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Je to obdobie, v ktorom by uãitelia a
vedeckí pracovníci na univerzitách mali
organizovaÈ aktuálne predná‰ky, stret-
nutia s doktorandmi, ukáÏky unikátnej
laboratórnej techniky, jej pouÏiteºnosti,
rozhovory o dosiahnut˘ch a oãakáva-
n˘ch v˘sledkoch v procesoch vedecké-
ho bádania. Nemenej v˘znamné a ve-
decky úãinné sú aj stretnutia s úãastník-
mi zahraniãn˘ch v˘skumn˘ch pobytov, 
s manaÏérmi grantov˘ch agentúr, správ-
cami a vlastníkmi domácich a európ-
skych fondov, ale aj s reprezentantmi
aplikovaného v˘skumu a príslu‰nej v˘-
robno-podnikateºskej sféry. V˘stavy,
vernisáÏe a posterové prezentácie, ale
aj filmové dokumenty o Ïivote a vedec-
kej práci v˘znamn˘ch vedcov ãi nosite-
ºov Nobelov˘ch cien (za vedu) b˘vajú
veºmi atraktívne, pôsobia argumentaãne
a presvedãivo. Mnohé pracoviská orga-
nizujú medzinárodné vedecké podujatia
na katedrovej, fakultnej, univerzitnej,
alebo medziuniverzitnej úrovni. 

Takéto formy Ïivej prezentácie ve-

deckého Ïivota a jeho v˘sledkov zakot-
vili do svojich programov aj fakulty a ka-
tedry Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity.

Pracoviská SPU usporiadajú poãas
Európskeho t˘ÏdÀa vedy spolu 35 podu-
jatí vedeckého, pracovného i konzultaã-
ného charakteru, ão z kvantitatívneho
hºadiska nie je málo. Zostáva nám veriÈ,
Ïe aj ich odborno-vedecká úroveÀ za-
ujme mnoho potenciálnych úãastníkov,
a to nielen zo strany pedagógov, ale aj
doktorandov a ‰tudentov 1. a 2. stupÀa
vzdelávania. Veì veda je zdrojom po-
znania, záruka spoloãenského pokroku
a cesta k vy‰‰ej kvalite Ïivota na Zemi.
Málokto z nás by odmietal tieto atribúty
a hodnoty vedy. Îeláme organizátorom
podujatí úspe‰n˘ priebeh, v˘bornú ve-
deckú a odbornú úroveÀ a veºk˘ záujem
vedeckej komunity a ‰tudentov. 

Prof. Ing. JÁN SUPUKA, DrSc., 
prorektor pre vedu

(Prehºad podujatí k Európskemu t˘ÏdÀu
vedy nájdete v ãísle.)

Ministerstvo ‰kolstva SR kaÏdoroãne in‰piruje univerzitné a akademické praco-
viská k organizovaniu Európskeho t˘ÏdÀa vedy. V tomto roku v dÀoch 20. aÏ 26. no-
vembra. Úãelom t˘chto dní je „v˘zva, aktivizácia, prezentácia a komunikácia“ ved-
cov medzi sebou v záujme zv˘‰enia efektívnosti v˘skumu, ktor˘ je nevyhnutnou
súãasÈou tvorivej práce kaÏdého vedeckého univerzitného pracovníka.

Kto sa vraj raz nauãí plávaÈ, bicyklovaÈ
ãi tancovaÈ, uÏ to nikdy nezabudne. Som
presvedãená, Ïe to platí aj vtedy, ak bol
niekto uÏ raz uãiteºom. Mentorovanie má 
v krvi. Preão tak˘to úvod? PretoÏe dnes
som si pre vás, milí ãitatelia, vymyslela
douãovanie – zo slovenãiny. Nebudeme
písaÈ diktát, ani ‰tylistické cviãenia, zopa-
kujeme si písanie zloÏen˘ch prídavn˘ch
mien. Najmä jedného, ktoré bytostne súvi-
sí so Ïivotom univerzity a ãasto ho veru pí-
‰eme nesprávne. 

Tak papier a pero. Na na‰ej univerzite
sa mnohí venujú vedeckov˘skumnej ãin-
nosti, teda práci, ktorej obsahom je ve-
deck˘ v˘skum. Vedeckov˘skumná ãin-
nosÈ je dôleÏitá, pretoÏe priná‰a ‰tuden-
tom nové poznatky. V˘sledky vedeckov˘-
skumnej práce budú hraÈ prím aj pri hod-
notení univerzít a ich akreditácii. Vedec-
kov˘skumní pracovníci majú veºkú zod-
povednosÈ aj z hºadiska etiky. Atì... V‰imli
ste si, Ïe v˘raz vedeckov˘skumn˘ som
napísala ako jedno slovo, spolu, bez spo-
jovníka? To preto, Ïe toto zloÏené prídav-
né meno je vytvorené zo zdruÏeného po-
menovania, teda spojenia prídavného me-
na vedeck˘ a podstatného mena v˘skum.

„Preão potom v spojení vedecko-tech-
nick˘ spojovník pí‰eme?“, krútia hlavou
niektorí pochybovaãi. No predsa preto, Ïe
sme ho vytvorili z názvov dvoch rovnocen-
n˘ch subjektov (veda a technika). Tak isto
ako v˘raz bielo-modro-ãervená (napríklad
na‰a zástava), ãi rakúsko-uhorsk˘ (Rakús-
ko a Uhorsko). Mnemotechnická pomôc-
ka: v „spojovníkov˘ch“ slovách moÏno po-
radie prvkov zameniÈ, no v t˘ch druh˘ch
veru nie!

âiarka sem, spojovník tam. Je to v ére
poãítaãov a internetu naozaj také dôleÏi-
té? NuÏ... na akademickej pôde by sme 
o nutnosti jazykovej kultúry hádam vôbec
nemali pochybovaÈ! K. POTOKOVÁ

Newspaper of the Slovak
University of Agriculture 

in Nitra 
Volume 51, Number 5, November 16, 2006

INSIDE
� European Science Week page 1
� International Visitors to SUA 1
� Researchers and Publication

Activities 2
� Recreation and Tourism 

of V4 Countries 2
� Slovak Folklore on Festival 

in China 3
� India Culture in Nitra 3
� Study in Great Britain 3
� Experience from Tirol 3
� Taking Photos 4
� New Books 4
� University Sports 4

Kolégium na svojom zasadnutí kona-
nom 23. októbra schválilo správu o ãin-
nosti kancelárie vzÈahu s verejnosÈou a
redakcie Poºnohospodára s pripomienkami.
Z diskusie vyplynulo, Ïe pracovisko sa pro-
stredníctvom vydávania dvojt˘Ïdenníka
Poºnohospodár a propagaãn˘ch materiá-
lov, spoluprácou s médiami, poskytovaním
informácií a participáciou na organizovaní
celouniverzitn˘ch podujatí zodpovedne
podieºa na ‰írení dobrého mena ‰koly do-
ma i v zahraniãí. âlenovia kolégia násled-
ne vzali na vedomie informáciu kvestorky
A. Janãu‰kovej o vyjadrení Ministerstva
kultúry SR k predaju ka‰tieºa v Oponiciach
s t˘m, Ïe ‰tát nemá záujem o vyuÏitie
predkupného práva naÀ, oznámenie pred-
sedu OZ M. Habána o návrhu na vyplate-
nie ãasti rezervy sociálneho fondu zamest-
nancom SPU podºa metodiky roku 2005 v
ãiastke 1000 Sk kaÏdému zamestnancovi
s pln˘m pracovn˘m úväzkom. Doc. Ján
Tomá‰ informoval kolégium o stave prác
na rekon‰trukcii SlPK a ukonãení 1. etapy
do polroka budúceho roka a prorektor D.
Húska o postupe vypracúvania samohod-
notiacej správy. -r-

DVA T¯ÎDNE  /  V SKRATKE

Trikrát z ìalekej âíny
� V rámci dvojstrannej medzinárodnej spoluprá-
ce s âínou, ktorá prebieha na Katedre biotechni-
ky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav FZKI uÏ piaty
rok, nav‰tívili v dÀoch 21. - 27. októbra t.r. na‰u
univerzitu ãínski hostia – pani Shuzhen Ge, riadi-
teºka Centra v˘skumu provincie Hebei, pán
Fengwu Zhao, profesor pre v˘skum suchovzdor-
n˘ch rastlín z Akadémie poºnohospodárskych vi-
ed a pán Fuchen Zhao, riaditeº Lesníckeho v˘-

skumného ústavu provincie Hebei. S veºk˘m záujmom si pozreli pracoviská SPU, nav-
‰tívili kooperujúce firmy, Arborétum MlyÀany, Banskú ·tiavnicu a ìal‰ie zaujímavé lo-
kality, orientované na spoloãn˘ rie‰iteºsk˘ program v oblasti v˘skumu sempervirentov
a ich overovanie vo vybran˘ch lokalitách âíny. Hostí prijal aj rektor prof. Mikulá‰
Láteãka, ktor˘ v spoloãnom rozhovore ocenil moÏnosti dobrej spolupráce, okrem iné-
ho aj preto, Ïe sám nav‰tívil spomínanú provinciu v âíne. 

Prof. Ing. ANNA JAKÁBOVÁ, CSc.

� V dÀoch 24. 10. – 2. 11. 2006 zavítal na SPU
prof. Xinghong Yang a prof. Huiyuan Gao zo
Shandongskej poºnohospodárskej univerzity v
Taiane (âína). Náv‰teva sa uskutoãnila v rámci
rie‰enia spoloãného bilaterálneho projektu medzi
SR a âínou pre roky 2005–2007 pod názvom
Nové prístupy molekulárnej aÏ ekosystémovej
detekcie fotosyntézy v podmienkach environ-
mentálneho stresu. Okrem hodnotenia doteraj-
‰ích v˘sledkov projektu sa hostia oboznámili s in-
fra‰truktúrou v˘skumu na Katedre fyziológie rastlín. Témami diskusie boli najmä meto-
dické postupy v ekofyziologickom a molekulárno-biologickom v˘skume, v˘mena mate-
riálu vhodného na ‰túdium stresov v rastlinách a hºadanie ìal‰ích moÏností ‰ir‰ej ve-
decko-technickej spolupráce. Pri príleÏitosti stého v˘roãia vzniku Shandonskej poºno-
hospodárskej univerzity odovzdali ãínski hostia pamätné medaily rektorovi SPU prof.
Mikulá‰ovi Láteãkovi a slovensk˘m rie‰iteºom projektu, doc. Mariánovi Brestiãovi a Ing.
Kataríne Ol‰ovskej. -kol-

� V rámci bilaterálneho slovensko-ãínskeho pro-
jektu APVV, zameraného na v˘skum Ïivotného
prostredia pomocou diaºkového prieskumu Zeme,
nav‰tívila 31. októbra t.r. Katedru strojov a v˘rob-
n˘ch zariadení MF profesorka Li Xiaomei a Dr.
Jinming Sha z ãínskej Fujian Normal University.
Hostí v sprievode pracovníkov V˘skumného
ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratisla-
ve privítal prorektor SPU doc. Vladimír Rataj a zá-
stupca katedry doc. Ján Simoník. âínskych od-

borníkov zaujímali najmä v˘sledky v˘skumu v oblasti presného poºnohospodárstva 
a diaºkového prieskumu Zeme, ktor˘ sa rie‰i na katedre. -jh-

Veºvyslanec USA v KolíÀanoch

Prezident vymenoval nov˘ch profesorov
V Sieni Ústavy na Bratislavskom hrade vymenoval prezident SR Ivan Ga‰paroviã 

2. novembra 41 profesorov vysok˘ch ‰kôl. Na slávnostnom akte bol prítomn˘ minister
‰kolstva Ján Mikolaj, Ferdinand Devínsky, predseda V˘boru NR SR pre vzdelávanie,
mládeÏ, vedu a ‰port, prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Bále‰,
predseda Rady vysok˘ch ‰kôl SR Viktor Smie‰ko a ìal‰í hostia. Ivan Ga‰paroviã v
slávnostnom príhovore vysoko ocenil prácu a odbornú úroveÀ vedomostí nov˘ch pro-
fesorov. Vyjadril nádej, Ïe svojimi odborn˘mi i ºudsk˘mi kvalitami prispejú k zv˘‰eniu
úrovne univerzít, na ktor˘ch pôsobia. Podºa slovenského prezidenta je vzdelanie naj-
väã‰ia devíza, ktorú môÏe získaÈ jednotlivec ako prospech nielen pre seba, ale pre ce-
lú na‰u spoloãnosÈ. 

Medzi novovymenovan˘mi profesormi je aj JÁN TOMÁ· z Fakulty biotechno-
lógie a potravinárstva, ktor˘ sa stal profesorom v odbore spracovanie poºno-
hospodárskych produktov. BlahoÏeláme! -r-

Veºvyslanec USA R. M. Valle (druh˘ sprava) s hostiteºmi z MF a VPP. 

Na základe iniciatívy mimoriadneho
a splnomocneného veºvyslanca Spo-
jen˘ch ‰tátov americk˘ch na Sloven-
sku, Jeho Excelencie RODOLPHE M.
VALLEHO, sa 30. októbra uskutoãnilo
neformálne stretnutie s pracovníkmi
Mechanizaãnej fakulty na pôde Vyso-
ko‰kolského poºnohospodárskeho
podniku SPU, s.r.o, v KolíÀanoch. 

Témou diskusie bola situácia vo vyuÏí-
vaní obnoviteºn˘ch zdrojov energie v poº-
nohospodárskom rezorte SR a v˘skumné
aktivity pracovníkov SPU venované naj-
mä energetickému zhodnocovaniu Ïivo-
ãí‰nej a rastlinnej biomasy. Na stretnutí
sa okrem veºvyslanca zúãastnili pracovní-
ci veºvyslanectva Edward Kemp a James

Potts, za Mechanizaãnú fakultu dekan
prof. Vladimír Kroãko, doc. Ján Gadu‰,
Ing. Pavol Bystriansky, Ing. Róbert Kollár
a za VPP Ing. Peter Brezovsk˘ a Ing.
Jozef PruÏinsk˘. V rámci diskusie boli
hostia oboznámení s vedeckov˘skumn˘-
mi aktivitami a medzinárodnou aj domá-
cou spoluprácou na projektoch venova-
n˘ch obnoviteºn˘m zdrojom energie. R.
Valle prejavil veºk˘ záujem o diskutovanú
oblasÈ a prisºúbil podaÈ pomocnú ruku pri
otvorení komunikácie odborníkov z na‰ej
univerzity s univerzitami, vedeck˘mi in‰ti-
túciami a firmami v USA, ktoré sa profe-
sijne zaoberajú problematikou obnoviteº-
n˘ch zdrojov energie. 

Doc. Ing. JÁN GADU·, CSc.

- Profesor Konstantin Sajeviã uÏ ani
nie je hosÈom, povaÏujeme ho za ãlena
na‰ej fakulty, pretoÏe pôsobí u nás uÏ po
druh˘krát ako hosÈujúci profesor. Momen-
tálne je prorektorom Medzinárodnej
Sacharovovej ekologickej univerzity v
Minsku. Podieºal sa na kreovaní ‰tudijné-
ho odboru manaÏment Ïivotného prostre-
dia a regionálny rozvoj. Je aj zahraniã-
n˘m ãlenom SAPV. 

V sprievode prof. Sajeviãa pri‰iel dr.
ALEXEJ STEPANOVIâ SKAKUN, posla-
nec parlamentu a predseda Zväzu poºno-
hospodárskych druÏstiev Bieloruska. Je
predsedom agrokombinátu Ostromeãe-

vo. Agrokombinátna forma znamená, Ïe
to, ão sa vyprodukuje, sa tam aj spracúva
a predáva. Má zabezpeãenú kompletnú
vertikálnu integráciu. Poskytuje v‰etky
sluÏby obyvateºstvu vrátane sluÏieb v ob-
lasti ‰kolstva, zdravotníctva, kultúry, in-
fra‰truktúry. Produktivita práce sa u nich
nepretrÏite zvy‰uje, od toho sa odvíja za-
interesovanosÈ zamestnancov, ktorá z ro-
ka na rok stúpa a je na prvom mieste v
Bielorusku, predbieha aj priemyselné
podniky. Zväz, na ãele ktorého dr. Ska-
kun stojí, manaÏuje v‰etky druÏstvá v Bie-
lorusku, ktoré si udrÏali agrokombinátnu

Jednou z viacer˘ch zahraniãn˘ch náv‰tev, ktoré zavítali na na‰u univerzitu
v októbri, boli hostia z Bieloruska. Spolupracujú s Fakultou európskych ‰túdií
a regionálneho rozvoja. Predstavil nám ich a o vzájomn˘ch plánoch porozprá-
val dekan fakulty, prof. VLADIMÍR GOZORA.

Európsky t˘ÏdeÀ
vedy na univerzite
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Je potrebné a moÏné publikovaÈ 
v karentovan˘ch vedeck˘ch ãasopisoch?

Rekreológia a turizmus v krajinách V4

Spomienka na vedca a pedagóga

SPU V T¯ÎDNI
VEDY

Sebahodnotenie univerzity

DruÏstvá opäÈ aktuálne

Jesenné stretnutie spojené s medzinárodnou konferenciou k projektu COST E33
Forests for Recreation and Nature Tourism (FORREC) sa konalo 16. aÏ 18. októbra
v Poprade, vo Vysok˘ch Tatrách. Hlavn˘m organizátorom bola Katedra záhradnej
a krajinnej architektúry FZKI v spolupráci s TU Zvolen a UMB Banská Bystrica.

ného cyklu ãloveka a spoloãnosti. Úãastníci
konferencie venovali tejto oblasti maximál-
nu pozornosÈ s dôrazom na ‰trukturalizáciu
obsahu a termínov spracovávania cieºo-
v˘ch publikácií.

V exkurznej ãasti pripravili organizátori
tri atraktívne trasy, a to Vysoké Tatry – Ta-
transká Lomnica, Smokovce, ·trbské Ple-
so, Dobroãsk˘ prales a lesnícky skanzen
Vydrovo. 

Na podujatí sa zúãastnilo spolu 56 úãast-

níkov z 22 krajín Európy a 6 reprezentantov
(priamych úãastníkov projektu) zo Sloven-
ska. Predseda projektu COST E33, prof. SI-
MON BELL (College of Art, Edinburgh
University) vyslovil organizátorom poìako-
vanie za v˘born˘ vedeck˘, exkurzn˘ i spo-
loãensk˘ program. Osobitne ocenil organi-
zaãnú prácu Ing. Márie BihuÀovej (KZKA) a
na znak vìaky jej odovzdal vecn˘ darãek.
Pripájam sa k poìakovaniu menovanej i ce-
lého organizaãného v˘boru, predná‰ajúcim
i vedúcim exkurzií za ich vysokú angaÏova-
nosÈ a profesionálny prístup ku konferencii.
Prof. S. Bell po konferencii predniesol na
KZKA FZKI predná‰ku pod názvom Archi-
tektúra a estetika krajiny ·kótska.

Prof. Ing. JÁN SUPUKA, DrSc.,
garant projektu COST E 33 za Slovensko

ty na ich ìal‰í rozvoj; prírodné lesy Sloven-
ska, ich prírodno-ochranárska hodnota a
moÏnosti vyuÏitia v ekoturizme; rekreaãné
vyuÏívanie národného parku a CHKO
·umava; rekreácia v prímestsk˘ch lesoch
Var‰avy; trendy rozvoja lesov a ich rekre-
aãné vyuÏívanie v Maìarsku.)

Rokovanie v pracovn˘ch skupinách bolo
zamerané na prípravu referenãn˘ch v˘stu-
pov˘ch publikácií, v ktor˘ch reprezentanti
kaÏdej skupiny spracujú dopyt obyvateºstva
a rekreaãnú ponuku (potenciál krajiny) pre
rekreáciu vrátane ‰pecifick˘ch otázok ná-
rodnej politiky, tradícií a prírodn˘ch zdrojov,
ktoré sú urãujúcimi kritériami pre rozvoj a
modernizáciu stredísk zotavenia a turizmu.
Takáto súborná prezentácia a medzi-
národná komparácia poznatkov, skúsenos-
tí, ale aj prístupov k rie‰eniu a podpore rek-
reácie budú v˘chodiskov˘m podkladom pre
EÚ v ìal‰ích podporn˘ch projektoch a fon-
doch pre rozvoj tejto logickej súãasti Ïivot-

� Aktuálne otázky botaniky – seminár zame-
ran˘ na oblasÈ botanického v˘skumu na Slo-
vensku a prezentáciu najnov‰ích poznatkov z
oblasti populaãnej a reprodukãnej biológie a
genetiky rastlín. Usporiadateº: Katedra bota-
niky FAPZ. Termín: 20. 11. 2006 od 13.00 h;
miesto: cviãebÀa AZ-41.
� Matematika vo v˘skume, v˘uãbe a praxi –
prezentácia a ukáÏky elektronick˘ch matema-
tick˘ch produktov pre ‰tudentov SPU.
Usporiadateº: Katedra matematiky FEM; ter-
mín: 20. 11. 2006 o 11.00 h; miesto: cviãebÀa
AS-31.
� Európska únia v procese globalizácie –
workshop. Usporiadateº: Katedra európskych
‰túdií FE·RR; termín: 20. 11. 2006 od 13.30 h;
miesto: priestory KE·.
� II. vedeck˘ seminár Mechanizaãnej fakulty
k dÀom európskej vedy so zameraním na
prezentáciu najnov‰ích v˘sledkov v˘skumu
na MF a ich aplikáciu v praxi. Termín: 21. 11.
2006 od 13.00 h; miesto: Kongresové cent-
rum SPU.
� Rozvoj vidieka v kontexte integrácie SR do
EÚ – vedeck˘ seminár. Usporiadatelia: Ka-
tedra regionálneho rozvoja FE·RR, Vidiecky
parlament; termín: 21. 11. 2006 od 9.00 h;
miesto: priestory KRR. 
� DeÀ otvoren˘ch dverí na Katedre európ-
skych ‰túdií FE·RR – podujatie pre ‰tudentov
a ‰irokú verejnosÈ. Termín: 21. 11. 2006 od
8.00 do 16.00 h; miesto: priestory KE·.
� Vedeckov˘skumná ãinnosÈ Katedry udr-
Ïateºného poºnohospodárstva a herbológie
FAPZ v oblasti integrovanej a ekologickej sú-
stavy hospodárenia, regulácie zaburinenosti,
energetick˘ch a ‰peciálnych rastlín, sprievod-
nej biodiverzity a agroturistiky - workshop.
Termín: 22. 11. 2006 od 9.00 do 11.00 h;
miesto: cviãebÀa AA-02.
� Prezentácia v˘sledkov vedeckov˘skumnej
ãinnosti Katedry pedológie a geológie FAPZ a
plán v˘skumu na ìal‰ie obdobie. Termín: 22.
11. 2006 od 14.00 h; miesto: kniÏnica KPaG.

Cieºom tohto ãlánku je priniesÈ základné
poznatky, ako aj vlastné názory autorov na
túto problematiku, ktorá môÏe slúÏiÈ najmä
doktorandom na lep‰ie zorientovanie sa v
problematike vedeck˘ch publikácií s dôra-
zom na karentované vedecké ãasopisy. 

âo sú karentované ãasopisy?
Sú to vedecké ãasopisy, ktoré sú registro-

vané a spracovávané sluÏbou Current Con-
tents. Current Contents vydáva od roku 1958
Institute for Scientific Information (ISI, USA,
http://www.isinet.com). 

Táto sluÏba vznikla v dobe, keì ãasopisy
vychádzali len v tlaãenej podobe, s predpo-
kladan˘m ãasov˘m sklzom, potrebn˘m na
vydanie konkrétneho ãísla ãasopisu. Current
Contents v predstihu priná‰ali obsahy ãísel
ãasopisov, ktoré mali vyjsÈ v tlaãi, ãím infor-
movali vedeck˘ch pracovníkov o v˘sledkoch
dosiahnut˘ch vo vede. Vedecké ãasopisy
spracovávané v Current Contents moÏno
právom povaÏovaÈ za najv˘znamnej‰ie v da-
nom odbore, pretoÏe pred zaregistrovaním v
Current Contents prechádzajú prísnym v˘be-
rom odborníkov ISI a musia spæÀaÈ stanovené
kritériá (pozri: The ISI Database: The Journal
Selection Process – na adrese http://www. i-
sinet.com/essays/selectionofmaterialforcove-
rage/199701.html/). Karentované vedecké

ZorganizovaÈ konferenciu na Slovensku,
o ktorej sa rozhodlo uÏ v roku 2004 na
stretnutí riadiaceho v˘boru v Edinburghu,
bola v˘zva, ale aj dôvera a príleÏitosÈ, uká-
zaÈ na‰e organizaãné schopnosti, krásnu
prírodu Slovenska, odetú do jesenného ‰a-
tu babieho leta, ale aj úloha pripraviÈ ão naj-
lep‰í vedeck˘ a exkurzn˘ program. Akcia
sa vydarila, a to aj za pomoci sponzorov,
sympatizantov, priateºov a asistencie ìal-
‰ích kolegov z KZKA.

Na otvorení sa úãastníkom konferencie
prihovoril viceprimátor mesta Vysoké Tatry
Igor Pluãinsk˘, ktor˘ predstavil región so
svojimi úspechmi a problémami, súvisiaci-
mi s v˘stavbou a turistick˘m ruchom.
KeìÏe konferencia mala predstaviÈ aktuál-
ny stav a trendy v rozvoji rekreológie a tu-
rizmu v krajinách V4, odzneli na nej pred-
ná‰ky odborníkov zo Slovenska, âeska,
Poºska a Maìarska (Vysoké Tatry, ich re-
kreaãn˘ potenciál a dopad veternej kalami-

V rámci sebahodnotenia SPU zhro-
maÏìujeme informácie o in‰titucionálnej
forme na‰ej univerzity, vzájomn˘ch väz-
bách medzi jej súãasÈami, súãinnosÈou
t˘chto prvkov, o vytváraní podmienok pre
rozvoj vzdelávania, v˘skumu a spoluprá-
ce s praxou. Na webovej stránke univerzi-
ty vám predkladáme pracovn˘ materiál na
verejnú diskusiu. Va‰e návrhy a námety
na jeho upresnenie zasielajte na e-mail:
hodnotenie@uniag.sk najneskôr do 24.
novembra 2006. DU·AN HÚSKA,

prorektor SPU

ãasopisy teda moÏno oznaãiÈ za najprestíÏ-
nej‰ie vedecké ãasopisy, v ktor˘ch sú publi-
kované najlep‰ie vedecké práce. Takmer v
kaÏdej vednej oblasti existuje v medzinárod-
nom meradle viacero tak˘chto ãasopisov, ão
svedãí aj o stupni v˘voja a rozvoja danej ved-
nej oblasti. Takmer v‰etky periodiká vychá-
dzajú vo vedeckom - anglickom jazyku, keì-
Ïe slúÏia ako sofistikované medzinárodné fó-
rum na v˘menu poznatkov. Zoznamy karen-
tovan˘ch ãasopisov moÏno nájsÈ na stránke
ISI, cez linku Journal Lists alebo priamo na
adrese http://www.isinet.com/journals/. Po
v˘bere vhodnej tematickej série Current Con-
tents (pre poºnohospodárstvo je to Current
Contents®/Agriculture, Biology & Environ-
mental Sciences) moÏno vyhºadaÈ konkrétny
titul ãasopisu alebo prezeraÈ cel˘ zoznam ãa-
sopisov. Pracovníci na‰ej univerzity (podob-
ne ako na in˘ch univerzitách) sa majú moÏ-
nosÈ pomerne jednoducho zoznámiÈ so
spektrom karentovan˘ch periodík priamo cez
stránky na‰ej kniÏnice (www.slpk.sk), kde
staãí kliknúÈ na Current Contens Connect.
Následne si moÏno vybraÈ vednú oblasÈ a je
moÏná pomerne r˘chla orientácia.

Vo vedeckej príprave doktorandov, ale aj v
beÏnom vedeckov˘skumnom Ïivote kaÏdého
pedagóga by malo byÈ samozrejmé, Ïe si

K osobnostiam, ktoré sa v˘znamnou mierou zapísali do histórie na‰ej univerzity, pat-
rí aj Ing. Jaroslav Granát, CSc., ktorého nedoÏit˘ch 75 rokov sme si pripomenuli v uply-
nul˘ch dÀoch.

Narodil sa 14. októbra 1931 v Liptovsk˘ch Matia‰ovciach ako najmlad‰í syn roºníckych
rodiãov. Po maturite sa zapísal na Vysokú ‰kolu poºnohospodárskeho a lesníckeho inÏi-
nierstva v Ko‰iciach a ‰túdium na zootechnickom odbore Vysokej ‰koly poºnohospodár-
skej absolvoval v roku 1954. Ako mimoriadne nadan˘ a usilovn˘ ‰tudent uÏ poãas ‰túdia
vykonával pomocné pedagogické a v˘skumné ãinnosti a v roku 1956 sa stal asistentom
prof. Gregora Chomkoviãa na Katedre v‰eobecnej zootechniky. Na V·P v Nitre pôsobil
aÏ do vynúteného odchodu v roku 1968. Od tohto ãasu sa jeho trval˘m pôsobiskom stal
VÚÎV v Nitre a po odchode do dôchodku jeho schopnosti aÏ do náhleho skonu (10. 2.
1999) e‰te vyuÏívala Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Pracovná ãinnosÈ a aktivity Ing. Jaroslava Granáta, CSc., mali ‰iroké dimenzie. Ako
pedagóg na V·P a neskôr vedúci vedeck˘ pracovník zaloÏil a rozvíjal v˘skumy v bio-
metrike zootechnického v˘skumu a genetike populácií a kvantitatívnych vlastností hos-
podárskych zvierat. Mimoriadny ohlas mali jeho originálne metodologické postupy a sys-
témy genetick˘ch a zootechnick˘ch experimentov. Svoje organizaãné schopnosti uplat-
nil ako koordinátor vedeckov˘skumn˘ch projektov a hlavne dlhoroãn˘ vedeck˘ sekretár
VÚÎV a ãestn˘ ãlen SAPV.

·irokú ‰kálu v˘sledkov jeho v˘skumnej, realizaãnej a organizaãnej ãinnosti dokumen-
tuje rozsiahla publikaãná ãinnosÈ a podiel na rozhodujúcich koncepciách a návrhoch pre
‰tátne a riadiace orgány. UmoÏÀovala mu to ‰írka jeho vzdelania, vysokovyvinut˘ zmy-
sel pre pochopenie zloÏit˘ch súvislostí prírodn˘ch a spoloãensk˘ch dejov pri vysok˘ch
nárokoch na kultúru ich jazykového vyjadrenia. Bez v˘razného nadsadzovania a zveli-
ãovania patril Ing. Jaroslav Granát, CSc., do miznúceho radu polyhistorov nielen v ob-
lasti poºnohospodárskych vied, ale aj v ‰ir‰ích kultúrnych súvislostiach. V kaÏdej ãinnos-
ti bola pre neho charakteristická humanita, rozhºad, veºkorysosÈ a jasnosÈ úsudku spoje-
ná so zásadn˘mi a zásadov˘mi postojmi v ÈaÏk˘ch a zlomov˘ch situáciách.

Pod odborn˘ch vedením Ing. Jaroslava Granáta, CSc., vyrástla na V˘skumnom ústa-
ve Ïivoãí‰nej v˘roby, Vysokej ‰kole poºnohospodárskej i mimo nich generácia vedeck˘ch
pracovníkov, pedagógov a zootechnikov, ktorí pokraãujú v jeho diele na rôznych úrov-
niach ich pôsobenia.

Jeho Ïivot nebol naplnen˘ prázdnymi gestami, ale skromnosÈou, usilovnou, mravãou
prácou a snahou pomôcÈ slovom i ãinom v kaÏdom ãase. V tom bola sila a veºkosÈ jeho
charakteru. Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.

V dÀoch 9. aÏ 13. 10. 2006 sa 
v hlavnom meste Bulharska v Sofii
konal odborn˘ seminár na tému
DruÏstvá v transformujúcich sa kra-
jinách. Podujatie, na ktorom vystú-
pilo 22 mlad˘ch vedeck˘ch pracov-
níkov a doktorandov z 10 krajín sve-
ta, bol organizovan˘ v rámci progra-
mu 6RP akcie Maria Curie pod ná-
zvom Moderné poºnohospodárstvo
v strednej a v˘chodnej Európe: Pro-
striedok na anal˘zu a manaÏment vi-
dieckych zmien.

Hlavn˘m koordinátorom programu, v
ktorom participuje aj na‰a univerzita, je
Humboldtova univerzita v Berlíne. Semi-
nár viedol Dr. Markus Hanisch z In‰titútu
pre druÏstvá tejto univerzity. SúãasÈou
seminára boli predná‰ky odborníkov z
univerzít v Grécku, Nemecku a Holand-
sku. KaÏd˘ z úãastníkov dostal moÏnosÈ
prezentovaÈ v˘sledky svojej dizertaãnej
práce, resp. iné v˘sledky v˘skumu svoj-
ho pracoviska, zamerané na problemati-
ku druÏstiev. 

Ing. JARMILA LAZÍKOVÁ z Centa
programov EÚ FEM vystúpila na podu-
jatí s predná‰kou DruÏstvá ako právna
forma podnikania na Slovensku. Mladí
v˘skumníci sa vzájomne oboznámili so
svojimi v˘skumn˘mi aktivitami a záro-
veÀ nadviazali nové kontakty s cieºom
spolupracovaÈ a rie‰iÈ v˘skumné úlohy v
oblasti, ktorá opäÈ zaãína naberaÈ na ak-
tuálnosti. JL

www.uniag.sk

� Katalogizácia genetick˘ch zdrojov rastlín –
odborn˘ seminár. Usporiadateº: In‰titút ochra-
ny biodiverzity a biologickej bezpeãnosti
FAPZ; termín: 22. 11. 2006 od 9.00 h; mies-
to: konzultaãné stredisko IOBBB.
� Pôda ako produkãn˘ nástroj potravín a al-
ternatívnych energetick˘ch zdrojov - pracov-
n˘ seminár. Usporiadateº: Katedra ekonomiky
FEM; termín: 22. 11. 2006.
� Modularizácia ‰tudijn˘ch programov ako
alternatívny spôsob vzdelávania – virtuálny
workshop konzorcia spolupracujúcich univer-
zít. Usporiadateº: Fakulta európskych ‰túdií a
regionálneho rozvoja; termín: 22. 11. 2006 od
10.00 h; miesto: Kongresové centrum SPU.
� Kultúrna vegetácia v sídlach a v krajine –
„Sídlo, park, krajina IV.“ – vedecká konferen-
cia. Usporiadatelia: Katedra biotechniky zá-
hradn˘ch a krajinn˘ch úprav a Katedra zá-
hradnej a krajinnej architektúry FZKI; termín:
22. 11. 2006 od 9.00 h; miesto: Pavilón zá-
hradnej architektúry, Tulipánová 7.
� Kolokvium katedier krajinárskej a záhrad-
nej tvorby zamerané na kultúrnu vegetáciu v
sídlach a krajine. Usporiadatelia: Katedra bio-
techniky parkov˘ch a krajinn˘ch úprav a
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZ-
KI; termín: 22. 11. 2006 od 9.00 h; miesto:
Pavilón záhradnej architektúry, cviãebÀa D-01.
� Quo vadis stredné odborné poºnohospo-
dárske ‰kolstvo na Slovensku? – workshop.
Usporiadateº: Katedra pedagogiky a psycho-
lógie FEM; termín: 23. 11. 2006 od 13.00 h;
miesto: zasadaãka KPP.
� ·tatistické dni – seminár. Usporiadateº:
Katedra ‰tatistiky a operaãného v˘skumu
FEM; termín: 23. 11. 2006 od 10.00 h; mies-
to: cviãebÀa AS-36.
� Rie‰enie celo‰tátnych rozvojov˘ch projek-
tov IKT - celoslovensk˘ seminár. Usporiada-
telia: Centrum informaãn˘ch technológií FEM,
EUNIS SK; termín: 23. 11. 2006 od 9.00 h;
miesto: Kongresové centrum SPU.
� DeÀ otvoren˘ch dverí na Fakulte biotech-
nológie a potravinárstva. Informácie o akredi-
tovan˘ch ‰tudijn˘ch programoch, vedecko-pe-
dagogickej ãinnosti fakulty a vedeckov˘skom-
nom zameraní katedier a pracovísk. Termín:
24. 11. 2006 od 13.00 do 16.00 h. 
� Vedecká konferencia doktorandov FAPZ -
prezentácia v˘sledkov VVâ z oblasti ‰peciál-
nej a v‰eobecnej rastlinnej a Ïivoãí‰nej pro-
dukcie, fyziológie plodín a drevín, ochrany
rastlín, agrochémie, genetiky a v˘Ïivy. Ter-
mín: 24. 11. 2006 od 9.00 h; miesto: cviãebÀa
AA-32. 
� Nové smery a trendy v rozvoji fyziológie
rastlín – seminár mlad˘ch vedeck˘ch pracov-
níkov a doktorandov. Usporiadateº: Katedra
fyziológie rastlín FAPZ; termín: 24. 11. 2006
od 9.00 h; miesto: cviãebÀa AZ-51.
� DeÀ otvoren˘ch dverí na Katedre fyzioló-
gie rastlín FAPZ - prehliadka pracovísk a la-

Otázka publikaãnej aktivity a najmä publikovania v karentovan˘ch ãasopisoch je veº-
mi aktuálna. Má totiÏ priamu súvislosÈ nielen s univerzitn˘m prostredím, ale aj s osob-
nostn˘m a kariérnym postupom kaÏdého pedagóga. Publikácie v karentovan˘ch ãaso-
pisoch sú totiÏ najhodnotnej‰ie. Od nich sa odvíja nielen ãasÈ priamych dotácií pre uni-
verzitu, ale sú aj jedn˘m z najdôleÏitej‰ích kritérií pre získanie vedecko-akademick˘ch
titulov profesor a docent. S t˘m súvisí aj ‰iroká polemika, spochybÀujúca, alebo nao-
pak podporujúca kladenie dôrazu na publikácie tohto druhu. V beÏnom Ïivote, ale aj v
akademickej obci v‰ak badaÈ deficit základn˘ch informácií o podstate a charaktere t˘ch-
to publikácií. Deficit je zrejm˘ najmä medzi doktorandmi, no niekedy, ão je e‰te viac na
zamyslenie, aj medzi pedagógmi.

Fakty o projekte
Slovensko sa do projektu zapojilo uÏ

pri jeho vzniku v roku 2003, priãom hlav-
n˘m iniciátorom a gestorsk˘m pracovis-
kom bola práve KZKA a hlavn˘m gesto-
rom projektu za Slovensko prof. Ing. Ján
Supuka, DrSc. Slovensko zastupuje ‰esÈ
úãastníkov (prof. J. Supuka, doc. ª. Fe-
riancová, Ing. M. BihuÀová, Ing. arch. R.
·tûpánková (v‰etci FZKI), doc. V. Pichler
(TU Zvolen), prof. P. Patú‰ (UMB B. Bys-
trica)., ktorí sú ãlenmi riadiaceho v˘boru
a troch pracovn˘ch skupín.

Zºava: Prof. M. Demo, prof. V. Gozora,
prof. K. Sajeviã, prof. V. Láteãka, dr. A.
S. Skakun, doc. J. Repisk˘.

formu podnikania. Bielorusk˘ vidiek je te-
da de facto z hºadiska v˘Ïivy samostatn˘.
Veºkoplo‰né parcely agrokombinátu sú
perfektne obrobené. Vidno tu v‰etko, od
klasickej rastlinnej v˘roby aÏ po ‰peciálnu
v˘robu, sadovníctvo, zeleninárstvo, chov
koÏu‰inov˘ch zvierat, nespoãetné mnoÏ-
stvá hovädzieho dobytka, o‰ípan˘ch.
ZároveÀ tu funguje bitúnok a v‰etky ved-
ºaj‰ie produkty z neho sa efektívne vyuÏí-
vajú práve v chove koÏu‰inov˘ch zvierat.
Tak˘chto úspe‰n˘ch aktivít je v agrokom-
bináte viac.

Napriek tomu, Ïe sa na Bielorusko po-
zerá z viacer˘ch stránok, my na nich na-
zeráme ako na krajinu, ktorá má na báze
systémov˘ch prístupov perfektne riadené
poºnohospodárstvo. Má vynikajúce v˘-
sledky, dokáÏe byÈ sebestaãné, ponúkaÈ
potraviny pre Rusko, Ukrajinu. Sú v mno-
h˘ch ukazovateºoch porovnateºní s vy-
spel˘mi európskymi krajinami a sú to
dobrí partneri. 

Na otázku, aké formy spolupráce bude
FE·RR rozvíjaÈ s t˘mito partnermi, dekan
Gozora odpovedal: „Chceme pokraãovaÈ
v spolupráci, nadviazanej e‰te v rámci
FEM. BATU je okrem iného aj ãlenom
konzorcia univerzít, ktoré koordinuje na‰a
fakulta. Teraz sa k nim pridáva aj nová

Medzinárodná Sacharovova environmen-
tálna univerzita v Minsku. Chceli by sme
pokraãovaÈ s v˘menami ‰tudentov, s pod-
porou v˘uãby ruského jazyka cez v˘uãbu
odborn˘ch disciplín. Chceme to roz‰íriÈ aj
do virtuálnych foriem ‰túdia, aby sa
okrem praxe na‰i ‰tudenti vedeli kontak-
tovaÈ na diaºku so svojimi uãiteºmi. 

Agrokombinát Ostromeãevo bude t˘m
miestom, kde by sme chceli na‰ich ‰tu-
dentov etablovaÈ, aby sa zoznámili s v˘-
sledkami bieloruského v˘skumu, vedy a
aplikácie v˘sledkov v praxi priamo na
druÏstve. A naopak, ich ‰tudenti budú
‰tudovaÈ v˘sledky hospodárenia v ús-
pe‰nom poºnohospodárskom druÏstve v
Dvoroch nad Îitavou.“ KP

prehºad o karentovan˘ch, ale aj in˘ch vedec-
k˘ch periodikách vytvorí na zaãiatku svojej
vedeckej práce a neustále ho aktualizuje,
resp. s ním narába. Vedecké práce vo vedec-
k˘ch a najmä karentovan˘ch ãasopisoch sú
totiÏ smerodajné a udávajú trendy a aktuálny
stav konkrétnej vednej oblasti. Doktorand ãi
pedagóg, ktor˘ to nezvládne, nemôÏe maÈ
dostatoãn˘ prehºad o aktuálnom smerovaní
vedy v danej oblasti a jeho vedecká i peda-
gogická profilácia na univerzite je problema-
tická. 

Kvalita ãi prestíÏnosÈ karentovan˘ch ve-
deck˘ch periodík v‰ak nie je rovnaká. V kaÏ-
dej krajine existuje niekoºko tak˘chto ãasopi-
sov a v celosvetovom meradle ide rádovo o
stovky titulov. V˘znamn˘m kritériom kvality
ãasopiseck˘ch ãlánkov (resp. ãasopisov) sa
stal tzv. impact factor (faktor vplyvu, IF) - uka-
zovateº priemernej citovanosti ãasopisu. Ide o
citovanosÈ prác uverejnen˘ch v danom perio-
diku v prácach autorov publikovan˘ch v in˘ch
karentovan˘ch periodikách. O IF sa moÏno
dozvedieÈ viac na domovsk˘ch stránkach ãa-
sopisov, prípadne v in˘ch databázach evidu-
júcich tieto ukazovatele. IF nie je stabilné ãís-
lo, je kaÏdoroãne revidovan˘ a pri kaÏdom ãa-
sopise je v kaÏdom roku in˘. V oblasti poº-
nohospodárskych vied moÏno za ‰tandardné
karentované ãasopisy povaÏovaÈ tie, ktoré
majú IF okolo 1,5 a niÏ‰í. Za kvalitné moÏno
povaÏovaÈ ãasopisy s IF∏2. NajprestíÏnej‰ie
svetové ãasopisy v oblasti prírodn˘ch vied do-
sahujú IF väã‰í ako 20 (tieto sú v‰ak pre na-
‰ich zamestnancov zväã‰a „nedobytné“). 

Prof. Ing. ª. CAGÁ≈, CSc., 
Ing. P. TÓTH, PhD., Ing. K. HUDEC, PhD.

Katedra ochrany rastlín FAPZ

(Pokraãovanie v budúcom ãísle)



·túdium vo Veºkej Británii

Nevídané, nesl˘chané záÏitky z âíny

PredstaviÈ Nitranom kúsok Indie

FS ZOBOR NA FESTIVALE V ·ANGHAJI

viãnej‰ích dávkach ako ná‰ tvrd˘ alkohol).
Nakoniec sme sa predsa len cítili ako

doma. Aj keì moÏno málokto nieão také
ãakal (priamo v horách, kde je posledná
zastávka pre horolezcov a potom sú uÏ len
skaly, zvieratká a neist˘ návrat domov), v
tejto chate sme objavili ãistokrvného, hneì
z príchodu povestne pohostinného a sr-
deãného slovenského zamestnanca. Bol to
jeho posledn˘ víkend pred koncom sezóny
a my prví, a teda aj poslední Slováci v nej,
tak bolo ão oslavovaÈ. 

Ráno bolo pomerne nároãné aj preto, Ïe
podmienky na spanie nezodpovedali práve
hotelu Ritz. Zato sme si dos˘ta uÏili „nad˘-
chanú“ saunu a symfóniu ã. 40, tzv.
Chrápanú, keì sme sa v‰etci (okrem pro-
fesora, pravdaÏe) stretli v podkroví na vi-
ac–menej spoloãn˘ch posteliach, aké mali
asi naposledy len trpaslíci v Snehulienke.
Ale sranda predsa musí byÈ, tak sme po-
zbierali v‰etky svoje „pooslavné stavy“ a
vybrali sa na cestu domov – teda do civili-
zácie. 

Keì tak teraz sedím v teple, ãajík a spo-
lub˘vajúci z penziónu pokope a pozerám
na v‰etky tie fotky, prestáva mi byÈ ºúto, Ïe
tento mesiac takmer urãite nepôjdem do ki-
na a len ÈaÏko si budem môcÈ dovoliÈ inú
pizzu ako z krabice v potravinách. 

Ale veì Ïivot je predsa krásny :-) misty

Piaty roãník medzinárodného folklórne-
ho festivalu Baoshan-Shanghai sa stal aj
na‰ím festivalom. Nároãn˘ program,
ktor˘ organizátori prepracovali do na-
jmen‰ích detailov, nás v‰etk˘ch po-
hltil. Luxusné ubytovanie, vynikajúca
a pestrá strava, oãarujúci ‰estnásÈmi-
liónov˘ ·anghaj, ktor˘ sme mali moÏ-
nosÈ vidieÈ aj z veÏe vo v˘‰ke 352
metrov, prechádzka po malebn˘ch
záhradách Jujuan, ako aj po starej
obchodnej ‰tvrti nikoho nenechali na
pochybách, Ïe sme naozaj veºmi ìa-
leko od domova, kde platia iné zvyky,
iné tradície, ktoré je nutné akcepto-
vaÈ. Kúsok domova sme v‰ak precíti-
li na milom a formálne neformálnom
stretnutí s pracovníkmi generálneho
konzulátu Slovenskej republiky, kde sme
si okrem iného aj od srdca zaspievali.
ZáÏitok bol hlbok˘ a obojstrann˘.

Otvárací ceremoniál festivalu bol tak˘
veºkolep˘, Ïe sme si, sediac v hºadisku 
s Danu‰ou Moravãíkovou, predstavovali,
ako to asi bude na olympiáde. UÏ dnes to
podºa v‰etkého majú premyslené a zorga-
nizované. Okrem nás sa na festivale zú-
ãastnili súbory z Mexika, Kostariky, USA,
Kanady, Brazílie, Talianska, ·panielska,
Nemecka, ·kótska, Poºska, Ruska, Gréc-
ka, âíny, JuÏnej Kórei, Nového Zélandu a
Indie.

Nezabudnuteºn˘m záÏitkom pre v‰et-

k˘ch úãastníkov bolo pobudnutie v typic-
kej viacgeneraãnej ãínskej rodine, ktorá

sa postarala o pohostenie pozostá-
vajúce z mnoh˘ch chodov, ktoré sme
skoro v‰etci zvládli paliãkami.

V˘kony, ktoré na mnoh˘ch mies-
tach prezentoval súbor Zobor, boli
skutoãne vynikajúce a hoci festival
nevyhlasoval laureátov, organizátori,
ako aj predstavitelia svetovej organi-
zácie IOV ne‰etrili slovami pochvaly
nad umeleckou úrovÀou na‰ich vy-
stúpení.

ÚãasÈ na festivale bola aj finanãne
veºmi nároãná. Prekonali sme ju vìa-
ka schválen˘m grantom z Minis-
terstva kultúry SR, príspevku z fondu
Pro Slovakia na zahraniãnú repre-

zentáciu, z grantu nehmotného kultúrneho
dediãstva, z 2% odveden˘ch daní, ako aj
„skladaãkou“ úãastníkov. 

Na zájazd nemohli ísÈ v‰etci ãlenovia
súboru, ão mi je naozaj ºúto, lebo by si to
zaslúÏili za niekoºkoroãnú prácu, za pre-
miéru a za v‰etko, ão robia pre ‰írenie
dobrého mena súboru, univerzity, mesta 
i Slovenska.

PreÏili sme 10 dní nevídaného a nesl˘-
chaného. Nech v‰etk˘m, ktorí mali moÏ-
nosÈ byÈ pri tom, zostanú v spomienkach a
in‰pirujú a povzbudzujú ich do ìal‰ích ro-
kov! DANIELA WOLFOVÁ, 

riaditeºka FS Zobor

Slovo semester je latinského pôvodu.
Je zloÏené – alebo odvodené – od dvoch
slov: sex znamená ‰esÈ a mensis mesiac.
Poskladané slovo teda znamená ‰esÈme-
saãn˘. Na vysokej ‰kole sa t˘mto slovom
oznaãuje polrok, na konci ktorého ‰tudenti
robia zápoãty a skladajú skú‰ky. ·tudent-
sk˘ polrok uÏ dnes nie je ‰esÈmesaãn˘, b˘-
va krat‰í, ale meno mu uÏ zostalo.

(K. Da‰ková: Slová z dovozu)

SúÈaÏ s N-Rádiom
Nedávno uplynulo sto rokov
od jej menovania za prvú
profesorku na paríÏskej Sor-
bonne. V˘nimoãná osobnosÈ

a vedkyÀa, ktorá má ako Ïena na svojom kon-
te viacero prvenstiev. Bola prvou ‰tudentkou
na sorbonnskej fakulte fyziky a chémie, prvou
dámou vo Francúzsku s titulom doktora vied,
prvou laureátkou a neskôr dvojnásobnou lau-
reátkou Nobelovej ceny (za v˘skum rádioakti-
vity a objavenie dvoch chemick˘ch elementov,

rádia a polónia). Poznáte meno tejto rodáã-
ky z Var‰avy, ktorú ako prvú Ïenu pochova-
li pod kopulou paríÏskeho Panteónu?

a/ Marie Curie-Sklodowska
b/ Dorothy Crowfoot Hodgkin
c/ Irene Joliot-Curie
Va‰e odpovede ãakáme do 27. novem-

bra na adrese redakcia@polnohospodar.sk. 

V minulom ãísle sme sa vás p˘tali na ná-
zov svetoznámeho muzikálu, ktor˘ v réÏii J.
Bednárika v októbri uviedlo DAB. Správna
odpoveì: Divotvorn˘ hrniec. Filmové DVD,
ktoré do súÈaÏe venovala rozhlasová stani-
ca N-Rádio, získava tretiaãka Lenka Suli-
nová. -r-

www.uniag.sk

Slovensk˘ folklór v uliciach ·anghaja. âínsky súbor – slovenská vedúca? Z otváracieho ceremoniálu festivalu.

Na kurze kaligrafie. 
Snímky: archív autorky

ZO SPOLOâNOSTI
Názov Arborétum MlyÀany nie je na

Slovensku neznámy pojem. Je v‰ak me-
nej t˘ch, ktorí vedia, Ïe tento prírodn˘
skvost leÏí v obci Vieska nad Îitavou,
ktorá si 14. októbra t.r. pripomenula uÏ
600. v˘roãie prvej písomnej zmienky.
Ako to uÏ b˘va, konala sa veºká sláv-
nosÈ, za úãasti rodákov, ale i t˘ch, ktorí
tu roky Ïili, pracovali a priãinili sa o jej
rozvoj. Jedn˘m zo ‰tyroch ãestn˘ch ob-
ãanov obce sa pri tejto príleÏitosti stal aj
prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. (FZKI),
ktor˘ v arboréte pracoval pln˘ch 28 ro-
kov a z toho sedemnásÈ vo Vieske so
svojou rodinou aj b˘val. „âestné obãian-
stvo beriem ako zadosÈuãinenie za svo-
ju prácu pre obec. Veì spolu s manÏel-
kou sme sa zapájali do organizovania
rôznych kultúrno-spoloãensk˘ch a ‰por-
tov˘ch aktivít“, povedal nám prof.
Hrubík. Starosta obce ho poveril aj krst-
n˘m otcovstvom nad novou monogra-
fiou o obci z pera dr. J. Koprdu, ktorú
pán profesor do Ïivota uviedol krãahom
kri‰táºovo ãistej vody. -r-

RADI UVEREJ≈UJEME
Dovoºte, aby som sa va‰ej univerzite

srdeãne poìakoval za príleÏitosÈ priblíÏiÈ
prostredníctvom vystúpenia folklórnej
skupiny Chhau indickú kultúru nitrian-
skej verejnosti. Indická rada pre kultúrne
vzÈahy vám zároveÀ ìakuje za pohostin-
nosÈ, ktorú ste ãlenom delegácie pri tej-
to príleÏitosti prejavili. 

Som presvedãen˘, Ïe vizuálny darãek
prezentovan˘ na‰ou taneãnou skupinou
bude maÈ dlhotrvajúci vplyv na na‰u
snahu, zblíÏiÈ kultúru a vzájomné vzÈahy
oboch na‰ich krajín. M. K. LOKESH, 

veºvyslanec Indie v SR

NOVÁ PONUKA PRE ·TUDENTOV

AÏ vtedy, keì sa 25 ãlenov folklórneho súboru Zobor 14. októbra naloÏilo do
airbusu leteckej spoloãnosti Austrian Airlines, lietajúcej aj na pravidelnej linke
ViedeÀ-·anghaj, sme si uvedomili, Ïe sen, ktor˘ sme snívali vy‰e roka, sa naplnil.
Ako lep‰ie osláviÈ päÈdesiat rokov trvania súboru, ako tak˘mto zájazdom!

Rytmické zvuky bubnov, hrkálok, pí‰Èal, na pódiu tri-
násÈ taneãníkov v exotick˘ch maskách a kost˘moch
zdôrazÀujúcich najrôznej‰ie emócie – tak moÏno v skrat-
ke opísaÈ vystúpenie súboru Purulia Chhau zo Západné-
ho Bengálska, ktor˘ sa 20. októbra v aule UKF predstavil
‰tudentom, zamestnancom a nitrianskej verejnosti. Pu-
blikum videlo tradiãné tance z regiónu Purulia, vojnové
tance, ale aj vystúpenia zaloÏené na epizódach zo staro-
indick˘ch legiend Mahabharata a Puranas. Zá‰titu nad
podujatím prevzal Indick˘ v˘bor pre kultúrne vzÈahy a
rektori oboch nitrianskych univerzít. S nápadom uspo-
riadaÈ vystúpenie tejto profesionálnej taneãnej skupiny v

Nitre pri‰iel ‰tudent piateho roãníka Fakulty biotechnológie a potravinárstva
SHUBHADEEP ROYCHOUDHURY. „·uba”, ako ho volajú slovenskí kamaráti a
spoluÏiaci, pochádza zo Silcharu v ‰táte Assam na severov˘chode Indie. Po
ukonãení bakalárskeho ‰túdia pri‰iel pred dvoma rokmi ‰tudovaÈ na Slovensko.

Ako ste sa dozvedeli o na‰ej univer-
zite?

- Pôvodne som si vybral ‰túdium v
Japonsku, neskôr na Trinidadsk˘ch ostro-
voch, ale ani jedno mi nevy‰lo. AÏ tretí po-
kus – Slovensko bol úspe‰n˘. Keì som
hºadal na internete informácie o va‰ej kra-
jine, zistil som, Ïe je to b˘valé âeskoslo-
vensko, ktoré u nás v‰etci dobre poznajú.
Okrem toho, va‰a krajina je uÏ ãlenom
Európskej únie, a to rozhodlo. Vybral som
si biotechnológiu, moja sestra ‰tuduje ten-
to odbor u nás doma a mamina je uãiteºka
zoológie. Otec tieÏ uãí, je lektorom angliã-
tiny. 

Hovoríte veºmi pekne po slovensky...
- Po príchode som absolvoval deväÈme-

saãn˘ kurz slovenãiny v ‰tudijnom stredis-

ku Univerzity Komenského v Modre. Za-
ãiatky boli ÈaÏké, prvé ‰tyri mesiace som
takmer vôbec nerozumel, ale potom to uÏ
i‰lo samo.

S jazykom ste si poradili v˘borne, ão
slovenská strava?

- Spoãiatku mi príli‰ nechutilo, varil som
si sám, ale uÏ som si zvykol. Va‰e jedlá sú
málo korenené, my sme zvyknutí na pi-
kantnej‰ie chute. V oblasti, odkiaº pochá-
dzam, je hlavnou potravinou ryÏa, na stole
nikdy nech˘bajú ani ryby a tri
ãi ‰tyri druhy zeleniny. Mäso
jedávame zriedka, moÏno
raz za mesiac. Zo sloven-
sk˘ch jedál mám rád naprí-
klad soté, asi preto, Ïe je v
Àom aspoÀ trochu korenín.
Chutili mi aj bryndzové ha-
lu‰ky, ale to som bol veºmi
hladn˘... :-)   

Poãuli sme, Ïe ste vyni-
kajúci ‰tudent. Ako vám
ide ‰kola?

- Som v piatom roãníku,
teraz ma ãaká diplomová
práca. Jej témou sú králiãie
embryá a transgenóza. Je to
veºmi zaujímavé, rád by som
sa tomu venoval aj neskôr, 
v rámci doktorandského ‰tú-
dia. 

âomu sa e‰te venujete
okrem ‰túdia? 

- Pracujem ako viceprezi-
Epizódy zo staroindick˘ch legiend v podaní súboru
Purulia Chhau. Snímka: ok

Tirolsk˘ obãasník II
Rozprávka á la Socrates Erasmus

Kúpila som si predmet. Nie, neznamená
to, Ïe sa tu v Kufsteine oddávam alkoholo-
v˘m, ãi inak na zdrav˘ rozum negatívne
pôsobiacim seansám. Naozaj som si kúpi-
la jeden z desiatich predmetov, ktoré mi
majú spríjemniÈ zahraniãn˘ zimn˘ semes-
ter. KeìÏe v Rakúsku ako ‰tudentka ne-
smiem pracovaÈ, znamenalo to pre mÀa o
pár radostí mesaãne menej, ale uÏ teraz
viem, Ïe nie je ão ºutovaÈ. 

Spomínan˘ predmet totiÏ pozostáva
prevaÏne z exkurzií a kaÏd˘ vie, Ïe kde je
kopa ‰tudentov pohromade, nuda nebude.
A o zahraniãn˘ch ‰tudentoch to platí dvoj-
násobne. 

Tak sa stalo, Ïe sme sa asi ‰tyridsiati v
pomerne chladné piatkové ráno vybrali na
prvú tzv. „turistickú“ exkurziu. Po ‰tvorho-
dinovej ceste plnej híkania a príli‰ ãastého
„wow“ sme dorazili na vysokohorskú chatu,
ktorá mala na najbliÏ‰ích 24 hodín plniÈ
úlohy uãebne, internátu, veãerného podni-
ku aj stravovacieho zariadenia. 

V nadmorskej v˘‰ke okolo 1000 metrov
sme teda zaãali ‰tudovaÈ biznis nemecky
hovoriacich krajín. Po krátkej „romantickej“
prechádzke na priºahl˘ „kopãek“ (1605 m.
n.m.) si nás domáci uctili tradiãnou veãe-
rou a na dva drinky nás pozvala ‰kola (aj
keì rakúske pivo nechutí veºmi ako pivo 
a ich Schnaps sa zásadne podáva v polo-

Prof. Peter Bielik, dekan FEM, podpísal v septembri Zmluvu o spolupráci a Dohodu 
o kooperaãnom ‰túdiu s Writtle College, partnerskou in‰titúciou Univerzity v Essexe, kto-
rá umoÏÀuje na‰im ‰tudentom získaÈ diplom z manaÏmentu Univerzity v Essexe. Ponuka
je urãená pre ‰tudentov 4. roãníka, po absolvovaní zimného semestra. ·túdium je jedno-
semestrálne (letn˘ semester) a jeho súãasÈou je intenzívny kurz odbornej obchodnej ang-
liãtiny, ukonãen˘ medzinárodn˘m certifikátom. Skú‰ky a kredity získané na Writtle Colle-
ge budú uznané na FEM a ‰tudent pokraãuje ‰túdiom v 5. roãníku v Nitre. Po ukonãení
vysoko‰kolského ‰túdia mu bude na promócii udelen˘ diplom na‰ej univerzity a zároveÀ
predstaviteº z Essexu mu odovzdá „Diploma in Management Studies“ partnerskej in‰titú-
cie. V dÀoch 30. 11 – 3. 12. 2006 nav‰tívi Nitru Henry Matthews z Writtle College, ktor˘
poskytne prípadn˘m záujemcom bliÏ‰ie informácie o ‰túdiu v Británii. Informácia o termí-
ne jeho predná‰ky bude zverejnená na webovej stránke fakulty, rovnako aj podrobnej‰ie
informácie o podmienkach ‰túdia. BliÏ‰ie informácie o obsahu ‰túdia poskytneme záu-
jemcom na dekanáte FEM. Doc. dr. Ing. ELENA HORSKÁ,

prodekanka FEM

SPU V T¯ÎDNI VEDY
boratórií, demon‰trácia modern˘ch metód vo
v˘skume fotosyntézy. Termín: 24. 11. 2006 od
11.00 h. 
� Aktuálne otázky rie‰ené v rámci vedecko-
v˘skumn˘ch projektov - seminár. Usporiada-
teº: Katedra veterinárskych disciplín FAPZ;
termín: 24. 11. 2006 od 9.00 h; miesto: cvi-
ãebÀa AP-52.
� DeÀ otvoren˘ch dverí na Katedre genetiky
a ‰ºachtenia rastlín FAPZ – prehliadka labora-
tórií, skleníkov˘ch priestorov, vegetaãnej kliet-
ky a mnoÏiarne (od 13.00 do 14.00 h), pre-
zentácia v˘skumn˘ch projektov, videogaléria
(14.00-16.00 h). Termín: 24. 11. 2006.
� Zvy‰ovanie úãinnosti manaÏérsko-marke-
tingov˘ch nástrojov agrárneho trhu SR v
podmienkach spoloãnej organizácie trhu EÚ
- vedeck˘ seminár. Usporiadateº: Katedra ma-
naÏmentu a marketingu FEM; termín: 24. 11.
2006 od 9.00 h; miesto: poslucháreÀ AS-31.
� Multimediálne uãebnice a internetové
zdroje vo vyuãovaní cudzích jazykov – semi-
nár. Usporiadateº: Katedra odborného jazyko-
vého vzdelávania FEM; termín: 24. 11. 2006
od 9.00 h; miesto: priestory KOJV.
� Vybrané otázky agrárneho práva Európ-
skej únie III. – vedecká konferencia s medzi-
národnou úãasÈou. Usporiadateº: Katedra prá-
va FE·RR; termín: 24. 11. 2006 od 8.30 h;
miesto: priestory KP.
� Ochrana a tvorba Ïivotného prostredia –
odborn˘ seminár. Usporiadateº: Katedra envi-
ronmentálneho manaÏmentu FE·RR; termín:
24. 11. 2006 od 9.00 h; miesto: priestory KEM
Ko‰ice.
� Pestovanie zeleniny v podmienkach klima-
tickej zmeny – odborná konferencia. Usporia-
datelia: Katedra zeleninárstva a Katedra bio-
meteorológie a hydrológie FZKI; termín: 23.
11. 2006; miesto: priestory KZ.

(Dokonãenie z 2. str.)

dent ‰tudentskej organizácie AIESEC
Nitra. Vybavujem stáÏe pre na‰ich ‰tuden-
tov v zahraniãí aj pre cudzincov, ktorí pri-
chádzajú k nám. Obãas douãujem angliãti-
nu v jazykovej ‰kole a teraz trávim veºa ãa-
su aj pri diplomovej práci. 

Ako ste pri‰li na my‰lienku zorgani-
zovaÈ vystúpenie súboru Purulia Chhau
v Nitre?

- Indická vláda vysiela do Európy kaÏd˘
rok viacero súborov. Taneãníci z Purulia
Chhau vystupovali minul˘ rok v Bruseli a
vedel som, Ïe tento rok majú maÈ predsta-
venie v Bratislave. Cez prázdniny, keì
som pomáhal na indickom veºvyslanectve,
som zisÈoval, ãi by bolo moÏné takéto vy-
stúpenie aj v Nitre. I‰lo mi hlavne o to, Ïe
veºa mojich kamarátov a spoluÏiakov ne-
vedelo niã, alebo len veºmi málo o Indii.
P˘tali sa ma napríklad, ãi som niekedy vi-
del poãítaã, ãi mám doma internet. Jeden
chcel dokonca vedieÈ, ãi máme doma na
dverách zvonãek... Tak mi napadlo, Ïe by
to bola v˘borná ‰anca predstaviÈ na‰u kul-
túru aj v Nitre. Som veºmi rád, Ïe sa to po-
darilo a vystúpenie malo úspech. 

ëakujeme za rozhovor. (za)



V dÀoch 25. – 26. 10.
2006 sa uskutoãnilo za-
sadnutie V˘boru zdruÏe-
nia OZ a PRO v RichÀa-
ve, na ktorom sa zúãastnil
aj predseda a tajomníãka
Rady OOZ; 

v aule SPU sa 26. 10. 2006 konalo pra-
covné stretnutie zamestnancov univerzi-
ty s predsedom OZ P·aV na Slovensku
Ing. Jánom Ga‰peránom a predsedom
ZdruÏenia V· a PRO doc. Ivanom Haver-
líkom, ktorí vo svojich vystúpeniach pred-
stavili ãinnosÈ odborárov rezortu minister-
stva ‰kolstva. Zdôraznili, Ïe systematickou
aktivitou odborov v rezorte je pravidelne va-
lorizovan˘ plat (na rok 2007 to bude 6 % pre
pedagogick˘ch a 7 % pre nepedagogick˘ch
zamestnancov). S prezentáciou ãinnosti od-
borov na univerzite vystúpil Ing. M. Habán,
predseda Rady OOZ. Úãastníkom sa priho-
voril aj prorektor SPU prof. Ján Supuka, kto-

poºnohospodár
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Luká‰ Odrá‰ka – akademick˘ 
majster Slovenska v plávaní

OZNAMUJEME

AVIZUJEME

V¯BEROVÉ KONANIE

ZO ·PORTU

SPEKTRUM
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V nitrianskom Agroin‰titúte sa 23. – 24.
novembra 2006 uskutoãní VI. roãník ve-
deckej konferencie s medzinárodnou úãas-
Èou V˘Ïiva a potraviny pre tretie tisícro-
ãie – V˘Ïiva a nádorové ochorenia. Vy-
stúpenia budú zamerané na otázky v˘Ïivy
v prevencii a lieãbe nádorov˘ch ochorení,
vplyvy Ïivotného prostredia na vznik nádo-
rov˘ch ochorení a na genetiku vo vzÈahu k
nádorov˘m ochoreniam. Podujatie organi-
zuje Katedra v˘Ïivy ºudí FAPZ v spoluprá-
ci s Ligou proti rakovine. Zá‰titu prevzal
minister ‰kolstva, minister Ïivotného pro-
stredia a Svetová zdravotnícka organizá-
cia v zastúpení kancelárie WHO na Slo-
vensku. Konferencia je urãená odbornej
verejnosti v oblasti v˘Ïivy, genetiky, envi-
ronmentu s cieºom prezentácie najnov‰ích
poznatkov z v˘skumu i praxe. Jej súãasÈou
budú workshopy, minisympóziá, panelová
diskusia, prezentácia firiem, potravín a die-
tetick˘ch doplnkov, prístrojového vybave-
nia a laboratórnej techniky. Program ná-
jdete na www.kvl.civio.sk (oznamy). -k‰-

Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU oznamuje, Ïe 
➤ 23. novembra 2006 o 9.00 h v zasadaã-
ke Katedry v˘Ïivy zvierat FAPZ (pavilón T,
4. posch.) bude Ing. ADRIANA OKRAJ-
KOVÁ, doktorandka na Katedre skladova-
nia a spracovania rastlinn˘ch produktov,
obhajovaÈ dizertaãnú prácu na tému
Optimalizácia pozberov˘ch technológií a
skladovania potravinárskej p‰enice z hºa-
diska kvality;
➤ 23. novembra 2006 o 11.00 h v zasa-
daãke Katedry v˘Ïivy zvierat FAPZ (pavi-
lón T, 4. posch.) bude Ing. PETER BRIN-
DZA, doktorand na Katedre skladovania a
spracovania rastlinn˘ch produktov, obha-
jovaÈ dizertaãnú prácu na tému Detekcia a
selekcia hospodársky v˘znamn˘ch geno-
typov z populácií drieÀa obyãajného (Cor-
nus mas L.) pre vyuÏitie v potravinách;
➤ 30. novembra 2006 o 13.30 h v poslu-
chárni Z-02 prednesie doc. RNDr. ZDEN-
KA GÁLOVÁ, CSc., pedagogická pracov-
níãka na Katedre biochémie a biotechnoló-
gie, verejnú inauguraãnú predná‰ku na té-
mu VyuÏitie molekulárnych markérov pri
identifikácii a charakteristike genotypov
p‰enice letnej;
➤ 1. decembra 2006 o 9.00 v posluchárni 
Z-02 prednesie Ing. MARGITA âANIGO-
VÁ, CSc., verejnú habilitaãnú predná‰ku
na tému Riziková mikroflóra mlieka a mlieã-
nych v˘robkov a o 11.00 h bude v zasa-
daãke Katedry hodnotenia a spracovania
Ïivoãí‰nych produktov (pavilón T, 3. po-

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje v zmysle zákona
ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách v˘berové konanie na obsadenie
➤ miest vedúcich pracovníkov katedier Mechanizaãnej fakulty:

Katedra mechaniky a strojníctva,
Katedra vozidiel a tepeln˘ch zariadení,
Katedra mechanizácie Ïivoãí‰nej a potravinárskej v˘roby,
Katedra strojov a v˘robn˘ch systémov,
Katedra spoºahlivosti strojov,
Katedra stavieb,
Katedra elektrotechniky a automatizácie,
Katedra fyziky.
Podmienky:

- vedecko-pedagogická hodnosÈ profesor, docent alebo vedecko-akademická hod-
nosÈ PhD.,

- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o ‰tátnej skú‰ke
alebo pohovorom,

- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m
overením, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizo-
vanej skú‰ky IKT,

- organizaãné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosÈ,
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry;

Prihlá‰ky s preukázaním splnenia jednotliv˘ch podmienok prijatia, profesijn˘m Ïi-
votopisom (uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnancami SPU aj s overen˘mi dokladmi o
‰túdiu a potvrdením o praxi) zasielajte do 1. 12. 2006 na Útvar personalistiky, EPaMU
Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

�  �  �

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

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre genetiky a ‰ºachtenia rastlín FAPZ
pre zabezpeãenie v˘uãby predmetov v‰eobecná genetika, genetické inÏinierstvo
rastlín, genetické technológie rastlín a IKT v agrobiológii.

Podmienky:
- V· vzdelanie so zameraním na fytotechniku a aplikovanú biológiu,
- uÏívateºské ovládanie poãítaãov˘ch programov (textové, tabuºkové, prezentaãné a

‰tatistické) – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vy-
dan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,

- akademick˘ titul PhD. alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia
príslu‰ného odboru,

- publikaãná ãinnosÈ v oblasti genetiky a molekulovej biológie,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka (anglick˘ jazyk) – preukázaÈ pohovorom

alebo potvrdením o skú‰ke,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre trvalo udrÏa-
teºného rozvoja pre predmety prírodné zdroje a ich vyuÏitie a ochrana, dejiny a kul-
túra vidieka a trvalo udrÏateºn˘ rozvoj Baltického regiónu.

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

skú‰kou alebo pohovorom,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov v odbore,
- osvedãenie o absolvovaní vysoko‰kolskej pedagogiky,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o ‰túdiu zasielajte do 1.
12. 2006 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. 

�  �  �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 14
ods. 1 a § 15 písm. c zákona ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a dopl-
není niektor˘ch zákonov v˘berové konanie na obsadenie:

➤ funkcie vedúceho zamestnanca na pozíciu vedúceho Útvaru investícií Rekto-
rátu SPU.

Podmienky:
- V· vzdelanie príslu‰ného zamerania,
- schopnosÈ organizovaÈ prácu kolektívu,
- min. 5-roãná prax v odbore stavebníctvo,
- odborná spôsobilosÈ v stavebnej ãinnosti,
- uzávierka v˘berového konania je 24. 11. 2006;

➤ miesta technicko-inÏinierskeho pracovníka na prevádzku na Katedre udrÏateºné-
ho poºnohospodárstva a herbológie FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore technológia spracovania rastlinn˘ch produktov alebo prí-

buznom ‰tudijnom programe,
- znalosÈ anglického jazyka (stredn˘ stupeÀ) – preukázaÈ pohovorom alebo potvrde-

ním,
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office – preukázaÈ certifikátom, zamestnanci SPU

preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- nástup 15. 1. 2007,
- uzávierka v˘berového konania je 1. 12. 2006.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a in˘mi poÏa-
dovan˘mi dokumentmi zasielajte na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Sloven-
skej poºnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Îeby vym˘vanie mozgov? 
Foto: ARASCHID

Podarilo sa vám zachytiÈ fo-
toaparátom nejakú humornú
ãi kurióznu situáciu? Podeºte
sa o svoje fotoúlovky s ãita-
teºmi Poºnohospodára a po‰-
lite ich na na‰u mailovú adre-
su: redakcia@polnohospodar.sk.
Autorov najlep‰ích snímok
odmeníme.

www.uniag.sk

VIAC NA

www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm
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SKRIPTÁ
Î. Hacherová a kol.: Úãtovníctvo podnikateºov. Prvé vydanie, náklad 600 ks, cena 143 Sk.
Z.Ilková – A. Bandlerová: Obchodné právo. Prvé upravené vydanie, náklad 300 ks, cena

122 Sk.
·. Hronsk˘ a kol.: Vinárstvo. Prvé prepracované vydanie, náklad 150 ks, cena 174 Sk.

VYSOKO·KOLSKÉ UâEBNICE
D. ·imo: Agrárny marketing. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 244 Sk.
J. Mihok a kol: Trhaviny v krízov˘ch situáciách. Prvé vydanie, náklad 600 ks, cena 

126 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

PaedDr. OªGA WREDE
úradne overené preklady
JAZYK NEMECK¯ – SLOVENSK¯
Tel./fax: 037/7731307
Mobil: 0907 522250
e-mail: olga.wrede@post.sk

V stredu 8. novembra sa v krytej plavár-
ni STU Trnava uskutoãnili Akademické
majstrovstvá Slovenska v plávaní 2006.
Po dlhej odmlke sa na nich úspe‰ne zapí-
sali aj ‰tudenti na‰ej univerzity.

Najhodnotnej‰í v˘kon podujatia (707 bo-
dov) zaplával ‰tudent 1. roãníka FE·RR
Luká‰ Odrá‰ka, ktor˘ v konfrontácii so
súãasn˘mi ãi b˘val˘mi reprezentantmi SR
vyhral kráºovskú plaveckú disciplínu 100
m kraul (V. SP.) muÏov v peknom osob-
nom rekorde 0:52,50 s. RadosÈ z jeho
umiestnenia je o to väã‰ia, Ïe na akade-
mick˘ alebo univerziádny titul v plávaní
‰tudenti SPU (V·P) nesiahli od ãias 
A. Lanãariãovej (FEM) v osemdesiatych
rokoch minulého storoãia, ãiÏe viac ako
dvadsaÈ rokov..!

Zanedbateºné nie je ani Odrá‰kovo 2.
miesto v disciplíne 50 m V.SP., veì do-
siahnut˘ ãas 0:23,90 s môÏe byÈ prelomo-
v˘m v˘konom v jeho plaveckej kariére.

Priznávame, Ïe tieto v˘kony sme ãakali.
Neãakan˘ bol v‰ak úspech Kataríny Ku-
níkovej (tieÏ 1. roãník FE·RR), ktorá do-
siahla celkom ‰tyri medailové umiestne-
nia. V disciplíne 100 prsia Ïeny (1:26,88)
skonãila druhá a v disciplínach 50 m prsia,
50 a 100 m V. SP. obsadila tretie miesta.
Táto b˘valá reprezentantka SR a úãast-
níãka majstrovstiev sveta v diaºkovom plá-
vaní pre svoju skromnosÈ takmer unikla
na‰ej pozornosti. Bola by to ‰koda, rovna-
ko, ako je ‰koda aj to, Ïe uÏ nechce aktív-
ne pretekaÈ..! Predpoklady na to má.

Za pov‰imnutie stoja aj v˘sledky Janky
PrevuÏÀákovej (I. roãník FEM), ktorá v
disciplíne 50 m mot˘lik skonãila na ‰tvrtom
mieste a na 50 m V. SP. obsadila piatu
prieãku. Pamätníkom je moÏno jej meno
povedomé, veì poãas ‰túdia na V·P nás
jej otec Emil PrevuÏÀák pravidelne a veºmi
úspe‰ne reprezentoval na AM SR a uni-
verziádach. -Rj-

r˘ zároveÀ odpovedal na otázky vypl˘vajú-
ce z diskusie. 

‰portová komisia sa podieºala na organi-
zovaní futbalového turnaja Old Boys
Match (6. 11. 2006),

Rada OOZ pre vás zabezpeãila lístky
na divadelné predstavenie Agáta hºadá
prácu (18. 11. 2006), pripravuje stretnutie
s Mikulá‰om a deÈmi zamestnancov (9. 12.
2006) a ìal‰ie aktivity.  Ing. M. HABÁN, PhD.

schodie) obhajovaÈ svoju habilitaãnú prácu
na tému Psychotrofná mikroflóra surového
mlieka ako jeden z v˘znamn˘ch faktorov
jeho kvality.

Z volejbalovej extraligy
VK Ekonóm SPU Nitra – VK Lokomo-

tíva Zvolen 3:0 (21,22,17) Hrali: Chudík,
Toman, Pa‰ka, Zentko,Valent, Hukel M. (li-
bero: Kostka)

Zápas mal od zaãiatku veºmi dobr˘ náboj.
Hostia zaãali nebojácne a zatlaãili nás kva-
litn˘m servisom. Na‰i hráãi sa v‰ak dokáza-
li na konci prv˘ch dvoch setov zmobilizovaÈ
a dobr˘m podaním a vynikajúcou obranou
na sieti súpera doslova zniãili. V treÈom sete
jednoznaãne dominovali a Zvolenãanom ne-
dali ‰ancu. 

VK PU Pre‰ov - VK Ekonóm SPU Nitra
3:0 (20,20,23) Hrali: Chudík, Toman, Pa‰ka,
Zentko, Valent, M. Hukel (libero: Kostka,
Vavro, Kubica)

V boji druhého s tretím lep‰ie zaãali do-
máci, ktorí dobr˘m servisom a kvalitnou
obranou dokázali eliminovaÈ útoãnú silu ná‰-
ho tímu. V prv˘ch dvoch setoch mali stále 
3-4-bodov˘ náskok a ten si udrÏiavali. V tre-
Èom sete SPU zlep‰ila v‰etky herné ãinnos-
ti, koncovku v‰ak lep‰ie zvládol Pre‰ov a
zaslúÏene zvíÈazil.

V·K Púchov - VK Ekonóm SPU Nitra
3:2 (17, -21,- 20, 21, 9) Hrali: Chudík, To-
man, Pa‰ka, Zentko, Valent, M. Hukel (libe-
ro: Kostka, Vavro)

V súboji o ‰tvrté miesto zaruãujúce ‰tart v
silnej‰ej skupine, lep‰ie zaãali domáci. V dru-
hom a treÈom sete volejbalisti spod Zobora
zlep‰ili hru v obrane a úspe‰nosÈ servisu,
nedovolili domácim tvoriÈ vlastnú hru a zís-
kali oba sety. Vo ‰tvrtom sa druÏstvá Èahali
bod po bode do koncovky, lep‰ie ju v‰ak
zvládli Púchovãania. V piatom, rozhodujú-
com sete zaãali na‰i hráãi lep‰ie. Vlastn˘mi
nevynúten˘mi chybami v‰ak dali ‰ancu do-
mácim, ktorí sa jej uÏ nepustili a zvíÈazili.

ªUBOMÍR PA·KA 

Nasledujúci program:
17. 11. Nitra – LovinobaÀa o 18.00 h
25. 11. Nitra – Malacky o 18.00 h

Basketbal
V desiatom a jedenástom kole extraligy

basketbalisti Casta SPU Nitra porazili doma
Handlovú 87:83 (26:17, 13:21, 21:22, 27:23)
a na Pasienkoch prehrali s Interom Bratisla-
va 74:71 (13:19, 23:26, 19:9, 19:17). Slab‰í
v˘kon podali aj v úvodnom kole Slovenského
pohára, keì prehrali s tímom MBK Pezinok
78:69 (35:28). -nn-

A
R
A
S
H
I
D

Ing. Ján Ga‰perán na stretnutí so za-
mestnancami SPU vysvetlil aj v˘hody
ãlenstva v odboroch.


