceny 
za v˘skum kozmickej radiácie a RNA

Prv˘mi tohtoroãn˘mi drÏiteºmi Nobe-
lovej ceny sa stali americkí fyzici John
Mather a George Smoot. Ocenenie im
priniesol v˘skum v oblasti kozmickej
radiácie, ktor˘ potvrdil teóriu o Veºkom
tresku ako pôvode vesmíru. Nobelovu
cenu za medicínu získal Andrew Fire a
Craig Mello z USA. S tímom spolupra-
covníkov objavili zásadn˘ mechaniz-
mus na kontrolu toku genetick˘ch infor-
mácií, na ktor˘ vyuÏili upravenú kyseli-
nu ribonukleovú. Mechanizmus umoÏ-
Àuje blokovaÈ niektoré gény, ão by
mohlo viesÈ k v˘voju nov˘ch terapií. Ich
objav by mal zásadne prispieÈ k lieãbe
vírusov˘ch ochorení, kardiovaskulár-
nych chorôb ãi rakoviny.

www.uniag.sk



Striebro pre záchranárov

Svet sa stretol na kopaniciach

ËaÏké a zároveÀ úÏasné tri roky

Postrehy

piataka

PROJEKT ERASMUS MUNDUS NA SPU

Poãas rôznych havárií ãi katastrof ne-
zmyselne skonãí veºa ºudsk˘ch Ïivotov.
Mnohokrát iba preto, Ïe im nebola vãas
poskytnutá prvá predlekárska pomoc.
Úãastníci nehody zvyãajne nevedia, ako
ju poskytnúÈ, hoci sú to ãasto veºmi jed-
noduché úkony. 

Slovensk˘ âerven˘ kríÏ vzdeláva de-
ti, mládeÏ i dospel˘ch. Jedn˘m zo
spôsobov osvety je poriadanie súÈaÏí v
poskytovaní prvej pomoci. Takou je aj
Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka,
ktorého ‰trnásty roãník sa tento rok ko-
nal v Liptovskom Mikulá‰i. Na siedmich
stanovi‰tiach si zmeralo sily dvadsaÈ tí-
mov z celého Slovenska, medzi nimi aj
druÏstvo ‰tudentov na‰ej univerzity, kto-
ré túto nároãnú súÈaÏ absolvovalo uÏ po
‰tvrt˘krát. V silnej konkurencii si vybojo-
vali druhé miesto, hoci od zlatej prieãky
ich delil iba jedin˘ bod. Na prvom mies-
te skonãilo druÏstvo z Bratislavy –
Nového Mesta a ako tretí sa umiestnili
záchranári z Vranova nad Topºou.

Poskytovanie prvej predlekárskej po-
moci patrí k v‰eobecn˘m znalostiam
kaÏdého jednotlivca, preto MSâK pri
SPU kaÏdoroãne organizuje poãas zim-
ného semestra 16-hodinov˘ kurz pre
‰tudentov. Sledujte nástenky, plagáty s
oznamom o pripravovan˘ch kurzoch sa
objavia uÏ onedlho! -mg-

DruÏstvu na‰ich ‰tudentov ch˘bal k zla-
tej prieãke jedin˘ bod.

âo, kde, kto?
� Erasmus Mundus je vzdelávací program EÚ urãen˘ pre ‰tudentov z tretích krajín.

Na‰a univerzita je ãlenom konzorcia siedmich európskych univerzít, ktoré podalo v
rámci tohto programu úspe‰n˘ projekt pre oblasÈ rozvoja vidieka a na‰a univerzita do-
stala za úlohu zorganizovaÈ spomínanú prípadovú ‰túdiu.

� Konzorcium tvoria univerzity v Gente, Cordobe, v Rennes, Berlíne, Wageningene,
Pise a SPU v Nitre. 

� ·tudentom z devätnástich krajín predná‰ali na‰i pedagógovia: prof. Du‰an Hús-
ka, prof. Anna Bandlerová, JUDr. Jana Belicová, doc. Ján Pokrivãák, ale kus dobrej
práce odviedli aj doktorandi FEM a FE·RR, Jarmila Láziková, Barbora Milotová,
Miroslav Malárik, Ivan Takáã a Lucia Pal‰ová, ktorí spolupracovali ako vedúci skupín. 

� Poìakovanie za kvantum organizaãnej práce od prof. Guida van Huylenbroecka,
hlavného kooordinátora aktivity I. programu Erasmus Mundus, patrí vedúcej Katedry
práva prof. Anne Bandlerovej, Ing. Jele TvrdoÀovej, odbornej garantke podujatia, Ing.
Lorete Drenkovej, projektovej manaÏérke z CPEÚ FEM a v neposlednom rade hosti-
teºom, manÏelom Tæãikovcom a v‰etk˘m mil˘m ºuìom na myjavsk˘ch kopaniciach, kto-
rí sa priãinili o dobré echo na‰ej krajiny vo svete. KP

TridsaÈdva mlad˘ch ºudí z devätnás-
tich krajín ‰tyroch kontinentov – z Nigé-
rie, Malajzie, Indie, Bangladé‰a, Ukrajiny
ãi Pakistánu a ìal‰ích, pre nás e‰te stá-
le exotick˘ch krajín, sa pod tútorstvom
Centra projektov EÚ Fakulty ekonomiky
a manaÏmentu zi‰lo v prekrásnom pro-
stredí Podkylavy, v útulnom agropenzió-
ne Adam, aby v rámci vzdelávacieho pro-
gramu Erasmus Mundus dva t˘Ïdne pra-
covali na prípadovej ‰túdii nazvanej
Socio-ekonomick˘ rozvoj regiónu Myja-
va. Je to súãasÈ ‰tudijného programu In-
ternational Master of Rural Development. 

Vzdelávací program bol vskutku nabi-
t˘. Predná‰ky o Slovensku, jeho makroe-
konomickej situácii od roku 1989, systé-
me verejnej správy, o súãasnom sloven-
skom vidieku a perspektívach jeho roz-
voja, o trhu s pôdou a mnoh˘ch ìal‰ích
aktuálnych témach, realizované najmä
pedagógmi z Fakulty ekonomiky a ma-
naÏmentu, ale aj Fakulty záhradníctva a
krajinného inÏinierstva a Fakulty európ-
skych ‰túdií a regionálneho rozvoja. Na
praktick˘ch cviãeniach, v rámci ktor˘ch
boli rozdelení do skupín, zisÈovali zahra-
niãní ‰tudenti plusy a mínusy rozvoja toh-
to regiónu, nav‰tevovali úrady miestnej
samosprávy, stretávali sa s beÏn˘mi ob-
ãanmi a potom analyzovali a navrhovali,
ão by sa dalo robiÈ, aby sa krajina udrÏa-

teºne rozvíjala... Bo-
lo to urãite zaujíma-
vé, vidieÈ nás, tu do-
ma, oãami Mexiãa-
na, âíÀanky ãi Bul-
hara... 

Miestni obyvatelia
veºmi vrelo prijímali
‰tudentov a ochotne
s nimi komunikovali.
T˘ch, pravda, ne-
zaujímali iba odbor-
né veci, p˘tali sa na
kultúru, zvyky, ale aj históriu kopaniãiar-

skeho kraja. Domá-
cim aÏ dych vyrazi-
lo keì sa ãínska
dievãina, potom, ão
si vyskú‰ala myjav-
sk˘ kroj, vyslovila,
Ïe by si tu rada kú-
pila dom... Títo mla-
dí sú znalí sveta,
precestovali veºa
krajín, no v Podkyla-
ve na‰li kus panen-
sky ãistej prírody,
pokoja  a priateºstvo
tunaj‰ích ºudí. Na
oplátku v‰ak prinies-

li aj kus svojho domova, ktor˘ predstavili 
v rámci tzv. svetového dÀa. Spievali, tan-
covali, rozprávali o svojom domove. Veºmi
sa pote‰ili, keì medzi nich zavítal europo-
slanec Peter Baco a ‰tátny tajomník
MVRR Daniel Ács. V programe nech˘ba-
la ani náv‰teva ná‰ho hlavného mesta,
pamätihodností Nitry ãi Ko‰arísk. Piati
úãastníci podujatia prejavili záujem o dok-
torandské ‰túdium na na‰ej univerzite. 

Na záver pobytu ‰tudentov prijal aj
predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja doc. Milan Belica, ktor˘ zotrval s ni-
mi v zaujímavom dialógu. Absolventi prí-
padovej ‰túdie odchádzali nielen s certi-
fikátom a desiatimi kreditmi, ale najmä pl-
ní dojmov zo Slovenska.

V minulosti boli obyvatelia myjavsk˘ch kopa-
níc nútení odchádzaÈ za chlebom do sveta. V lete
tohto roku pri‰iel svet na myjavské kopanice...

VIAC NA

www.saia.sk

Ahojte, volám sa Beáta a mám 22 rokov. Sediac dnes vo svojej viedenskej kan-
celárii sa mi ani veriÈ nechce, Ïe som len pred ‰tyrmi rokmi po prv˘krát vo‰la do
„útrob“ SPU-ãky v Nitre a zároveÀ i do medzinárodnej ‰tudentskej organizácie
AIESEC. Práve tej vo veºkej miere vìaãím za to, kde a ãím teraz som. A keìÏe by
som z celého srdca dopriala ìal‰ím „crazy“ ºudkom, aby - rovnako ako ja - obces-
tovali cel˘ svet a získali perfektné príleÏitosti, rozhodla som sa napísaÈ tento ãlá-
nok. Veì ‰ikovn˘ch ºudí svet potrebuje a na Slovensku je ich viac neÏ dosÈ.

Príchodom do AIESEC-u sa zaãala
nová kapitola môjho Ïivota. O ãom to ce-
lé bolo? Neexistuje univerzálny popis,
ºudia vnímajú rovnaké veci rôznymi
spôsobmi, preto má kaÏd˘ iné skúsenos-
ti a „discoveries“    . Pre mÀa boli tri roky
v AIESEC-u Nitra t˘m najÈaÏ‰ím a záro-
veÀ najúÏasnej‰ím obdobím. NajÈaÏ‰ím
preto, Ïe som musela pochopiÈ...
... Ïe chcieÈ byÈ stredobodom pozornos-
ti je tro‰ku detinské    ,
... Ïe nie som vÏdy tá naj‰ikovnej‰ia, Ïe
je v˘hodnej‰ie úprimne oceÀovaÈ kvality
druh˘ch a rad‰ej sa od nich uãiÈ,
... Ïe nemám posudzovaÈ druh˘ch, ale
najskôr sa pozrieÈ na seba,
... Ïe nemám oãakávaÈ od in˘ch to, o
ãom si myslím, Ïe je správne, pretoÏe
pre nich je správne moÏno nieão iné,
... Ïe teamwork nie je o tom, aby sme
boli za kaÏdú cenu najlep‰í tím, ale o
tom, Ïe kaÏd˘ ãlen tímu bude maÈ pries-
tor realizovaÈ sa a ão najviac sa nauãiÈ!

Mnoho vecí som prostredníctvom no-
v˘ch situácií a priateºstiev pochopila a
uvidela v novom svetle. Kºukaté cestiãky
môjho osobnostného rastu sa prepletali
s profesionálnymi a zahraniãn˘mi skú-
senosÈami, ktoré doslova akcelerovali
moju povestnú hyperaktivitu   . V lete
2004 som plánovan˘ pobyt v USA (a s
ním spojenú vidinu dobrého zárobku)
vymenila za AIESEC Thyna v meste
Sfax na juhu Tunisu. Stretnutie s arab-
skou kultúrou a moÏnosÈ ÏiÈ v moslim-
sk˘ch rodinách v‰ak vyváÏili túto inves-
tíciu viac neÏ dosÈ. Ako „presvedãená“
kresÈanka som zaÏila cel˘ rad kultúr-
nych a náboÏensk˘ch ‰okov, av‰ak prá-
ve vìaka nim som pochopila, Ïe jediné,

na ãom záleÏí, je srdce ãloveka, a nie to,
ãi má alebo nemá na hlave ‰atku. Získa-
la som priateºov na cel˘ Ïivot, ktorí ma
prijali takú, aká som (aj so v‰etk˘mi chy-
bami) a priviedli k tomu, aby som to ro-
bila podobne. 

Po zvládnutí bakalárskych skú‰ok na
FEMke som zamierila – ako jedna z
dvojice denn˘ch ‰tudentiek, ktoré sa na
to dobrovoºne podujali – do Hajdarába-
du, osemmiliónového mesta v Indii. Tu
ma ãakala 8-mesaãná manaÏérska stáÏ
(cez AIESEC) v IT firme Satyam. Ocitla
som sa v globálnej spoloãnosti s 23 ti-
síckami zamestnancov rozmiestnen˘mi
v 50 krajinách sveta. V „uÏ‰om“ kruhu
nás bola asi stovka stáÏistov z 35 ‰tá-

tov, ktorí mali, podobne ako ja, „crazy
courage“ ÏiÈ a pracovaÈ v Indii. 

V byte nás bolo osem – ‰esÈ chalanov
a dve dievãatá (celkom v˘hodn˘ pomer,
nie?  ) Dvaja Mexiãania, kanadsk˘
Srílanãan, francúzsky Ind, Bulhar, Por-
tugalec a moja miluãká spolub˘vajúca z
Thajska. Okrem „mega cross-cultural“
skúseností som - popri svojom ‰éfovi s
harvardsk˘m diplomom - získala jedi-
neãn˘ pohºad na vnútorn˘ chod takej
veºkej spoloãnosti, akou je Satyan. Keì
si dnes spomeniem na Indiu, pripadá mi
ako sen. Ázia je skutoãne neopísateºná
a verím, Ïe sa tam raz urãite vrátim.
Hoci, obãas som sa modlila, aby sa zja-
vil Aladin na lietajúcom koberci a r˘chlo
ma zaniesol domov k mame    . 

Po návrate do Európy som sa pred
‰tyrmi mesiacmi dostala na ìal‰iu
AIESEC-stáÏ do viedenskej poboãky ne-
meckej firmy Degussa. Teraz ma ãaká
zápis do ‰tvrtého roãníka na Obchodnej
fakulte EU (tri sa mi uÏ podarilo absolvo-
vaÈ). Celkom sa te‰ím, lebo vìaka práci
v medzinárodn˘ch spoloãnostiach chá-
pem akademick˘ v˘znam svojho odboru
– medzinárodné podnikanie – v úplne
novom svetle. Motivuje ma k tomu, aby
som nezmyselne nememorovala „prázd-
ne frázy“, ale viac chápala súvislosti a
uãila sa to, ão naozaj potrebujem. 

Ako som uÏ spomenula, cesta kaÏdé-
ho jednotlivca (nezáleÏí na tom, ãi je
ãlenom organizácie AIESEC, alebo
poºovníckeho krúÏku) je originálna a
neopakovateºná. Toto bola v skratke tá
moja. 

Prajem vám, milí spoluÏiaci, aby ste i
vy na‰li tú svoju cestiãku ku ‰Èastiu, slo-
bode a úspechu, nech uÏ je to kdekoº-
vek. Ak to skúsite v AIESECu a náho-
dou sa raz stretneme na spoloãnej kon-
ferencii, workshope ãi seminári, potom
ma „kopnite do ãlenka“, dobre? Urãite
sa budem te‰iÈ a rada vám s ãímkoºvek
pomôÏem. BEÁTA DVORSKÁ

SAIA PONÚKA

·tudenti! Chopte sa ‰ance
získaÈ ‰tipendium 

a ‰tudovaÈ v zahraniãí!

Zaãína sa nov˘ akademick˘ rok, a to
je správny ãas zamyslieÈ sa nad t˘m,
ako vyuÏiÈ ‰iroké moÏnosti ‰túdia v za-
hraniãí. SAIA, n.o., aj v tomto ‰kolskom
roku ponúka mnoÏstvo ‰tipendií na
‰tudijné pobyty ãi letné jazykové kurzy.
Staãí si len vybraÈ, podaÈ ÏiadosÈ, prilo-
ÏiÈ podkladové materiály a dvere k no-
v˘m perspektívam a skúsenostiam
máte otvorené.

Väã‰ina ‰tipendií, ktoré SAIA admi-
nistruje, vypl˘va z bilaterálnych dohôd
podpísan˘ch s pribliÏne 35 krajinami.
UchádzaÈ sa môÏu o ne slovenskí ob-
ãania – ‰tudenti, doktorandi, vedeckí
alebo pedagogickí pracovníci v‰etk˘ch
vedn˘ch odborov. Základnou pod-
mienkou je ovládaÈ úradn˘ jazyk danej
krajiny alebo angliãtinu.

KaÏdá krajina má urãen˘ termín
uzávierky, do ktorého treba odovzdaÈ
v‰etky potrebné materiály. Väã‰ina
podkladov sa okrem slovenãiny pred-
kladá aj v jazyku, v ktorom bude pre-
biehaÈ ‰túdium. Pri v˘bere rozhoduje
kvalita vypracovan˘ch materiálov, kto-

ré posudzuje komisia zloÏená zo zá-
stupcov ministerstva ‰kolstva, zastupi-
teºstva danej krajiny a vysoko‰kol-
sk˘ch profesorov.

Aktuálne termíny uzávierok, infor-
mácie o ‰tipendiách, grantoch, a pod-
mienkach na ich poskytnutie, údaje o
jednotliv˘ch krajinách a ich vzdeláva-
cích systémoch, jazkov˘ch a vedo-
mostn˘ch testoch, ‰túdiu a práci pro-
stredníctvom agentúr, odborn˘ch stá-
Ïach, ‰koleniach a rôznych in˘ch pro-
gramoch nájdete na webovej stránke. 

Tlaãivá Ïiadostí a zoznam podklado-
v˘ch materiálov, ako aj akúkoºvek po-
moc spojenú s otázkami ‰túdia v za-
hraniãí vám poskytneme priamo v kan-
celárii: Tr. A. Hlinku 1, (budova UKF) 2.
poschodie, ã. dv. 201, tel.: 037/6408
187, e-mail: saianitra@ukf.sk. 

Veºa ‰Èastia!
Mgr. EVA TRABALÍKOVÁ

koordinátorka akad. programov SAIA

V talianskom meste Salerno vznikla v
stredoveku prvá skutoãne európska vy-
soká ‰kola – univerzita (z lat. universus –
úpln˘, v‰eobecn˘), ktorá poskytovala na
vtedaj‰ie ãasy v‰eobsiahle a úplné
vzdelanie. Príklad nasledovali v Anglic-
ku (Oxford, Cambridge), Francúzsku
(Sorbonna), Taliansku a in˘ch krajinách.
Najstar‰ia stredoeurópska univerzita je
Karlova univerzita v Prahe (1348), prvá
univerzita na na‰om území bola Acade-
mia Istropolitana, zaloÏená v roku 1465
v Pre‰porku, dne‰nej Bratislave. 

(K. Da‰ková: Slová z dovozu)

a v‰etko sa zaãína

odznovu, znovu sa melieme

v mlynãeku na‰ej

alma mater...
zodpovedáme 

nezodpovedateºné

obchádzame 

neobchádzateºné

vyrie‰ime nevyrie‰iteºné

znova, aspoÀ päÈkrát

TAK VEªA ·ËASTIA!

naháÀame nedohoniteºné

prekonávame 

neprekonateºné
India Beate uãarovala a verí, Ïe sa tam
e‰te vráti. Foto: archív autorky

The international platform for young people to discover and develop their potential

SúÈaÏ s N-Rádiom
Prvá nitrianska sú-
kromná rozhlasová
stanica N-Rádio os-
lávi v decembri triná-

ste narodeniny. Jej vysielanie môÏete
poãúvaÈ denne na frekvencii 95,2 FM
alebo cez internet na www.nradio.sk.
Viete, v akom duchu sa nesie sobotná
Veãerná vlna N-Rádia? 

a/ v duchu spomienok na ãas strá-
ven˘ v ‰kolsk˘ch laviciach,

b/ zlatej éry pop music,
c/ zdravého Ïivotného ‰t˘lu.

Va‰e odpovede ãakáme do 12. 10.
na adrese redakcia@polnohospodar.sk.
Pre jedného v˘hercu je pripravené fil-
mové DVD.

www.uniag.sk
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Z volejbalovej extraligy

OZNAMUJEME AVIZUJEME
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PRÁCA

V¯BEROVÉ KONANIE

SPEKTRUM

ODBORY INFORMUJÚ...

VIAC NA

www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

� V posluchárni Z-01 sa 12. októbra t.r.
stretnú úãastníci ‰iestej medzinárodnej
konferencie RIZIKOVÉ FAKTORY POTRA-
VOVÉHO REËAZCA, ktorú poriada Kated-
ra fyziológie Ïivoãíchov a Katedra hygieny
a bezpeãnosti potravín FBP v spolupráci so
·tátnou veterinárnou správou SR a ìal‰ími
domácimi i zahraniãn˘mi in‰titúciami. Pred-
ná‰ky odborníkov z Poºska, Maìarska,
âeska a Slovenska budú zamerané na
moÏné riziká, ktoré ovplyvÀujú kvalitu po-
travín, monitoring kontaminácie, kvalitu
rastlinn˘ch a Ïivoãí‰nych produktov, ako aj
na legislatívu v danej oblasti.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU oznamuje, Ïe 

� 12. októbra 2006 o 9.00 h v posluchár-
ni Z-01 prednesie RNDr. KLAUDIA JOMO-
VÁ, PhD., odborná asistentka na Katedre
chémie Fakulty prírodn˘ch vied UKF v Nit-
re, verejnú habilitaãnú predná‰ku na tému
Získavanie a vyuÏívanie molekulov˘ch mar-
kerov rastlín na báze bielkovín a DNA;

� 23. októbra 2006 o 9.00 h v poslu-
chárni Z-02 prednesie doc. Ing. MÁRIA
ANGELOVIâOVÁ, CSc., pedagogická pra-
covníãka na Katedre hygieny a bezpeã-
nosti potravín, verejnú inauguraãnú pred-
ná‰ku na tému Welfare hydiny a produkcia
potravín; 

� 25. októbra 2006 o 9.00 h v poslu-
chárni Z-02 prednesie Ing. MIROSLAVA
KAâÁNIOVÁ, PhD., odborná asistentka na
Katedre mikrobiológie, verejnú habilitaãnú
predná‰ku na tému V˘znam ãrevnej mikro-
flóry pre zdravie ãloveka a jej pozitívne ov-
plyvÀovanie mikroorganizmami. 

Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
v˘ch zdrojov SPU oznamuje, Ïe 27. októb-
ra 2006 o 9.00 h v kniÏnici Katedry rastlin-
nej v˘roby (pavilón A, 2. poschodie) bude
Ing. HITHAM SOUIKAT, doktorand na
KRV, obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
Hodnotenie vplyvu racionalizaãn˘ch prv-
kov technológie pestovania Salvia officina-
lis L. na kvantitatívno-kvalitatívne vlastnos-
ti produktu.

PrezentovaÈ v˘sledky v˘skumu vedec-
ko-pedagogick˘ch pracovníkov, uãiteºov
telesnej v˘chovy a ‰portu na univerzitách,
ako aj skúsenosti pracovníkov z oblasti
psychológie a sociálnej práce bolo cieºom
medzinárodnej konferencie TELESNÁ V¯-
CHOVA A ·PORT NA UNIVERZITÁCH,
ktorú 21. 9. 2006 organizovala Katedra te-
lesnej v˘chovy a ‰portu FZKI.

� Prenajmem zariadenú garsonku na
Chrenovej III. v peknom, tichom prostredí,
15. min. od SPU, dlhodobo, prednostne
doktorandovi, cena 5000/mes. + energie.
Internet a káblovka moÏná. Kontakt: 0905
646 814.

� SÚDNOZNALECKÉ PREKLADY
PhDr. J. Jakaboviãová, PhD., M.A.
(anglick˘ a nemeck˘ jazyk)
Kamenná 69 Nitra
Tel.: 037/7411 381, 0907 230 543

DÀa 20. septembra sa
zamestnanci SPU zúãast-
nili na futbalovom turna-
ji vo Zvolene, kde ‰li ob-
hájiÈ víÈazstvo z rokov
2002 a 2003. Hlavná ce-
na, Putovn˘ pohár rekto-

rov troch univerzít (UVL Ko‰ice, SPU v Nit-
re a TU Zvolen), tentokrát cestovala do
Ko‰íc. Na‰u univerzitu, ktorá skonãila na
druhom mieste, reprezentovali: J. Repisk˘,
M. Poláãek, J. Chlpík, L. Ducsay, V. Solár,
J. Candrák, J. Bujko, J. Homola, D. Danko,
J. Îarnovsk˘, V. Svíba, P. Massanyi, R.
Stanoviã, ª. Galo, M. Kis˘, D. Lörinc. 

Z v˘sledkov: TU – SPU 1:2 (penalty
2:4), SPU – UVL 0:0 (p 3:2), TU – UVL 1:5
(p 4:3). O víÈazovi rozhodol vy‰‰í poãet
dosiahnut˘ch gólov a podmienky uvedené
v propozíciách turnaja. Najlep‰ím hráãom
za SPU bol J. Candrák.

Na sekretariáte rady sme 22. septem-
bra privítali predsedu zdruÏenia V· a
priamo riaden˘ch organizácií, doc.
RNDr. I. Haverlíka, PhD. Odzneli tu infor-
mácie o prioritn˘ch úlohách M· SR na ro-
ky 2006–2010, ako aj o ich pripomienko-
vaní zo strany odborov a o pripravovanej
Kolektívnej zmluve vy‰‰ieho stupÀa na

Pozvánka
Dovoºujeme si pozvaÈ v‰etk˘ch za-

mestnancov, hlavne neãlenov odborov,
na stretnutie s Ing. Jánom Ga‰peranom,
predsedom OZ P·aV a doc. RNDr.
Ivanom Haverlíkom, PhD., predsedom
zdruÏenia V· a PRO na tému Preão sa
staÈ ãlenom OZ P·aV na Slovensku?
Podujatie sa uskutoãní vo ‰tvrtok 26. ok-
tóbra o 14.00 h v aule SPU.

rok 2007. Okrem toho nás nav‰tívila dele-
gácia z Novosadskej univerzity na ãele s
poveren˘m dekanom Poºnohospodárskej
fakulty, prof. Dr. P. Eriçom. 

Rada OOZ pripravuje nové podmien-
ky pre ‰portovo-regeneraãné moÏnosti
na SPU, zájazd do Poºska (14. októbra),
lístky na muzikál Divotvorn˘ hrniec (9.
novembra) a ìal‰ie aktivity. 

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje v˘berové konanie na ob-
sadenie miesta tajomníka Fakulty agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania,
- prax min. 5 rokov v riadiacej funkcii, vítaná prax v ‰truktúrach V·,
- znalosÈ práce s PC min. v rozsahu MS Office (adekvátne preukázaÈ),
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka (adekvátne preukázaÈ),
- uzávierka prihlá‰ok: 20. 10. 2006.

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zá-
kona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘be-
rové konanie na obsadenie dvoch miest vysoko‰kolsk˘ch uãiteºov na Katedre odbor-
ného jazykového vzdelávania FEM.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore anglick˘ jazyk v kombinácii s rusk˘m a nemeck˘m jazykom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vy-

dan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- uzávierka prihlá‰ok: 17. 10. 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.
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Súkromná jazyková ‰kola
Nadácie ASPEKT

Akademická 4, NR
(budova Agroin‰titútu)

☎ 037/73 322 18, www.aspektnd.sk

PONÚKA:

� 1- a 2-SEMESTRÁLNE KURZY AJ, NJ
(2 x 2 hodiny t˘Ïdenne)

� INTERAKTÍVNE KURZY AJ, NJ
(1/3 s pedag., 2/3 samo‰túdium s CD) 

� CALLAN METÓDA (AJ 4x r˘chlej‰ie)
� INDIVIDUÁLNE KURZY AJ, NJ, SJ

(pre manaÏérov a firmy)
� UKÁÎKOVÉ HODINY *ZDARMA*
� 14 rokov pôsobenia na trhu
5 % ZªAVA pre rodinn˘ch príslu‰níkov
5 % ZªAVA pre pokraãujúcich ‰tudentov
ZÁPISY pre NR do 31. 10. 2006
ZÁPISY pre ZM do 15. 10. 2006

MVK LOKOMOTÍVA ZVOLEN – VK
EKONÓM SPU NITRA 3:0 (21,23,22).

Na‰e druÏstvo vstúpilo do novej sezó-
ny dobrou hrou, ale, Ïiaº, s lep‰ím v˘-
sledkom v koncovkách jednotliv˘ch se-
tov pre domácich. Dopustili sme sa via-
cer˘ch nevynúten˘ch ch˘b v závere, ão
skúsen˘ súper dokonale vyuÏil. V na‰om
druÏstve sa predstavili viaceré nové tvá-
re, ktoré pri‰li najmä z vlastnej juniorky,
a tak mnohí z nich preÏívali extraligov˘
debut. DruÏstvo po prv˘krát v extralige
viedol ako hlavn˘ tréner Mgr. ªuboslav
·alata (b˘val˘ hráã Nitry). -ºp-

ëal‰í program:

07. 10. VK PU Pre‰ov - Nitra
08. 10. Nitra – Púchov (o 16.00 h)
11. 10. Nitra - VK Cityfarma Nové Mesto
nad Váhom „B“ (Slov.pohár) o 19.00 h
14. 10. LovinobaÀa - Nitra
21. 10. Nitra – Îilina (o 18.00 h)

Oddych po prvom polãase... Snímka: hm

Milí fotonad‰enci, urãite ste cez leto nezaháºali a usilovne zapæÀali karty a in-
terné pamäte svojich digitálov. Teraz zostáva uÏ iba sadnúÈ za poãítaã, prekli-
kaÈ sa kôpkou záberov, vybraÈ tie naj-naj a poslaÈ ich spolu s vtipn˘m textom
na na‰u adresu: redakcia@polnohospodar.sk Te‰íme sa na va‰e fotoúlovky!
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Bruselské normy myslia na v‰etko, uÏ ani tie snopy nie sú, ão b˘vali...
Foto: MIROSLAV HABÁN

Kresba: MARCEL KRI·TOFOVIâ

O Sokratovi
Jedného dÀa stretol Sokrata jeho

známy a hovorí mu: 
„âi vie‰, Sokrates, ão som sa práve

dozvedel o tvojom priateºovi?“ 
„Poãkaj chvíºku,“ odpovedal Sokra-

tes. „Prv, neÏ mi ãokoºvek povie‰, rád by
som Èa podrobil skú‰ke troch sít.“

„Troch sít?“
„Presne tak,“ pokraãoval Sokrates.

„Skôr ako mi zaãne‰ rozprávaÈ o mojom
priateºovi, moÏno bude dobré trochu
preosiaÈ to, ão mi chce‰ povedaÈ. Prvé
sito sa volá Pravda. Má‰ úplnú istotu, Ïe
to, ão mi chce‰ povedaÈ, je pravda?“
„Nie,“ odpovedal známy, „vlastne som to
iba poãul a….“

„Dobre,“ povedal Sokrates. „TakÏe ty
skutoãne nevie‰, ãi je to pravda alebo
nie. Teraz vyskú‰ajme druhé sito, ktoré
sa naz˘va Dobro. Chce‰ mi o mojom
priateºovi povedaÈ nieão dobrého?“
„Nie, naopak…“

„TakÏe,“ pokraãoval Sokrates, „chce‰
mi o Àom povedaÈ nieão zlého a nie si si
ist˘, ãi je to pravda. Ale e‰te stále zostá-
va jedno sito. Naz˘va sa UÏitoãnosÈ. Je
to, ão mi chce‰ o mojom priateºovi po-
vedaÈ, pre mÀa uÏitoãné?“ 

„Nie, veºmi nie.“
„Dobre,“ uzavrel Sokrates, „to ão mi

chce‰ povedaÈ, nie je ani pravdivé, ani
dobré, dokonca ani uÏitoãné, tak preão
mi to vlastne chce‰ povedaÈ?“

Aj na tomto príklade moÏno vidieÈ,
preão bol Sokrates tak˘ veºk˘ filozof,
ktorého si v‰etci váÏili. Ale aj to, preão
nikdy nepri‰iel na to, Ïe mu jeho najlep-
‰í priateº chodí za Ïenou…

� Prijmeme poºnohospodárskeho
inÏiniera na riadenie prevádzky hos-
podárskeho dvora Lom nad Rimavi-
cou (drevenice – prenájom, ovce – v˘-
roba produktov, poºnohospodárske
práce). Tel.: 048/47 133 12, e-mail:
borioca@borioca.sk

SKRIPTÁ
P. Hrubík: Listnaté dreviny v sadovníckej tvorbe. Druhé nezmenené vydanie, ná-

klad 300 ks, cena 100 Sk.
I. ·imonides: Základy geografick˘ch informaãn˘ch systémov. Tretie nezmenené

vydanie, náklad 150 ks, cena 101 Sk.
J. Machovec a kol.: Sadovnícke kvetinárstvo. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena

195 Sk.
T. Ko‰ão a kol.: Podnikové financie. Prvé vydanie, náklad 400 ks, cena 130 Sk.
D. Moravãíková – D. Kuãírková: Rurálna sociológia. Tretie nezmenené vydanie, ná-

klad 300 ks, cena 68 Sk.
R. ·tûpánková: Základy architektúry a staviteºstva. Druhé upravené vydanie, ná-

klad 200 ks, cena 115 Sk.
ª. Pa‰ka – J. Gajdo‰: Návody na cviãenia z manaÏmentu v˘roby. Tretie nezmene-

né vydanie, náklad 1000 ks, cena 87 Sk.

VYSOKO·KOLSKÉ UâEBNICE
J. Bajla: Tvorba technickej dokumentácie. Prvé vydanie, náklad 800 ks, cena 180 Sk.
P. Bielik: Podnikové hospodárstvo. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 280 Sk.
Badrul H. Khan: E-learning. Z anglického originálu preloÏila K. Veselá. Prvé vyda-

nie, náklad 100 ks, cena 180 Sk.

PRÍRUâKY
J. Bulla a kol.: ·tudijná príruãka 2006-07 – FBP. Náklad 400 ks, nepredajné.
P. Bielik a kol.: ·tudijná príruãka 2006-07 – FEM. Náklad 650 ks, nepredajné.
V. Kroãko a kol.: ·tudijná príruãka 2006-07 – MF. Náklad 470 ks, nepredajné.
K. Kalúz a kol.: ·tudijná príruãka 2006-07 – FZKI. Náklad 370 ks, nepredajné.
V. Gozora a kol.: ·tudijná príruãka 2006-07 – FE·RR. Náklad 1000 ks, nepredajné.
V. Gozora a kol.: ·tudijná príruãka pre doktorandské ‰túdium 2006-07 – FE·RR.

Náklad 100 ks, nepredajné.
E. Rohaºová a kol.: Úvod do vysoko‰kolského ‰túdia. Náklad 2270 ks, nepredajné.

MONOGRAFIA
M. Kuãera – A. Láteãková: Informaãné systémy v podnikovej praxi. Prvé vydanie,

náklad 60 ks, cena 80 Sk.
R. Gálik – I. Karas: Metódy stanovenia Ïivotnosti ceckov˘ch gúm. Prvé vydanie,

náklad 50 ks, cena 45 Sk.
K. Hennyeyová – Z. Palková: VyuÏitie informaãn˘ch technológií a simulaãn˘ch

modelov v závlahovom hospodárstve. Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 76 Sk.
Z. Jureková a kol.: Slovenské záhradníctvo (trendy vedy, praxe a vysoko‰kolské-

ho vzdelávania). Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 152 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...
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