
Nespoliehajme sa na strategické plánovanie, 
zameÀme ho za strategické myslenie!

O virtuálnej v˘uãbe

STΩPâEK

UNIVERZITU âAKÁ VYPRACOVANIE SAMOHODNOTIACEJ SPRÁVY

Úsmev nie je Ïiadna ‰ifra, je to malá v˘hra líc, úsmev – skús ho ìalej prihraÈ oblúãikom do ulíc... ·iesty október bol sveto-
v˘m dÀom úsmevu. Snímka: PAVOL PROCHÁZKA
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Veºkú cenu MAGNA
MATER, cenu Vlády SR
na tohtoroãnom 23. roã-
níku Medzinárodného fil-
mového festivalu AGRO-

FILM získali maìarskí tvorcovia za
snímku Mní‰ka veºkohlavá - húsenica
z pekiel. Za najlep‰í program v kategó-
rii vedeck˘ch a vedecko-populárnych
snímok jedenásÈãlenná medzinárodná
porota ocenila nemeck˘ film Chorobou
polámané steblá. V kategórii odbor-
n˘ch a in‰truktáÏnych snímok si prvú ce-
nu odná‰ajú ãínski filmári za videopro-
gram Symbióza pestovania ryÏe a cho-
vu kaãíc. Spomedzi 11 slovensk˘ch fil-
márov, ktorí prihlásili na festival svoje
snímky, zabodoval u publika aj poroty
Pavol Barabá‰. Tento slovensk˘ doku-
mentarista a cestovateº si odná‰a dve
festivalové trofeje. Pre Slovensko a svo-
je K2 studio v tohtoroãnej konkurencii 92
prihlásen˘ch filmov získal Cenu ministra
Ïivotného prostredia SR za poetickú
snímku Premeny Tatier a Cenu prezi-
denta AGROFILM-u 2006 za cestopis z
Indonézie Pururambo. Odborná a me-
dzinárodná porota na tohtoroãnom AGRO-
FILM-e udelila ceny a uznania dovedna
v dvadsiatich kategóriách. Cenu rektora
SPU získal ãínsky film Boj proti BSE.

Najviac, 18 súÈaÏn˘ch filmov, bolo v
kolekcii, ktorú priviezli tvorcovia s âes-
kej republiky, druh˘m najpoãetnej‰ím
úãastníkom festivalu boli predstavitelia
nemeckej kinematografie, ktorí prezen-
tovali 13 súÈaÏn˘ch filmov.

Hoci AGROFILM v Nitre sa skonãil,
od novembra do mája bude odteraz ply-
nulo pokraãovaÈ kaÏdoroãná celosloven-
ská ‰tafeta dohodnut˘ch projekcií z vy-
branej kolekcie filmov z AGROFILM-u
2006. Tradiãné pofestivalové premieta-
nia - AGROFILM PRE PRAX je urãené
pre ‰irok˘ okruh záujemcov najmä na
‰kolách, ústavoch, v kluboch. Je to oso-
bit˘ dramaturgick˘ príspevok v ‰írení fil-
mového poznania AGROFILM-u, ktor˘
na Slovensku nemá obdobu. Malé AGRO-
FILMy sa vy‰e dve desaÈroãia darí orga-
nizovaÈ vìaka aktivistom Slovenskej
poºnohospodárskej vedecko-technickej
spoloãnosti. 

MILAN DEBNÁR
vedúci tlaãového strediska AGROFILM-u

Zoznam filmov, ktoré sú v rámci pofestiva-
lového premietania k dispozícii záujemcom 
z na‰ej univerzity, nájdete na 2. strane.

DÀa 5. aÏ 7. októbra sa na FEM us-
kutoãnilo stretnutie zástupcov part-
nersk˘ch univerzít z Poºska (SGGW
War‰ava) Nemecka (Universität Ho-
henheim) a âeskej republiky (MZLU-
Brno). V rámci vzdelávacieho progra-
mu Leonardo da Vinci ã. SK/05/B/
F/PP/-177435 V˘uãba vo virtuálnom
prostredí v oblasti vodného hospodár-
stva sa na konkrétnych príkladoch
uãili základné postupy pri tvorbe
uãebn˘ch materiálov, tvorbe animácií
a fotogalérií. V˘uãbu, ktorá prebieha-
la v rámci projektu koordinovaného
prof. A. Bandlerovou, zabezpeãoval
kolektív odborníkov z Centra v˘poãto-
vej techniky FEM pod vedením RNDr.
Dariny Tothovej, PhD. -r-

In‰titucionálny evaluaãn˘ program
EUA má zaruãiÈ, Ïe univerzity získajú
ão najväã‰í osoh z kompletnej evaluá-
cie riadenej tímom skúsen˘ch európ-
skych univerzitn˘ch expertov. Cieºom
EUA je posilniÈ in‰titucionálnu autonó-
miu univerzít a podporiÈ ich in‰titucio-
nálnu zmenu. VyuÏitím vhodn˘ch po-
stupov v oblasti riadenia vnútornej kva-
lity a strategickej zmeny sa má zároveÀ
prehæbiÈ in‰titucionálny rozvoj.

Sebahodnotiaca správa má poskyt-
núÈ informácie pre evaluaãn˘ tím s
dôrazom na strategické ãinnosti a ãin-
nosti riadenia kvality. V procese seba-
hodnotenia pôjde o zhromaÏdenie infor-
mácií t˘kajúcich sa in‰titucionálnej for-

➤ silné a slabé stránky sa prezentujú
explicitne;

➤ návrhy na odstránenie slab˘ch
stránok budú uvedené v závere v podo-
be akãného plánu rozvoja univerzity.

Samohodnotiaca správa nie je zákla-
dom pre vytváranie poradia univerzít
alebo prijímanie re‰triktívnych opatre-
ní. Ide o to, aby na‰a univerzita vyuÏila

svoje pozitíva a ão najviac sa priblíÏi-
la európskej ‰piãke univerzitn˘ch in‰ti-
túcií.

V priebehu nasledujúcich dvoch me-
siacov sa bude na na‰ej univerzite zhro-
maÏìovaÈ materiál na spracovanie sa-

mohodnotiacej správy. Predpokladáme,
Ïe jej prvá verzia (nesmie presiahnuÈ 25
strán) bude pripravená do konca októb-
ra. Následne bude zverejnená na uni-
verzitnej webovej stránke a budeme
oãakávaÈ va‰e návrhy na jej upresne-
nie. ëal‰ie informácie prinesieme na
stránkach Poºnohospodára, prostred-
níctvom elektronick˘ch správ „msgs“, ako
aj na univerzitnej stránke www.uniag.sk.
Tu nájdete aj mailovú adresu, na ktorú
bude moÏné posielaÈ návrhy na doplne-
nie a úpravy správy. Veríme, Ïe sa bu-
dete pozitívne podieºaÈ na tvorbe ná‰ho
strategického dokumentu.

DU·AN HÚSKA, 
poveren˘ koordinátor prípravy 

samohodnotiacej správy

Na základe spolupráce Konferencie rektorov Slovenskej republiky
s Európskou asociáciou univerzít (EUA) bolo prijaté uznesenie o vy-
pracovaní samohodnotiacich správ na slovensk˘ch univerzitách. 
V súãasnosti sa tento proces zaãína aj na Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzite.

Vítam vás, váÏení, na dne‰nej pre-
zentácii! Neodchádzajte, prosím, ne-
budem vás prehováraÈ na kúpu su-
perhrncov, superpaplónov ani super-
ãistidiel! Dne‰ná ponuka je taká ojedi-
nelá, Ïe ju na betón nikto z vás neod-
mietne. Dám na to krk! Tak prosím.
Hitom dÀa je produkt star˘ ako ºud-
stvo samo, a predsa do súãasnosti
stále módny. Absolútne prírodn˘, eko-
logick˘, bez ‰tipky prímesí. Je urãen˘
v‰etk˘m vekov˘m kategóriám bez
rozdielu veku, pohlavia, povolania, zá-
ºub. Jeho pouÏitie má také blahodar-
né úãinky, Ïe sa mu nevyrovná nijaká
tabletka, sirup ãi iná medecína. Keì
ho pouÏijeme ráno, úãinkuje po cel˘
deÀ, ale vôbec nevadí, ak ho budeme
maÈ v talóne aj dopoludnia, popoludní
a veãer. Iba ho trochu obnovíme a ú-
ãinkuje na sto percent. Blahodarne
pôsobí na pleÈ, mimoriadne skrá‰ºuje
a dáva vyniknúÈ iba t˘m vráskam, kto-
ré sami chceme. Keì sa spolu s ním
ukáÏeme v zrkadle, nechce sa oãiam
veriÈ, Ïe tak˘ zázrak na svete existuje.
Nie je to v‰ak iba vynikajúce kozmeti-
kum. Pomáha aj ná‰mu zdraviu, od-
háÀa mrcha my‰lienky a naopak, pri-
Èahuje k nám priateºov. Je to tip na
vhodn˘ darãek. A teraz bonus. Pred-
stavte si, tento produkt je stále v akcii
a navy‰e úplne zadarmo! Tak, a teraz
ste sa asi pousmiali... a kto sa pou-
smial, ten vyhráva! Hádanka je roz-
lúsknutá! Ponúkam vám úsmev, ús-
mev na kaÏd˘ deÀ v roku. Vyskú‰aj-
me jeho úãinok hneì teraz. Netreba
otáºaÈ, veì deÀ priná‰a toºko príleÏi-
tostí! Október e‰te nieão navy‰e. Ve-
nujme úsmev t˘m star‰ím, urãite sa
pote‰ia a s vìakou nám ho budú opä-
tovaÈ. Schválne, v‰imnite si tie krásne
vrásky! K. POTOKOVÁ
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my na‰ej univerzity, vzájomn˘ch väzieb
medzi jej súãasÈami, súãinnosti t˘chto
prvkov, vytvorenia podmienok pre roz-
voj vzdelávania, v˘skumu a spolupráce
s praxou. 

Podstatn˘mi ãasÈami hodnotenia sú
in‰titucionálne normy a hodnoty, ktoré
majú urãiÈ poslanie vysokej ‰koly a
spôsob jeho napæÀania, ìalej monitoro-
vanie a riadenie kvality na V·, strate-
gické riadenie a moÏnosti jej ìal‰ieho
rozvoja a napokon ºubovoºn˘ ‰pecifick˘
aspekt, ktor˘ si vyberie univerzita.
Záver sebahodnotiacej správy bude
predstavovaÈ súhrn siln˘ch a slab˘ch
stránok a pomôÏe vytvoriÈ samostatn˘
akãn˘ plán na ich rozvoj, resp. odstrá-
nenie. Pri hodnotení sa predpokladá Ïe: 

➤ vysoká ‰kola je ão najviac otvore-
ná a sebareflexívna, pretoÏe cieºom
evaluácie je pomôcÈ zlep‰iÈ jej kvalitu
prostredníctvom sebauvedomenia; 

DÀa 25. septembra sa konalo prvé zasadnutie kolégia rektora v novom akademickom
roku. Rektor Mikulá‰ Láteãka v úvode zaÏelal v‰etk˘m veºa úspechov pri plnení nároãn˘ch
úloh a predstavil nov˘ch ãlenov kolégia, prof. Daniela Bíra, dekana FAPZ, Ing. Juraja
Kubu, riaditeºa botanickej záhrady a Ing. Ivana Pa‰ku, riaditeºa ‰tudentsk˘ch domovov.

Kolégium následne hodnotilo súãasn˘ stav a rámcovú koncepciu rozvoja Botanickej
záhrady SPU do roku 2015. Kon‰tatovalo sa, Ïe BZ je dôleÏitou súãasÈou univerzity a
svojimi aktivitami jej robí dobré meno. Preto sa bude v budúcnosti okrem hlavného po-
slania pracoviska, ktor˘m je vzdelávacia ãinnosÈ, dbaÈ o zlep‰enie spolupráce s jednotli-
v˘mi pracoviskami ‰koly, ale aj mestom Nitra. BZ chce okrem iného vyuÏívaÈ moÏnosti
získavania finanãn˘ch zdrojov zo ‰trukturálnych fondov EÚ. V ìal‰om kolégium preroko-
valo správu o ãinnosti ·tudentsk˘ch domovov a jedální za rok 2005 a prijalo ju s pripo-
mienkami. UloÏilo o.i. vypracovaÈ anal˘zu rastu nákladov na prevádzku a predloÏiÈ eko-
nomické zdôvodnenie potreby úpravy cenníka ubytovania v ·D SPU od 1. januára 2007.

V rôznom odznela informácia Ing. A. Janãu‰kovej, kvestorky SPU, o nutnosti dodrÏaÈ
termín ãerpania finanãn˘ch zdrojov a predkladania objednávok na projekty konãiace 
v tomto roku do 30. novembra 2006. Ing. M. Habán referoval o aktivitách odborovej or-
ganizácie v poslednom období, RNDr. P. ·krovina o pripravovanom projekte na optické
pripojenie ·D Agrokomplex spolu s kniÏnicou UKF na Javorovej ulici, ão bude finanãne
zabezpeãené zo zdrojov SANETu. -r-

V‰etci si musíme zodpovedaÈ tieto otázky:

� âo sa in‰titúcia snaÏí uskutoãniÈ? = DEFINÍCIA CIEªOV
� Ak˘m spôsobom to chce dosiahnuÈ? = PROCES IMPLEMENTÁCIE
� Ako je in‰titúcia schopná plniÈ stanovené úlohy? = MANAÎMENT KVALITY
� Ako sa in‰titúcia mení v záujme zlep‰enia ãinnosti? = PROCES ZMIEN

Európska asociácia univerzít definuje tri typy univerzít zajtraj‰ka:

� tie, ktoré podporujú zmeny – BUDÚ ROZKVITAË
� tie, ktoré odmietajú zmeny – BUDÚ ZÁPASIË O PREÎITIE
� tie, ktoré ignorujú zmeny – NEPREÎIJÚ

Ku ktorému typu budeme patriÈ, to záleÏí len od nás.

UPOZOR≈UJEME
Prospechové ‰tipendiá
V akademickom roku 2006/2007 priz-

najú jednotlivé fakulty SPU prospechové
‰tipendium desiatim percentám den-
n˘ch ‰tudentov SPU, ktorí v uplynulom
akad. roku dosiahli najlep‰ie ‰tudijné v˘-
sledky. Kritériá a menné zoznamy ‰tu-
dentov uverejnia fakulty do 20. októbra
2006 na úradn˘ch v˘veskách. V prípade
opodstatnen˘ch reklamácií si fakulty vy-
hradzujú právo dodatoãn˘ch zmien v
uverejnen˘ch zoznamoch. UpozorÀuje-
me ‰tudentov, aby si vo vlastnom záuj-
me skontrolovali dosiahnuté ‰tudijné v˘-
sledky. V prípade, Ïe splnili zverejnené
kritériá a neboli zaradení do zoznamov,
majú moÏnosÈ do 27. októbra t.r. podaÈ
reklamáciu na ‰tudijné oddelenie prí-
slu‰nej fakulty. -jr-

Predseda Akademického senátu SPU
v zmysle ãl. 3 Zásad volieb do AS SPU
v Nitre a na základe uznesenia z 11. 10.
2006 vyhlasuje voºby na nové funkãné
obdobie rokov 2006-2010, ktoré sa budú
konaÈ v stredu 25. októbra 2006.

Akademick˘ senát Fakulty biotechno-
lógie a potravinárstva oznamuje, Ïe v
stredu 25. októbra od 8.00 do 15.00 h
sa uskutoãnia voºby do AS FBP pre ìal-
‰ie funkãné obdobie. BliÏ‰ie informácie
na www.fbp.spu.sk

Senátne voºby

AGROFILM 2006

poºnohospodár



(Pokraãovanie na 3. str.)

Videokonferenãná technológia
pre akademické Slovensko

Z plemenn˘ch kníh 
d˘cha história

POâULI STE, ÎE... 

V¯ZNAMNÉ AKTIVITY V ROKU 2006

Miesto premietania: Nitra, SPU
Termín: 6. aÏ 26. novembra 2006
Odborn˘ garant: doc. Ing. Anton 
Podolák, PhD., tel.: 0905 744 481

Zoznam filmov
RUSKO: Po stopách severského

b˘ka (31 minút); 
MAëARSKO: Zamrznutá oáza a

globálne klimatické zmeny (51), Jeden
deÀ podenky potiskej (26), Sága ºado-
vej krajiny (52);

âÍNA: Boj proti BSE (21);
NEMECKO: Invázia exotov (43), Zá-

nik vãiel (43), Útok parazitov (43), Huby
v obilí (10), Chorobou polámané steblá
(13), Biologická stratégia patogénov re-
py (10), Zdravé listy – záruka vy‰‰ej
produkcie cukru (15), ·kolská záhrada
III. (14), ·kolská záhrada V. (19);

V roku 2002 získali znaãku kvality Slovak Gold.
Certifikát najlep‰ieho „v˘robku“ bol udelen˘ ple-
menám koní lipican, hucul a shagya arab. Preto slo-
vo v˘robok ohraniãené úvodzovkami. Po prv˘krát
totiÏ toto ocenenie získali - Ïivé zvieratá. Nie hoci-
jaké. V˘sledky osemdesiatpäÈroãnej tradície sved-
ãia o tom, Ïe tunaj‰í chovatelia ostali verní pôvod-
n˘m typom plemien a nepodºahli módnym trendom.
V máji tohto roku sme zavítali do topoºãianskeho
Ïrebãína, domácej aj medzinárodnej autority v ob-
lasti chovu koní. „Chov koní, to je ‰achová partia, 

v ktorej sa neplánujú tri Èahy dopredu, ale na desiatky rokov“, vyznáva Ing.
MICHAL HORN¯, PhD., riaditeº Národného Ïrebãína Topoºãianky, ‰.p., keì
nám predstavuje kráºovstvo t˘chto u‰ºachtil˘ch tvorov.

âESKÁ REPUBLIKA: LuÏné lesy,
rieãne nivy a krasové mokrade (10),
Tepny na‰ej krajiny: Rieka Metuje
(28), V ‰ere ticha (33), Obora – mies-
to v krajine (28), Na potulkách s lesní-
kom (18);

POªSKO: Nové technológie v poº-
nohospodárstve (31);

MALTA: ChuÈ svätojánskeho chle-
ba (44);

VEªKÁ BRITÁNIA: Podmorsk˘ svet
I. (20), Podmorsk˘ svet II. (20);

·PANIELSKO: ·kodcovia citrusov-
níkov (25);

FAO: ZnalosÈ ako prevencia v boji
proti pú‰tnym saranãiam (7);

SLOVENSKO: Za dverami Sloven-
ska (33), Klimatické zariadenie má po-
ruchu (39), Premeny Tatier (16), Puru-
rambo (56).

EÚ chráni génové rezervy
- V marci schválila vláda návrh zákona

o národnom Ïrebãíne, ktor˘ hovorí, Ïe
Ïrebãín je neprivatizovateºn˘ a zostáva
majetkom ‰tátu. Doposiaº sa e‰te nedo-
stal na rokovanie parlamentu, ale myslím,
Ïe nie je dôvod, aby ho neschválil. Keì
bude Ïrebãín o‰etren˘ zákonom, uÏ ne-
hrozí taká situácia, do akej sa dostali ‰ty-
ri slovenské Ïrebãíny v roku 1993. Ich ne-
‰Èastnou privatizáciou sme pri‰li o niekoº-
ko stoviek najkvalitnej‰ích koní, ktoré ke-
dy na Slovensku boli. Treba vyzdvihnúÈ
t˘ch ºudí, ktorí sa to snaÏia nejak˘m spô-
sobom revitalizovaÈ, ale uÏ to nikdy nebu-
de také ako predt˘m. Nonius je na Slo-
vensku uÏ len veºmi ojedinele, z Furiosa
sa ako-tak podarilo nieão zachrániÈ, ale
veºa cenného genofondu je preã. Roz-
predaÈ, to je to najjednoduch‰ie. VÏdy to
prirovnávam k Peugeotu alebo Volkswa-
genu: keì fabriku zastavíme, zakonzer-
vujeme stroje, vypneme elektriku, o päÈ
rokov prídeme, zapneme elektriku, spus-
tíme stroje a vyrábame presne to isté,
alebo e‰te lep‰ie ako predt˘m. Ale v cho-
ve koní, keì stratíme stovky rokov gene-
tiky, preru‰íme cel˘ genetick˘ reÈazec, je
to koniec, nikdy viac sa to nevráti. KôÀ

má neskutoãne dlh˘
generaãn˘ interval.
Sú to 300-400 rokov
staré plemená, ktoré
majú tvrdo zakódo-
vané genetické vlast-
nosti. 

Îrebãín je klenot 
-V˘znamná ãasÈ ná‰-
ho kultúrneho dediã-
stva. Chceme, aby ho
mohlo obdivovaÈ ão
najviac náv‰tevní-
kov. Máme pravidel-
né náv‰tevné hodiny
so sprievodcom, or-
ganizujeme dni otvo-
ren˘ch dverí, zame-
riavame sa na turis-
tick˘ ruch. Za minul˘
rok nás poãas turis-
tickej sezóny nav‰tí-

vilo 30 tisíc ºudí! Îrebãín Topoºãianky je aj
miestom ‰tátnej reprezentácie. Zahraniã-
n˘m hosÈom na najvy‰‰ej úrovni sa snaÏí-
me prezentovaÈ kus kultúry slovenského
národa v chove koní. Vlani sme tu privíta-
li 16-20 oficiálnych ‰tátnych náv‰tev, od
prezidenta SR, cez diplomata USA aÏ po
delegáciu z âíny...

Tereziánska tradícia 
- Vedenie plemenn˘ch kníh a oznaãova-

nie koní je jednoznaãne tradícia z ãias
Márie Terézie. Nikto e‰te niã dokonalej‰ie
nevymyslel. Mikroãipy sú síce vynikajúce,
ale bez ãítaãky si ãlovek s nimi neporadí.
KôÀ oznaãen˘ historick˘m rodinn˘m v˘pa-
lom alebo v˘palom Ïrebãína na ºavom
stehne – to je známka, ako mercedes
medzi autami. Je to obrovská chovateºská
hodnota, ktorá sa stároãia zachováva.
Jeden a ten ist˘ rodinn˘ alebo líniov˘ znak,
z v˘palu vyãítate v‰etko. Odkiaº kôÀ po-
chádza, z akej rodiny, koºké je to Ïriebä,
ak˘ je jeho zdravotn˘ stav... Máme, sa-
mozrejme, záznamy aj v elektronickej for-
me, ale pravá plemenná kniha je kus bo-
hatstva, nevyãísliteºná hodnota. 

ëakujem za informácie a prajem veºa
úspechov do budúcnosti! K. POTOKOVÁ

sk˘ch v˘stavách a postupne sme si zaãali
získavaÈ chovateºov. 

Na‰ou povinnosÈou je aj testovanie koní,
upevÀovanie ich genofondu a prezentácia
nielen na v˘konnostn˘ch skú‰kach v
Topoºãiankach, ale aj vo vy‰‰om ‰tádiu v˘-
cviku. Momentálne sme nielen európsky-
mi, ale aj svetov˘mi lídrami pri lipicanskom
plemene pre záprahov˘ ‰port. Je to veºmi
zaujímavá a nároãná disciplína, tak pre ko-
ne, ako aj jazdcov. Od roku 1991 sa pravi-
delne zúãastÀujeme na majstrovstvách
sveta. Najväã‰í úspech, nielen ‰portov˘,
ale hlavne chovateºsk˘, sme zaznamenali

„Od momentu spustenia akademickej videokonferenãnej siete sa Slovensko sta-
lo najdynamickej‰ie sa rozvíjajúcou krajinou v oblasti zaãlenenia systému VRVS do
vzdelávania a organizácie vedeckov˘skumnej ãinnosti,“ uvádza sa v správe o v˘-
sledkoch centrálneho rozvojového projektu ministerstva ‰kolstva Implementácia in-
teligentn˘ch digitálnych technológií novej generácie do vzdelávania a vedeckov˘-
skumnej práce, ktorú v máji t.r. vypracovala Univerzita P. J. ·afárika v Ko‰iciach.

AGROFILM PRE PRAX

Zo správy vypl˘va, Ïe kvalita vyuÏitia
VRVS na Slovensku sa od septembra
minulého roka v˘razne zv˘‰ila, ãomu
zodpovedá aj poãet virtuálnych akcií.
Zatiaº, ão v roku 2004 sa ich uskutoãnilo
112, za obdobie január aÏ máj 2006 bo-
lo zorganizovan˘ch 110 virtuálnych se-
minárov, porád a konferencií. Virtuálne
aktivity akademického Slovenska moni-
toruje portál virtuálnych sluÏieb. V zoz-
name najaktívnej‰ích univerzít vedie ko-
‰ická UPJ· pred Univerzitou Komen-
ského a Ekonomickou univerzitou v Bra-
tislave. ·tvrtá prieãka patrí na‰ej univer-
zite. 

Systém VRVS v sieti SANET vyuÏíva
v súãasnosti 1151 registrovan˘ch klien-
tov, ãím sa Slovensko zaradilo na ‰iestu
pozíciu vo svetovom rebríãku. Nárast

poãtu klientov v˘znamne ovplyvnilo zlep-
‰enie kvality prenosu obrazu, odstráne-
nie nekompatibility s komerãn˘mi video-
konferenãn˘mi produktmi, unikátne rie-
‰enie prenosu zdieºanej prezentácie
medzi v‰etk˘ch úãastníkov mnohobodo-
vej konferencie, ako aj oãakávanie nové-
ho produktu EVO, ktor˘ bude uvoºnen˘ 
i pre komerãné vyuÏitie. -r-

Zelenú informaãn˘m 
a komunikaãn˘m technológiám

·núra tak˘chto podujatí sa na SPU za-
ãala odvíjaÈ uÏ 26. januára tohto roku, v po-
radí uÏ desiatym celo‰kolsk˘m seminárom
SieÈové a informaãné technológie (SIT
2006). Vo februári nasledoval pedagogick˘
seminár, venovan˘ technológiám vzdelá-
vania so zameraním na elektronické vzde-
lávanie, ako aj 3. roãník medzinárodnej
konferencie Multimédiá vo vyuãovaní cu-
dzích jazykov. Okrem seminárov a konfe-
rencií sa na SPU konal rad ‰kolení, ktor˘ch
prvá ãasÈ bola ukonãená v septembri 2006.
Boli to tieto aktivity: Tvorba v˘uãbov˘ch
materiálov a elektronick˘ch kurzov v pro-
stredí LMS Moodle, Moderné prostriedky
v˘uãby (VRVS, interaktívne tabule), IKT,
pouÏívateº a bezpeãnosÈ v podmienkach
SPU v Nitre. 

UNINFOS
V˘roãnou konferenciou zdruÏenia EU-

NIS SK (ZdruÏenie pre univerzitné infor-
maãné systémy) je medzinárodná konfe-
rencia UNINFOS, ktorá sa v máji tohto ro-
ku konala na Univerzite Kon‰tantína Filo-
zofa. Predkonferenãnou aktivitou bol semi-
nár Rozvoj IKT na slovensk˘ch V·, kde
boli predstavené vylosované rozvojové
projekty z oblasti IKT, rie‰ené na sloven-
sk˘ch vysok˘ch ‰kolách, financované z
80% M· SR a z minimálne 20% konkrét-
nou vysokou ‰kolou. I keì prípravu semi-
nára sprevádzala urãitá nervozita zodpo-
vedn˘ch rie‰iteºov projektov, rokovanie u-
kázalo, Ïe na vysok˘ch ‰kolách sa rie‰ia
hodnotné projekty, ktoré posúvajú rozvoj

IKT na Slovensku vpred. Vylosované pro-
jekty, dve z kaÏdej V·, hodnotila komisia,
ktorá vybrala aj najlep‰ie projekty. Medzi
nimi figuroval aj projekt SPU Optimalizácia
prístupu k prostriedkom IKT, ktorého zod-
povedn˘m rie‰iteºom je Ing. Miloslav
Mucha. 

V˘sledky rokovania orgánov UNINFOSu
potvrdili, Ïe EUNIS Slovensko ako profesij-
né zdruÏenie má potenciál, ktor˘ môÏe v˘-
znamne prispieÈ k akcelerácii v˘voja IT na
slovensk˘ch vysok˘ch ‰kolách. Z diskusií
zároveÀ vyplynulo i to, Ïe sa citeºne zlep‰i-
la situácia v oblasti IT najmä vìaka podpo-
re M· SR v rámci centrálnych rozvojov˘ch
projektov a projektov rie‰en˘ch V·. V tom-
to trende treba pokraãovaÈ podºa moÏností
M· SR a naìalej investovaÈ do tejto oblas-
ti ão najviac, aby sme zaostávanie za os-
tatn˘mi krajinami e‰te viac eliminovali.
V˘born˘m v˘sledkom, ktor˘ bol prezento-
van˘ v rámci panelovej diskusie, je aj to, Ïe
SANET bol vyhodnoten˘ ako desiaty me-
dzi akademick˘mi poãítaãov˘mi sieÈami a
Slovensko s poãtom 1151 pouÏívateºov je
na 6. mieste v pouÏívaní VRVS videokon-
ferenãného systému. 

Neustále treba venovaÈ systematickú
pozornosÈ úrovni IKT v akademick˘ch kniÏ-
niciach, a to z dôvodu zaostávania za za-
hraniãím v oblasti technickej, technologic-
kej a prístupu k plnotextov˘m dokumen-
tom. Vysoké ‰koly i M· musia venovaÈ
zv˘‰enú pozornosÈ problémom personál-
nej stability informatikov v súvislosti so za-

Vec chovateºskej hodnoty, 
hrdosti a cti

- Îrebãín je poveren˘ vedením plemen-
n˘ch kníh a je gestorom menovan˘ch troch
plemien pre celé Slovensko. SnaÏíme sa
vytváraÈ priaznivé podmienky pre na‰ich
chovateºov a vychádzaÈ im v ústrety, naprí-
klad aj poskytovaním bezplatn˘ch v˘kon-
nostn˘ch skú‰ok kob˘l alebo Ïrebcov. Keì
je problém s transportom, vycestuje na‰a
komisia za koÀmi, aby kone boli testované,
aby sa genofond ão najviac upevÀoval aj v
zemskom chove. Za posledné dva roky to
pote‰iteºne vzrástlo, vypaºovali sme o 70
percent viac Ïriebät z
roãníka 2004 a 2005
ako v rokoch 2000-
2002. Tu je vidieÈ po-
zitívnu prácu Ïrebãí-
na a hlavne na‰ej od-
bornej poradenskej
ãinnosti. 

Veºk˘ v˘znam z
hºadiska chovateºstva
má inseminaãné a re-
produkãné centrum,
ktoré od roku 2003
funguje pod európ-
skym ãíslom. Sme
jedno z mála tak˘chto
centier v b˘valom v˘-
chodnom bloku. Mô-
Ïeme poskytovaÈ nie-
len poradenské sluÏ-
by, ale exportovaÈ a
importovaÈ aj ãerstvé
a hlboko zmrazené inseminaãné dávky a v
budúcnosti by sme radi aj embryá. Je to
pre zemsk˘ chov veºká pomoc. 

Organizujeme aj chovateºské podujatia,
ãi uÏ je to pri huculskom, lipicanskom ãi
arabskom plemene. SnaÏíme sa pritiahnuÈ
na Slovensko aj zahraniãn˘ch chovateºov,
aby sa jednotlivé plemená prezentovali aj
pred domácim publikom, a t˘m provokova-
li slovensk˘ch chovateºov, aby chovali ko-
ne nielen preto, aby ich mali v ma‰tali, ale
aj preto, Ïe je to vec chovateºskej hodnoty,
hrdosti a cti.

O jazdeckom ‰porte
- Ná‰ Ïrebãín je v‰estrann˘, zastre‰uje

takmer v‰etky druhy jazdeckého ‰portu,
ktoré sa realizujú na Slovensku. Parkúr,
drezúru, záprahy, voltiÏ, di‰tanãné preteky,
máme dostihovú ma‰taº. KaÏdú disciplínu
robíme na národnej, ale aj nadnárodnej
úrovni. Veì kaÏdá dobrá prezentácia pred-
stavuje potencionálny záujem a potencio-
nálneho kupca. Do 90. rokov sa tu organi-
zovali aukcie, predalo sa vÏdy okolo sto
koní. No keì ceny rapídne zaãali klesaÈ,
kone sa predávali priekupníkom, rovno z
ma‰tale. Od tejto praxe sme upustili, dali
sme sa t⁄nistej‰ou cestou, zaãali sme sa
presadzovaÈ na zahraniãn˘ch chovateº-

v roku 2005 v Salzburgu, kde majstri sve-
ta, bratia Lazarovci, ktorí jazdia dvojzápra-
hy a ‰tvorzáprahy, kúpili od nás päÈ koní.
Tieto uÏ zaãínajú absolvovaÈ seriál sveto-
vého pohára. 

Pri parkúre sú na‰e kone na úrovni pre-
tekov Grand prix. Jazdec Vilo Na‰tick˘,
‰tudent SPU, skonãil na Veºkej cene v
Brne na piatom mieste v najÈaÏ‰om parkú-
re s 11-roãn˘m koÀom Fórum a pripravuje
sa na ìal‰ie preteky.

Pri Ïrebãíne funguje jazdeck˘ klub, kto-
r˘ má zhruba 55-60 ãlenov. Na‰ou úlohou
je aj vzbudenie záujmu mládeÏe o tento
‰port. SnaÏíme sa jej vytváraÈ dobré pod-
mienky. ëal‰ou disciplínou je di‰tanãné,
lep‰ie povedané, vytrvalostné jazdenie,
kde prezentujeme predov‰etk˘m na‰e a-
rabské shagye a arabské plnokrvné kone,
ktoré sú na to takmer predurãené. Zatiaº sa
nám darí skôr v stredn˘ch kategóriách.
Tento ‰port nemá v Topoºãiankach dlhú
tradíciu, no uÏ sú tu prvé úspechy, máme
umiestnenia na 70 km. V tomto smere
chceme v budúcnosti pokraãovaÈ, pretoÏe
shagye arabské kone z Topoºãianok dosa-
hovali pod cudzími jazdcami ãi uÏ v
âechách alebo v Rakúsku veºmi pozoru-
hodné úspechy.

„Kto má plemenné knihy, pozná do-
podrobna kaÏd˘ rodokmeÀ,“ hovorí
Emil Kovalãík.

…v národnom Ïrebãíne chovajú lipica-
nov, huculov, shagya arabov, arabov a slo-
vensk˘ch teplokrvníkov? Majú okolo 540
koní, od zaãiatku tejto sezóny sa narodilo
52 Ïriebät. Roãne sa rodí okolo sto koní.
Pracuje tu kolektív ºudí, ktor˘ nemyslí na
svoje vrecká, ale na to, aby po nich nieão
zostalo. Ide najmä o princípy v plemenár-
skej a chovateºskej práci, o snahu, aby kaÏ-
dá línia, kaÏdá rodina bola poistená niekoº-
k˘mi jedincami, aby sa nestalo, Ïe vypadne
nejaká rodina, ktorá sa budovala 80 rokov.
Za v‰etko hovorí nápis v jazdiarni: „Medzi
múrmi tejto jazdiarne nevykladá karty ºud-
ská vypoãítavosÈ, ale láska a veãne nehy-
núci obdiv ãloveka k zvieraÈu.“ (P. ·tilicha)

...plemenné knihy sú uloÏené v trezore,
keby sa hocião stalo, knihy musia zostaÈ ne-
po‰kodené? Majú nevyãísliteºnú hodnotu.
Kto má plemenné knihy, má vlastne celú
históriu chovu.. Nájdete tu aÏ päÈgeneraãné

rodokmene... Keì takú knihu otvoríte, d˘-
cha z nej história. 

…za Rakúsko-Uhorska boli Ïrebãíny
pod správou armády? Nijaká príbuzenská
plemenitba, fungovalo oznaãovanie Ïrie-
bät, plemenná kniha, vojensk˘ reÏim, dis-
ciplína, hipologickí odborníci na vysokej ú-
rovni. Po rozpade monarchie bolo na
Slovensku 250 tisíc koní. Z viacer˘ch
Ïrebãínov na území Slovenska vyhrali
Topoºãianky, jednak kvôli klimatick˘m pod-
mienkam, ale aj strategickej polohe.

...lipican sa ãasto oznaãuje za kráºa ko-
ní alebo koÀa kráºov? Cisársky kôÀ, vy-
‰ºachten˘ ‰peciálne podºa poÏiadaviek
‰ºachty a cisárskej rodiny. Aj cisárovná
Sissy s obºubou na nich jazdila. 

...hipologické múzeum v Topoºãiankach
je jediné svojho druhu na Slovensku? Je
zamerané na históriu chovu koní nielen v
Topoºãiankach, ale na celom území Slo-
venska. 

Z rozprávania Ing. Emila Kovalãíka

Aktívne sledovaÈ v˘voj v oblasti informaãn˘ch a komunikaãn˘ch technológií
(IKT) nie je jednoduché a jednotlivec nemôÏe obsiahnuÈ dynamiku ich v˘voja v ce-
lej ‰írke. To je dôvod na organizáciu ‰kolení, seminárov a konferencií, kde sa záu-
jemcovia bliÏ‰ie oboznámia s novinkami v oblasti IKT v‰eobecne, ale aj konkrétne
na na‰ich a zahraniãn˘ch univerzitách.

VIAC NA

vk.upjs.sk

ABSOLVENTMI

ZA NA·IMI

Komplex stajne a krytej jazdiarne po rekon‰trukcii – palác hodn˘ ‰ºachetn˘ch 
zvierat. Foto: za

VRVS – webovo orientovan˘ video-
konferenãn˘ systém, produkt kali-
fornského technologického in‰titútu
CALTECH so sídlom v Pasadene.
Vìaka spolupráci s in‰titútom dispo-
nuje na‰a akademická sféra videokon-
ferenãnou technológiou, ktorá nemá
na Slovensku v komerãnej oblasti kon-
kurenciu. UÏívateºovi siete SANET
staãí notebook a jednoduchá web ka-
mera a môÏe efektívnym spôsobom
komunikovaÈ s vedeck˘mi a pedago-
gick˘mi tímami vo svete bez ohºadu
na to, akú videokonferenãnú technoló-
giu a technické zariadenia pouÏívajú.âo je EVO? 

V apríli 2006 zaãali testy novej ge-
nerácie videokonferenãného systému
EVO (Enabling Virtual Organizations),
ktor˘ sa v budúcnosti stane nástup-
com VRVS. Okrem odborníkov z Cal-
techu sa na jeho v˘voji v˘znamnou
mierou podieºa aj tím IT expertov zo
Slovenska. V súãasnosti sa testuje be-
ta2 verzia produktu.

www.uniag.sk



Tirolsk˘ obãasník

● Fíííha!  ●

Albánsko – krajina známa neznáma II.

Zelenú informaãn˘m 
a komunikaãn˘m technológiám
(Dokonãenie z 2. str.)

ZA SPOLUPRÁCOU DO TIRANY

Rozprávka á la Socrates Erasmus
Je päÈ hodín ráno. Zobudil ma opäÈ raz ten zvlá‰tny pocit, Ïe bude zvoniÈ budík.

Nemá v˘znam presviedãaÈ telo, Ïe e‰te nemusí vstávaÈ. Pomaly ukladám posledné
veci do kufra a dúfam, Ïe ho e‰te niekedy zatvorím. O pár hodín nato sedím uÏ (ja
plus ìal‰í „erasmák“) nedoãkavo v aute.

KaÏd˘, kto aspoÀ raz prechádzal naprieã Rakúskom, vie, o ãom bude moja ces-
ta. Zelené kopce, obãasné jazerá, kvetmi zdobené samoty, v‰adeprítomné kravy a
krásny v˘hºad. Odmaliãka milujem hory, takÏe je hneì jasné, Ïe krajinu, ktorá sa na
najbliÏ‰í semester stane mojím domovom, si tieÏ zamilujem. 

Po piatich hodinách s nosom nalepen˘m na okne úspe‰ne prichádzame do
Kufsteinu – maliãkého, prívetivého mesteãka v tirolsk˘ch Alpách. Víta nás usmiata
pani domáca, s ktorou sa jednoducho nedá inak ako po nemecky a vedie nás do
obrovskej izby na poschodí. Po ceste stretávame vykukaného talianskeho suseda,
ktor˘ nás úpenlivo prosí o na‰e prekladateºské sluÏby, lebo sa doteraz len márne
snaÏil dohodnúÈ s na‰ou milou domácou. Ako slu‰ná vzorka ná‰ho národa, pomá-
hame mu.

Na prv˘ pohºad sa zdá, Ïe v‰etko bude super.
Veì uvidíme... misty

● Dilema IT-pracovníka: „Mám dnes veãer
deti ULOÎIË alebo ULOÎIË AKO..? “

Cestou do centra hlavného mesta vid-
no, Ïe stavebn˘ ruch vládne v‰ade. Sta-
vajú sa hlavne nové domy, prípadne sa
upravujú cesty. VidieÈ aj investície do ob-
chodov, mal˘ch neznaãkov˘ch benzíno-
v˘ch púmp a pri Tirane sa objavil uÏ aj 
prv˘ hypermarket. 

Zahraniãné firmy v Albánsku doteraz in-
vestovali len do predaja svojich v˘robkov,
na prílev medzinárodného kapitálu do v˘-
roby a sluÏieb sa stále len ãaká. Prv˘mi la-
stoviãkami sú Vodafone a Cosmote v tele-
komunikáciách. 

Albánsko je ‰tát, kde sa pravidlá priveº-
mi nedodrÏujú a vláda neposkytuje základ-
né verejné statky, ako je ochrana vlastníc-
kych práv, vynucovanie dodrÏiavania zá-
konov, prípadne budovanie infra‰truktúry.
Stavby vyrastajú okolo ciest chaoticky bez
akéhokoºvek územného plánovania. Ak je
uÏ úzka cesta preplnená, zaãne sa pomaly
roz‰irovaÈ, dlhodob˘ plán rozvoja infra-
‰truktúry je neznámym pojmom. Po prícho-
de do centra Tirany je to e‰te názornej‰ie,
ulice sú prepchaté autami a nové budovy

rôzneho ‰t˘lu vyrastajú nekoordinovane
ako huby po daÏdi. Polovica Tirany bola
v‰ak postavená za posledn˘ch desaÈ ro-
kov. Súãasn˘ ekonomick˘ rast je veºmi
slu‰n˘, okolo 6 percent roãne.

Napriek relatívne slabej úrovni produk-
cie sú Ïivotné náklady v hlavnom meste
vysoké. BeÏn˘ obed vyjde pribliÏne na 10
eur. Je to prekvapujúce, ale dôvod je jas-
n˘. Albánsko Ïije z transferov peÀazí zo
zahraniãia. Od pádu komunizmu sa z Al-
bánska vysÈahovalo viac ako milión ºudí,
ão predstavuje jednu ‰tvrtinu obyvateºstva.
Väã‰ina z nich pracuje a zarába v Grécku,
Taliansku, Nemecku, prípadne aj v USA.
Svoje úspory v‰ak posielajú ãlenom rodi-
ny, ktorí ostali doma. Je dlhodobou tradí-
ciou v Albánsku, rovnako ako v in˘ch po-
dobn˘ch ‰tátoch stredozemia, podporovaÈ
chudobn˘ch ãlenov rozvetvenej rodiny.
Transfery peÀazí dosahujú aÏ tretinu ná-
rodného dôchodku a Èahajú ceny nahor.
Pritom domáca produkcia viac-menej ne-
existuje, lebo ºudsk˘ kapitál vysÈahovalcov
doma veºmi ch˘ba. Je ÈaÏké nájsÈ ãisto al-

Tiranské letisko Matky Terezy je relatívne malé a vanie z neho provinãn˘ duch.
Pripomína nám skôr lep‰ie udrÏiavanú Ïelezniãnú stanicu s minimom prechádza-
júcich vlakov, na ão sme v‰ak z Bratislavy zvyknutí. Na parkovisko pred letiskom
uÏ ‰tátu peniaze neostali, a preto sa parkuje na priºahlom udupanom ‰trkovisku.
Vedºa v‰ak uÏ nemecká firma stavia letisko nové.

sk˘ch ‰tátoch EÚ odhalila na‰e zaostáva-
nie a slabosti. Z desiatich moÏn˘ch bodov
najviac získalo Estónsko (5,87) nasledova-
né âeskou republikou (5,57) a Slovinskom
(5,33). Slovensko skonãilo na deviatom
mieste so 4,44 bodmi. V kategórii konekti-
vita a technologická infra‰truktúra sme na
5. mieste, v e-demokracii na ‰iestom, pod-
nikateºskom a právnom prostredí na sied-
mom a v kategórii vzdelávanie a kvalifiká-
cia na ôsmom mieste.

Z t˘chto údajov vypl˘va, Ïe v oblasti in-
formatizácie je e‰te veºa práce a zároveÀ
aj to, Ïe „centrá IKT“ majú veºmi v˘znamnú
úlohu v celo‰kolskom pôsobení, ale i na
jednotliv˘ch fakultách univerzity. Úspe‰-
nosÈ spravovania IKT závisí od spôsobu
korelácie s rozhodovacími procesmi v or-
ganizácii. Model spravovania musí byÈ do-
statoãne flexibiln˘. Správne inovaãné pro-
cesy, ako aj návrat k urãitej centralizácii
prostriedkov IKT a efektívne rozdelenie
IKT sluÏieb, ale i v˘vojárskych prác, pro-
jektové riadenie ukázalo, Ïe pre úspe‰né
rie‰enie projektov nie je dôleÏité pracovaÈ
na jednom pracovisku, Ïe pracovníci z rôz-
nych pracovísk vedia spolupracovaÈ a rie‰iÈ
spoloãné problémy. Ako príklad moÏno
uviesÈ úspe‰n˘ kolektív rie‰iaci projekt e-
publikovanie, ocenen˘ na vlaÀaj‰om Agro-
komplexe Cenou ministra pôdohospodár-
stva, ale aj ìal‰ie úspe‰né projekty. Verí-
me, Ïe k nim v budúcom období pribudnú
ìal‰ie. MôÏe to viesÈ na jednej strane k ú-
sporám, ãi uÏ finanãn˘m alebo ºudsk˘ch
zdrojov, ale predov‰etk˘m k posilneniu sla-
b˘ch miest v oblasti rozvoja IKT na na‰ej
univerzite.

RNDr. DARINA TOTHOVÁ, CIT FEM

radením a finanãn˘m ohodnotením pra-
covníkov v „centrách IKT“. 

Koordinácia 
DôleÏitú úlohu v rozvoji IKT na na‰ej

univerzite má Koordinaãná rada IT (KRIT),
ktorej úlohou je vychádzaÈ z jednotnej kon-
cepcie IKT, ktorá by bola kompatibilná s
koncepciami akademick˘ch pracovísk tak
v SR, ako i v zahraniãí. Úlohou rady je de-
finovaÈ takúto koncepciu, inovovaÈ ju, v sú-
lade s moÏnosÈami ‰koly ju uvádzaÈ do Ïi-
vota. Zápisy z rokovania KRIT nájdete v
dokumentoch na stránke KRIT: www.fem.
uniag.sk/KRIT.

UãiÈ sa, uãiÈ sa…
ZdruÏenie EUNIS SK, ako i KRIT plá-

nujú v ìal‰om ‰kolskom roku zorganizovaÈ
ìal‰ie ‰kolenia i semináre, ktoré urãite za-
ujmú mnoh˘ch pracovníkov univerzity.
Treba ich vidieÈ aj vo vzdelávacom svetle,
aby kaÏd˘ pracovník a ‰tudent SPU mal
moÏnosÈ aktívne sa podieºaÈ na zmenách,
na ich vyuÏívaní a nov˘mi námetmi pri-
spieÈ k ich implementácii vo v˘uãbovom
procese.

PridaÈ do kroku
Integrácia Slovenska do európskych

‰truktúr sa vstupom na‰ej krajiny do EÚ
neskonãila. Jednou z oblastí, kde máme ão
doháÀaÈ, sú aj IKT. V digitálnej gramotnos-
ti meranej v hodnotách od 0 do 1 na zákla-
de 27 indikátorov schopnosti pracovaÈ s
modern˘mi IKT technológiami a ich apliká-
ciami a sluÏbami, je celoslovensk˘ priemer
0,33. ·túdia Economist Intelligence Unit o
e-Governmente v desiatich nov˘ch ãlen-

·kolenie v˘skumníkov, organizované v rámci projektu TrainNet Future, ktorého part-
nerom je aj Slovenská poºnohospodárska univerzita, sa konalo 29. septembra. Cieºom
bolo oboznámiÈ úãastníkov s aktuálnym dianím v oblasti 6. rámcového programu, ako
aj s pripravovan˘mi novinkami v navrhovanom 7. rámcovom programe, ktor˘ bude ofi-
ciálne otvoren˘ koncom tohto roka.

·kolitelia z Talianska, Izraela, Turecka a Bulharska odovzdali svoje profesionálne
vedomosti a skúsenosti v˘skumníkom zo Slovenského centra poºnohospodárskeho v˘-
skum v Nitre, V˘skumného ústavu potravinárskeho a z na‰ej univerzity. Tí si roz‰írili
obzor o rámcovom programe, jeho nástrojoch, moÏnostiach financovania a o tvorbe
konzorcií pre jednotlivé projekty. Program bol doplnen˘ prezentáciou t˘kajúcou sa
technologick˘ch platforiem v oblasti potravinárstva a biotechnológií a propagáciou pro-
jektov, v ktor˘ch SPU v Nitre pôsobí ako spolurie‰iteºská organizácia.

Ing. PAVOL SCHWARCZ, KE·

Na Vysokej ‰kole Karola Róberta 
v Gyöngyösi (Maìarsko) teda myslia na
v‰etko! Ako sme sa doãítali na jej we-
bovej stránke, v nedávno postavenej
novej budove zriadili izbu pre ‰tuden-
tov - rodiãov s deÈmi. Je zariadená sto-
lom na prebaºovanie drobãekov, pos-
tieºkou a hraãkami. Zriaìovateº chce
t˘mto spôsobom pomôcÈ ‰tudujúcim
mamiãkám (ale aj ockom), ktorí si prídu
do ‰koly plniÈ svoje ‰tudentské povin-
nosti, napríklad stretnúÈ sa s konzultan-
tom ãi urobiÈ skú‰ku. Izba je urãená pre
rodiãov s deÈmi do ‰iestich rokov. -r-

Univerzita je univerzitou iba vtedy, ak
jej ‰tudijné programy sú akreditované.
To znamená, Ïe je spôsobilá poskytovaÈ
‰tudentom v˘uãbu na poÏadovanej úrov-
ni. Latinské slovo credare, ktoré je zá-
kladom akreditácie, znamená zverovaÈ,
odovzdávaÈ, ponechávaÈ, ale aj veriÈ, dô-
verovaÈ. Akreditaãná komisia akreditá-
ciou vlastne prejavuje dôveru. Slovo
„akreditovan˘“ sa vyuÏíva aj v sfére di-
plomacie ãi Ïurnalistiky. 

(K. Da‰ková: Slová z dovozu)

Chcete sa vyjadriÈ k ãlánkom uverej-
nen˘m v na‰om univerzitnom dvojt˘Ï-
denníku? Chystáte sa organizovaÈ od-

bornú, kultúrnu alebo ‰portovú akciu? Va‰e reakcie, po-
strehy, avíza a oznamy, ako i námety na zlep‰enie obsa-
hovej stránky Poºnohospodára privítame na adrese 
redakcia@polnohospodar.sk, alebo ich môÏete poslaÈ
prostredníctvom formulára „napí‰te nám“, ktor˘ nájdete
na www.polnohospodar.sk. -r-

Najväã‰í albánsky prístav Durresi leÏí asi 40 km západne od hlavného mesta Tirany.

·kolenie v˘skumníkov v projekte TrainNet Future

Tirolsko je oddávna rajom pe‰ích turistov, horolezcov, horsk˘ch cyklistov i lyÏiarov. 

Snímka: -m-

Napí‰te nám!

SúÈaÏ s N-Rádiom
„RozvíjaÈ spoluprácu krajín v ob-

lasti spoloãensk˘ch a prírodn˘ch
vied, v˘chovy a vzdelávania, kultú-
ry, informácií, informatiky, komuni-
kácie a Ïivotného prostredia".
Tak˘ je mandát medzinárodnej or-
ganizácie so sídlom v ParíÏi, ktorá

vznikla v roku 1945 a dnes zdruÏuje vy‰e stodeväÈdesiat
‰tátov. Svetové uznanie si vyslúÏila akciami na záchranu
svetového kultúrneho a prírodného dediãstva, ale tieÏ o-
chranou ºudsk˘ch práv v˘znamn˘ch intelektuálnych osob-
ností. Pod jej patronátom vznikol rad medzinárodn˘ch doho-
vorov vzÈahujúcich sa na autorské práva, ochranu pamiatok
a i. V súãasnosti podporuje prudko sa rozvíjajúcu oblasÈ ko-
munikácií a informatiky. Viete jej názov?

a/ FAO
b/ UNICEF
c/ UNESCO
Va‰e odpovede ãakáme do 30. októbra na adrese 
redakcia@polnohospodar.sk.

V minulom ãísle sme sa vás p˘tali, v akom duchu sa ne-
sie sobotná Veãerná vlna N-Ráda. Správna odpoveì: v du-
chu spomienok na ãas stráven˘ v ‰kolsk˘ch laviciach. Filmo-
vé DVD, ktoré do súÈaÏe venovala táto rozhlasová stanica,
získava ‰tudent 3. roãníka Stanislav Varenyi. Po v˘hru si
môÏe prísÈ do redakcie. -r-

bánsky v˘robok. V obchodoch sa predá-
vajú talianske syry, nemecké pivá, tovary
ak˘chkoºvek svetov˘ch znaãiek; domáce
tovary s nízkou pridanou hodnotou sa dá
kúpiÈ hlavne popri hlavn˘ch cestách alebo
na trhoviskách. Cenovú konkurenciu veº-
k˘ch obchodn˘ch reÈazcov necítiÈ a ceny
sú preto vy‰‰ie neÏ svetové.

Veºká vlna albánskeho vysÈahovalectva
je dôsledkom najtvrd‰ej komunistickej dik-
tatúry v Európe. V roku 1944 nastolil Enver
HodÏa tvrd˘ stalinistick˘ reÏim, ktor˘ trval
aÏ do roku 1990. HodÏa sa postupne ro-
zi‰iel so v‰etk˘mi svojimi socialistick˘mi
spojencami, ktorí sa vraj vzdali marxizmu-
leninizmu. Najprv sa rozhádal s Titom, v
roku 1960 s Chru‰ãovom a po smrti Mao-
Ce-Tunga sa rozi‰iel politicky a ekonomic-
ky aj s âínou. Totálna izolácia a komunis-
tick˘ systém spôsobili, Ïe Albánsko bolo v
roku 1990 najchudobnej‰ou krajinou
Európy. Pritom krajina mala celkom slu‰n˘
potenciál na rast. Nachádza sa len 80 km
od Talianska, na juhu susedí s Gréckom,
má dvestokilometrové pobreÏie Jadran-
ského a Iónskeho mora a dokonca aj prí-
rodné zdroje ako uhlie, meì, nikel, chróm.
Nesmelo by sa v‰ak za HodÏu investovaÈ
do v˘stavby 750 000 obrann˘ch bunkrov,
ktoré teraz polorozpadnuté vytvárajú mili-
tantn˘ ráz krajiny. Pritom náklady na bun-
ker sú porovnateºné s nákladmi na posta-
venie jedného bytu. 

V súãasnosti je Albánsko plné kontras-
tov. Asi v Ïiadnom inom ‰táte nie je na hr-
boºat˘ch cestách tak veºa mercedesov ako
práve tu. Osemdesiat percent z nich je vraj
ukradnut˘ch na západe. Na okrajoch Tira-
ny v‰ak ºudia Ïijú v polorozpadnut˘ch cha-
trãiach. Infra‰truktúra je taktieÏ slabá, elek-
trina máva v˘padky a bez stabilizátora na-
pätia nám v Albánsku neodporúãali zapojiÈ
notebook do siete. Problémy sú aj s do-
dávkou vody, hoci Albánsko je hornatá kra-
jina a dobrej pitnej vody je dostatok. Zlé di-
stribuãné siete v‰ak nútia ºudí robiÈ si zá-
soby vody v sudoch na strechách domov. 

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

www.uniag.sk
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Z volejbalovej extraligy

Ad revidendum 2006 Akademické majstrovstvá
Slovenska v tenise

OZNAMUJEME
NEPREHLIADNITE

POZ¯VAME

FARBY A PLODY JESENE

V¯BEROVÉ KONANIE

SPEKTRUM

Slovenská akademická informaãná
agentúra SAIA vás poz˘va na seminár
·tipendiá a granty pre doktorandov,
v˘skumn˘ch a pedagogick˘ch pra-
covníkov, ktor˘ sa bude konaÈ vo ‰tvrtok
26. októbra od 9.30 h v Kongresovom
centre SPU.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov SPU oznamuje, Ïe 

� 26. októbra 2006 o 9.00 h v poslu-
chárni Z-02 prednesie Ing. KAMIL HUDEC,
PhD., pedagogick˘ pracovník Katedry o-
chrany rastlín, habilitaãnú predná‰ku na
tému Preventívna, biologická a chemická
ochrana proti chorobám obilnín a o 11.00 h
bude v zasadaãke R-SPU (pavilón E, 1.
poschodie) obhajovaÈ habilitaãnú prácu na
tému ·túdium húb z rodu Fusarium a aso-
ciovanej mykoflóry obilnín na Slovensku;

� 8. novembra 2006 sa v zasadaãke
Katedry agrochémie a v˘Ïivy rastlín (pavi-
lón CH, 2. poschodie) budú konaÈ obhajo-
by dizertaãn˘ch prác:

o 9.00 bude Ing. VLADIMÍR ·IMANSK¯,
extern˘ doktorand na Katedre pedológie a
geológie, obhajovaÈ prácu na tému Vlast-
nosti organickej hmoty pôdy a stabilita
pôdnych agregátov a 

o 11.00 h bude Ing. MARTIN DANILO-
VIâ, extern˘ doktorand na Katedre chémie
FBP, obhajovaÈ prácu na tému Bilancia Ïi-
vín v pestovateºskom systéme bez orby na
ÈaÏk˘ch pôdach V˘chodoslovenskej níÏiny;

� 10. novembra 2006 sa v cviãebni A-12
na Katedre rastlinnej v˘roby (pavilón A, 1.
poschodie) uskutoãnia obhajoby dizertaã-
n˘ch prác:

LyÏiarsky kurz na Solisku
Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu po-

riada pre ‰tudentov a doktorandov 6-
dÀov˘ zimn˘ pobyt – lyÏiarsky kurz na
Solisku – ·trbskom plese. Stravovanie +
6 dní vlastn˘ autobus = v˘borná cena.
Termín: 28. 1. - 2. 2. 2007. Ubytovanie:
hotel KriváÀ, Podbanské. Informácie a
prihlá‰ky: do 30. 10. 2006 u PaedDr.
Du‰ana Danka, tel.: 0908 442 356.

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/
2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie: 

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre ekonomiky FEM pre v˘uãbu
predmetov elektronické obchodovanie, agrárne politiky OECD.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ svetového jazyka – preukázaÈ potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na zá-

klade formalizovanej skú‰ky IKT,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- skúsenosti z pobytov na zahraniãn˘ch univerzitách,
- pedagogické minimum,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- uzávierka v˘berového konania je 26. 10. 2006;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre mikrobiológie FBP pre v˘uã-
bu disciplín mykológia, Introduction to Food Mycology, potravinárska mykológia.

Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa v oblasti biologick˘ch a poºnohospodárskych vied,
- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením, zamest-

nanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- nástup od 1. 12. 2006,
- uzávierka v˘berového konania je 27. 10. 2006.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní zasielajte na Útvar personalisti-
ky, 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

Tenisov˘ club SPU AX-V˘stavníctvo
usporiadal 25. a 26. septembra akade-
mické majstrovstvá jednotlivcov, na kto-
r˘ch sa zúãastnilo 40 hráãov zo sloven-
sk˘ch univerzít. ·portová úroveÀ bola
nad oãakávanie vysoká, najmä v kategó-
rii muÏov. Ozdobou turnaja bola úãasÈ
medailistov zo svetovej univerziády –
Stanky Hrozenskej (SPU Nitra) a Petra
Miklu‰iãáka (PF Bratislava). 

V˘sledky
Dvojhra muÏi: 1. Miklu‰iãák, 5.- 8. Ko-
peck˘, Horn˘ (SPU) 
Dvojhra Ïeny: 1. Hrozenská, 3. ëurovki-
nová (SPU)
·tvorhra muÏi: 1. Horn˘ (SPU), V˘rost-
ko (Pre‰ov)
Zmie‰aná ‰tvorhra: 1. Hrozenská - Mi-
klu‰iãák, 3. Horn˘ – ëurovkinová (SPU)

O medailové umiestnenia sa podelilo
sedem univerzít, najúspe‰nej‰ia bola
SPU Nitra pred Právnickou fakultou
Bratislava a UK Bratislava. Je v‰ak na
zamyslenie, preão neboli prihlásení ‰tu-
denti SPU, ktorí reprezentovali na stret-
nutí nitrianskych univerzít.

Vysoko treba hodnotiÈ bezchybné
‰portové a spoloãenské správanie v‰et-
k˘ch úãastníkov i v˘borné podmienky,
ktoré im organizátori vytvorili.

Doc. PhDr. ZDENKO BELAJ, CSc.,
riaditeº AMS
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Zakliata do dreva? Foto: IVAN JANKO

KaÏdoroãná v˘stava ovocia a zeleniny
spojená s prehliadkou skleníkov, parku
a vzorkovníc rastlín Botanickej záhrady
SPU sa uÏ stáva tradíciou. Tento rok
bola pre veºk˘ záujem verejnosti pre-
dæÏená, a tak sa poãas ‰iestich dní 
v priestoroch BZ vystriedalo viac ako 
tisíc ‰esÈsto náv‰tevníkov. Foto: rch

Basketbalisti 
v novej sezóne

Poslednú septembrovú sobotu od-
‰tartovali basketbalisti CASTA SPU
Nitra ìal‰iu extraligovú sezónu. Na
pôde strieborného medailistu z Hand-
lovej sa predstavili s omladen˘m ká-
drom, keì tréner Urban hodil do extra-
ligovej vody hneì ‰tyroch mlad˘ch de-
butantov - Îiaka, Vida, Ilavského a
Rendlu. Ná‰ tím nastúpil v nov˘ch
dresoch s logom generálneho sponzo-
ra KB Building SK, krst v‰ak víÈazn˘
nebol: MBK Handlová – Casta SPU
Nitra 93:81 (24:22, 22:22, 25:18,
22:19). ëal‰ie kolá boli úspe‰nej‰ie,
na domácej palubovke porazila Casta
SPU hráãov Interu Bratislava 82:79
(12:20, 28:19, 27:21, 15:19) a v Ko-
márne tím MBK Rieker 70:72 (16:23,
23:11, 20:17, 11:19). V dueli s lídrom
z Ko‰íc predstavil ná‰ tím novú posi-
lu – dvojmetrového Ameriãana Da-
metriho Hilla. V prvom polãase sa
presadzoval bezchybne, s 19 bodmi
sa stal najlep‰ím strelcom tímu, ús-
pe‰nosÈ ostatn˘ch hráãov v‰ak bola
poloviãná. Ko‰iãania boli od zaãiatku
dominantnej‰í, mali v˘bornú obranu a
zvíÈazili 69:87 (16:22, 18:20, 19:22,
16:23). Casta SPU odãinila stratu
hneì v ìal‰om zápase, keì v RuÏom-
berku porazila extraligového nováãika
Doln˘ Kubín 70:77 (14:14, 18:22,
14:20, 24:21). (podºa NN)

Podarilo sa vám
zachytiÈ nejakú
vtipnú ãi kurióznu
situáciu? Podeºte
sa o svoje foto-
úlovky s ãitateºmi
Poºnohospodára
a po‰lite ich spo-
lu s vtipn˘m tex-
tom na na‰u mai-
lovú adresu: 
redakcia@
polnohospodar.sk
Autorov najlep-
‰ích snímok od-
meníme.

Slávnostnú atmosféru úÏasne dotvárala kvetinová
v˘zdoba priestoru, kde sa presne o deÀ skôr uskutoã-
nila v˘nimoãná udalosÈ, inaugurácia nového rektora.
Burácajúcim potleskom sme medzi sebou privítali
ná‰ho roãníkového pedagóga, doc. Ing. Jozefa Vice-
na, CSc. SpoluÏiakom sa prihovoril Ing. Marian Bru-
nai, ktor˘ zrekapituloval obdobie ‰túdia. Hovoril o tom,
ako sme sa uplatnili v praxi a kon‰tatoval, Ïe skutoã-
ne vynikajúco, pretoÏe sme zastúpení nielen v ekono-
mickej praxi, ale na rôznych postoch v rôznych oblas-
tiach, a to vo vysok˘ch funkciách. Z na‰ich radov je aj
prodekanka FEM, doc. Ing. Mária ·ajbidorová, CSc.,
ktorá sa nám prihovorila z titulu svojej funkcie v za-
stúpení dekana fakulty, ale aj ako spoluziaãka a za-
spomínala, aké to bolo pred
t˘mi niekoºk˘mi rokmi...

Milo sa nám prihovoril aj
roãníkov˘ pedagóg. Ne-
ch˘balo jeho vyznanie, ak˘
je py‰n˘ na v‰etko, ão sme
v Ïivote dokázali, ak˘ je to
preÀho dobr˘ pocit, keì
poãuje o nás slová chvály,
uznania. Kyticou a potles-
kom sme vyjadrili, Ïe je to
aj jeho zásluha, pretoÏe
mu na nás vÏdy záleÏalo 
a nikdy nám niã neodpustil.
Jeho tvrdá ruka vÏdy vãas
zasiahla, aby predi‰la nie-
ãomu nerozváÏnemu, ne-
premyslenému. Teraz si

v‰etci uvedomujeme, Ïe to bola ruka otcovská… 
Bol to pre nás úÏasn˘ pocit, keì sme sedeli v au-

le, tak ako pred tridsiatimi rokmi – vtedy síce neskú-
sení, neo‰ºahaní vetrom, ale zato s diplomom v ru-
ke, ktor˘ bol pre nás tou najväã‰ou odmenou.

Zo stosedemdesiatichpiatich pefkárov sa nás zi‰-
lo z celého Slovenska deväÈdesiatpäÈ. Po slávnost-
nom oficiálnom akte a spomienkach v priestoroch
"na‰ej dobrej alma mater“ sme sa presunuli do spo-
loãenskej miestnosti hotelovej akadémie, kde na‰e
spomínanie pokraãovalo. V‰etci sme sa jednohlas-
ne zhodli na tom, Ïe dovidenia o päÈ rokov….

Ing. MAGDALÉNA KOVÁâOVÁ
za organizaãn˘ v˘bor stretnutia

Na stretávke po tridsiatich rokoch sa zi‰li pefkári z celého Slovenska. 
Foto: archív autorky

o 9.00 h bude Ing. JOZEF RÎONEC, ex-
tern˘ doktorand na KRV, obhajovaÈ prácu
na tému Vplyv rôznych pestovateºsk˘ch
technológií na v˘robnosÈ a energetickú e-
fektívnosÈ osevného postupu a

o 11.00 h bude Ing. Mgr. MÁRIA BABU-
LICOVÁ, externá doktorandka na KRV, ob-
hajovaÈ prácu na tému Vplyv zastúpenia o-
bilnín v osevnom postupe na úrody vybra-
n˘ch plodín a diverzitu burín.

VK EKONÓM SPU NITRA – VK PU
PRE·OV 2:3 (-12, 23,22, -21,-14) Hrali:
Chudík, Toman, Pa‰ka, Zentko, Valent,
Czápa (libero: Kostka, Vavro, J. Hukel, M.
Hukel, Krajãík).

Zápas bol od úvodného hvizdu nervózny
a veºmi vyrovnan˘. V koncovke prvého se-
tu ná‰ tím prehrával a nedokázal hru otoãiÈ
vo svoj prospech. V dobre rozbehnutom
druhom a treÈom sete dokázali hráãi SPU
udrÏaÈ vedenie, a to im napokon prinieslo
zisk oboch setov. Vo ‰tvrtom a piatom se-
te v‰ak neustráÏili minimálny náskok, ão
súper dokonale vyuÏil. Zápas mal veºmi
dobr˘ náboj a diváci si mohli vychutnaÈ
pekné v˘meny na oboch stranách. 

VK EKONÓM SPU NITRA – V·K PÚ-
CHOV 3:2 (-20, 21, 16, -21, 14) Hrali:
Chudík, Toman, Pa‰ka, Zentko, Valent,
Czápa (libero: Kostka, Vavro, M. Hukel).

NedeºÀaj‰í zápas bol od úvodu v rukách
hostí, ktorí dobre zahrali v koncovke prvé-
ho setu a zaslúÏene ho získali. Hráãi SPU
zaãali lep‰ie prihrávaÈ, mali dostatoãne
kvalitn˘ servis a presadzovali sa aj v obra-
ne na sieti. V˘sledkom bol zisk druhého a
tretieho setu. Hoci sa opäÈ nevyvarovali za-
váhania vo ‰tvrtom sete, v poslednom sa
maximálne skoncentrovali, ão im prinieslo
prvé víÈazstvo.

VK LOVINIT LOVINOBA≈A-LUâENEC
- VK EKONÓM SPU NITRA 2:3 (-14, -20,
19, 22, -12)

Volejbalisti SPU cestovali do Luãenca,

kde domáci hrávajú svoje zápasy, s jedno-
znaãn˘m cieºom – zvíÈaziÈ s ak˘mkoºvek
rozdielom. Na‰i hráãi od zaãiatku dobre
servovali a bránili na sieti, ão bol kºúã k ús-
pechu. Po prv˘ch dvoch setoch bolo jasne
rozohrané na víÈazstvo, v treÈom a ‰tvrtom
sete sa v‰ak domáci zaãali presadzovaÈ
kvalitn˘m servisom a dobrou obranou na
sieti a v „poli“. V poslednom sete sme sa
dokázali zmobilizovaÈ a dotiahnuÈ tento
dôleÏit˘ zápas v ná‰ prospech.

Slovensk˘ pohár
VK CITYFARMA NOVÉ MESTO NAD

VÁHOM „B“ – VK EKONÓM SPU NITRA
2:3 (-18,19,18,-21,-10)

K nároãnému programu volejbalistov
prispelo aj prvé kolo Slovenského pohára
muÏov, na ktorom sa zúãastnili i prvoligové
druÏstvá. Na‰i chlapci cestovali za súpe-
rom na PovaÏie, kde nás ãakal prv˘ zápas.
Domáci nechceli predaÈ koÏu lacno a od
zaãiatku bojovali. Na‰i sa nevyvarovali via-
cer˘ch ch˘b, a tak po treÈom sete viedol
súper 2:1. Od toho okamihu sme v‰ak zo-
brali opraty do svojich rúk a zaslúÏene zví-
Èazili. ªUBOMÍR PA·KA

NajbliÏ‰í program:
21.10. Nitra – Îilina o 18.00 h
25.10. Nitra – LovinobaÀa (Slov. pohár) 

o 19.00 h
28.10. Nitra – Nové Mesto nad Váhom 

o 18.00 h

Aula Slovenskej poºnohospodárskej univerzity bola 23. septembra v popoludÀaj‰ích hodinách svedkom
stretnutia absolventov Prevádzkovo-ekonomickej fakulty V·P, ktorí ‰tudovali v rokoch 1971 aÏ 1976.

www.uniag.sk


