
Partnerstvo európskych 
regiónov – v praxi

STΩPâEK

V rámci bilaterálnej dohody o dvojit˘ch diplomoch medzi na‰ou univerzitou a Cranfield
University at Silsoe vo Veºkej Británii, získala Ing. JANA HAVRÁNKOVÁ, PhD., z Me-
chanizaãnej fakulty titul Master of Philosophy. Témou jej v˘skumnej práce bolo hod-
notenie pozemn˘ch systémov diaºkového prieskumu Zeme v manaÏmente aplikácie
dusíka na porastoch p‰enice ozimnej. Na slávnostnej promócii, ktorá sa konala 22. jú-
na, si okrem diplomu prevzala aj cenu spoloãnosti AGCO pre najlep‰ieho ‰tudenta 
v oblasti poºnohospodárskej techniky. Na snímke Ing. Havránková so svojím ‰kolite-
ºom, prof. Richardom Johnom Godwinom. Snímka: archív JH
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Dohodu o spolupráci medzi Minis-
terstvom pôdohospodárstva SR a
na‰ou univerzitou podpísal 14. júna
na pôde ministerstva ‰éf rezortu MI-
ROSLAV JURE≈A a rektor MIKULÁ·
LÁTEâKA. 

Rektor v úvodnom slove zdôraznil, Ïe
dokument, ktor˘ opätovne podãiarkuje
kontinuitu dlhodobej kooperácie, vytvára
nov˘ rámec na rozvoj spolupráce v oblas-
ti vzdelávania, celoÏivotného vzdeláva-
nia, vedy, poradenstva a in˘ch aktivít dô-
leÏit˘ch pre obe strany. Zdôraznil, Ïe by
bolo okrem iného veºmi uÏitoãné, keby
ministerstvo zaujímalo stanovisko k akre-
ditácii nov˘ch ‰tudijn˘ch programov 
z hºadiska potrieb praxe. Za dôleÏité po-
vaÏuje aj prepojenie slovenskej vedecko-
v˘skumnej základne s pracoviskami

SPU, ale aj kooperáciu pri organizovaní
spoloãn˘ch odborn˘ch podujatí. Minister
JureÀa dal, vzhºadom na aktuálnu situá-
ciu v rezorte, do pozornosti moÏnosÈ spo-
lupráce pri koncipovaní doteraz absentu-
júcej stratégie rozvoja vo vzÈahu k Spo-
loãnej poºnohospodárskej politike EÚ ãi
ãinnosti Svetovej obchodnej organizácie
(WTO). „Dohoda o spolupráci s na‰ou al-
ma mater vytvára priestor pre diskusiu o
koncepciách a víziách v dlhodobom hori-
zonte rozvoja rezortu. Anal˘z minulého
obdobia máme dosÈ, musíme sa v‰ak po-
zeraÈ do budúcnosti,“ pripomenul a dodal,
Ïe univerzita disponuje veºk˘m potenciá-
lom, ktor˘ dáva ‰ancu na vzájomnú od-
bornú komunikáciu. Mikulá‰ Láteãka po
podpise zmluvy vyslovil prianie, aby bu-
dúca spolupráca bola uÏitoãná pre obe
zúãastnené strany. K. POTOKOVÁ

Nad‰tandardná 
spolupráca v rezorte

Slnko, slama, jahody... Prepáãte mi,
váÏení tvorcovia (skoro) rovnomenného
filmu, túto zámenu. Mne sa totiÏ do let-
ného stæpãeka tá slama viac hodí. Je jed-
n˘m z neklamn˘ch znakov leta. Páºavy
Ïatvy, lejúceho sa zrna a veºk˘ch zla-
toÏlt˘ch balíkov „odpadu“. To som si da-
la! Dobr˘ hospodár ma za to nepochyb-
ne vyhre‰í. PretoÏe slama do tej kategó-
rie veru nepatrí. Má toºko dobr˘ch vlast-
ností, Ïe ju ãlovek od nepamäti zuÏitkú-
val. NielenÏe z nej pripravoval podstielku
pre svoje zvieratá, ale si Àou pokr˘val aj
vlastnú strechu nad hlavou. Plietol z nej
mnoho uÏitoãn˘ch predmetov, pre úÏitok
i svoje pote‰enie. Milá slama sa e‰te aj
do ºudovej slovesnosti prepracovala. Nie
práve lichotivo, veì keì niekomu trãí 
z topánok...

No, neostaÀme pri tom, veì, ako to uÏ
b˘va, zlatoÏltá slama sa doãkala aj svojej
slávy. Napríklad - vo forme klobúka. Ten
sa z nutnej a nie veºmi vábnej pokr˘vky
hlavy dedinãanov postupne prepracoval
na nóbl doplnok. Staãilo, aby si ho nasa-
dila dáka celebrita a módny hit bol na
svete. Pre Adelu Ostrolúcku vytvorila mo-
distka neÏn˘ klobúãik s ruÏovou stuhou,
v tom si ju ªudovít zamiloval... Na korze
zaãiatku minulého storoãia páni úctivo
snímali pred dámami klobúk podºa Girar-
diho, no a tie im opätovali úsmev spoza
kreácií veºk˘ch ako mlynské koleso,
ozdoben˘ch girlandami kvetov. Noblesa
a elegancia. MoÏno trocha snobstva. Ale
to uÏ nechajme v ‰uflíku histórie. Dnes si
v‰ak z neho niektor˘ z t˘ch zabudnut˘ch
modelov v novej verzii vytiahnime. Po-
stavme sa pred zrkadlo a zapózujme. Tie
pohºady! Budeme nielen „‰ik“, ale aj „in“,
pretoÏe oklameme tú zlovestnú dieru 
v oblakoch. A potom? Klobúk dolu pred
tebou, leto! K. POTOKOVÁ
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SUA on Agrokomplex 2007 Exhibition
Rektor Láteãka a minister JureÀa vyslovili názor, Ïe plnenie dohody bude oboj-
stranne prospe‰né. Foto: za

V SKRATKE

� ReÈaz a diplom doctora honoris causa si
20. júna z rúk promótora prevzal dr. József
Molnár z Univerzity sv. ·tefana v Gödöllő
a prof. Karel Pokorn˘ z âeskej poºnohos-
podárskej univerzity v Prahe. Pred publi-
kom, v ktorom zasadli akademickí hodnos-
tári domácich aj zahraniãn˘ch univerzít, ãle-
novia vedeck˘ch rád, ãestní doktori SPU,
predstavitelia verejného Ïivota a akade-
mická obec na‰ej alma mater, odzneli sláv-
nostné laudáciá i prejavy oboch laureátov.
Ich spoloãn˘m menovateºom bola potreba

a nutnosÈ vzájomnej spolupráce v prospech vzdelanosti národov Európy. -r-

� Granátové jablko je názov vedeckej
monografie prof. Jána Matu‰koviãa, kto-
rú venoval odbornej i laickej verejnosti
so záujmom o pestovanie tejto plodiny.
Slávnostné uvedenie knihy na cestu k ãi-
tateºovi sa uskutoãnilo na Katedre ovo-
cinárstva, vinohradníctva a vinárstva 
FZKI v utorok, 12. júna. Promótorom bol
dekan FZKI, Karol Kalúz, prof. Anna Ja-
kábová, vedúca Katedry biotechniky a
zelene FZKI, „pokrstila“ knihu lupienkami
kvetov granátovníka a kvapkami graná-
tového vína. -r-

âestné doktoráty

Nová kniha

� Hereãka Divadla Andreja Bagara Eva
Veãerová bola promovaná na Univerzite
tretieho veku. Diplom si spolu s ìal‰ími
148 absolventmi ‰túdia prevzala v uto-
rok, 12. júna, na slávnostnej promócii v
aule SPU. Eva Veãerová ukonãila ‰tú-
dium záhradnej architektúry na Fakulte
záhradníctva a krajinného inÏinierstva. 
V ‰túdiu plánuje pokraãovaÈ a urobiÈ si
roãnú nadstavbu v odbore okrasné zá-
hradníctvo. -r-

Promócie na UTV

Nové moÏnosti spolupráce sa pre
Nitriansky samosprávny kraj, konkrétne
aj pre na‰u univerzitu, otvárajú v súvis-
losti s partnerstvom s francúzskym re-
giónom Champagne – Ardenne. 

V tomto duchu sa niesla aj náv‰teva
francúzskych hostí, ktorí 8. júna nav‰tívi-
li na‰u univerzitu. âlenom delegácie bol
Gilles Rouet, ata‰é pre univerzitnú spo-
luprácu veºvyslanectva Francúzskej re-
publiky v SR, Richard Vistelle, rektor
univerzity v Reims, Thierry Come, pro-
rektor univerzity, Olivier Duperon, de-
kan právnickej fakulty a Renaud de la
Brosse, riaditeº programu pre magister-
ské ‰túdiá, zamerané na strednú a v˘-
chodnú Európu. V rozhovore s rektorom
M. Láteãkom a prorektormi Magdalénou
Lacko-Barto‰ovou a Jozefom Repisk˘m
sa hovorilo o moÏnostiach spolupráce vo
vedeckov˘skumnej, pedagogickej a pod-
nikateºskej sfére, najmä v oblasti vino-
hradníctva, vinárstva, agrotechnológií,
ekonomiky a i. Reionálna rada Cham-

pagne – Ardenne udeºuje aj ‰tipendiá
pre ‰tudentov ‰tudujúcich ãi pochádzajú-
cich z Nitry, ktoré by na‰i ‰tudenti mohli
vyuÏiÈ uÏ v akademickom roku 2007/
2008. Zástupcovia samosprávy Nitrian-
skeho samosprávneho kraja a predstavi-
telia oboch nitrianskych univerzít na ãele
s rektormi diskutovali neskôr na spoloã-
nej veãeri s francúzskymi hosÈami o ìal-
‰ích moÏnostiach spolupráce. -r-

BLAHOÎELÁME
Prezident SR Ivan Ga‰paroviã vy-

menoval 27. júna 2007 v slávnost-
n˘ch priestoroch Bratislavského hra-
du nov˘ch profesorov. Vymenovací
dekrét profesorky v odbore biotech-
nológie si prevzala aj prof. RNDr.
Zdenka Gálová, CSc., z Katedry bio-
chémie a biotechnológie FBP a profe-
sorky v odbore spracovanie poºno-
hospodárskych produktov prof. Ing.
Mária Angeloviãová, CSc., z Kated-
ry v˘Ïivy zvierat FAPZ. -r-

ZAUJALO NÁS
V uplynul˘ch dÀoch doruãilo minis-

terstvo ‰kolstva univerzitám rozpis ‰ti-
pendijn˘ch miest pre nov˘ch dokto-
randov na akademick˘ rok 2007/2008.
Kritériá na ich pridelenie vychádzali 
z metodiky rozpisu dotácií V· na rok
2007. Z celkového poãtu 1200 miest
pripadlo na‰ej univerzite 71, ão je po
UK Bratislava, STU Bratislava a TU
Ko‰ice ‰tvrté najvy‰‰ie ãíslo. -r-

RADI UVEREJ≈UJEME
Ing. Andrej Hol˘, doktorand na Ka-

tedre ‰peciálnej zootechniky a Viliam
Na‰tick˘, ‰tudent 4. roãníka manaÏ-
mentu Ïivoãí‰nej v˘roby, úspe‰ne úãin-
kovali na Majstrovstvách Slovenska se-
niorov v parkúrovom skákaní, ktoré sa
konali 16. a 17. júna v ·tátnom Ïrebãíne
v Topoºãiankach. Boli ãlenmi strieborné-
ho druÏstva na prestíÏnych pretekoch,
na ktor˘ch sa zi‰la celá slovenská ‰piã-
ka. Sú zároveÀ nomináciou na veºké
medzinárodné preteky, ktoré sa budú
konaÈ v priebehu leta v Bratislave.

BlahoÏeláme! -r-

Foto: za

Foto: rch

Foto: rch

� V utorok 19. júna nav‰tívil na‰u univer-
zitu veºvyslanec USA na Slovensku, J.E.
Rodolphe M. Vallee (na snímke vpravo).
Po prijatí rektorom M. Láteãkom a ãlenmi
vedenia SPU rokoval s pracovníkmi Ka-
tedry strojov a v˘robn˘ch systémov MF 
o problematike vyuÏívania biomasy a al-
ternatívnych zdrojov energie. Zaujímal
sa o projekty rie‰ené v regionálnej spolu-
práci s okolit˘mi krajinami a vyslovil sa
za ich podporu. Veºvyslancovi, pochá-
dzajúcemu z farmárskeho rodinného prostredia, je poºnohospodárska problemati-
ka blízka, a preto si so záujmom vypoãul aj fakty o ãinnosti na‰ej univerzity a jej
kontaktoch s americk˘mi vysok˘mi ‰kolami. -r-

S veºvyslancom USA o biomase
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Fyziológovia rokovali SPU obnovuje spoluprácu 
s americk˘mi univerzitami

Za profesorom Benetinom z úcty a vìaky

Fotografie vybledli, no spomienky sú Ïivé

www.uniag.sk

Veºa bolo, je a bude profesorov
na na‰ej univerzite. V‰etci zane-
chali a zanechajú väã‰iu ãi men-
‰iu stopu na svojich Ïiakoch,
v‰etci vyorali ãi e‰te vyorú hlb‰iu
ãi plyt‰iu brázdu na poºnohospo-
dárskom akademickom poli, v‰et-
ci sa snaÏili a snaÏia rozosievaÈ
okolo seba zrnká múdrosti, lásky
k poznaniu, ale najmä k poznáva-
niu, k ãloveku, pravde, a nielen tej
vedeckej.

Nezmazateºnú stopu, a nielen na na‰ej univerzite, zanechal
aj b˘val˘ dekan a prodekan Agronomickej fakulty V·P v Nitre
a dlhoroãn˘ vedúci Katedry poºnohospodárskych meliorácií,
nedávno zosnul˘ prof. Ing. Ján Benetin, DrSc.

Znie to moÏno aÏ neuveriteºne, ale keì pri‰iel v roku 1969
na Katedru poºnohospodárskych meliorácií, mala táto relatív-
ne veºká katedra len jedného docenta a troch kandidátov vied.
Keì v roku 1980 prof. Benetin odchádzal z katedry za riadite-
ºa Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV, mala uÏ troch docen-
tov a skoro pätnásÈ kandidátov vied. Medzi nimi aj dne‰ného
rektora SPU, prof. Láteãku, dekana FZKI, doc. Kalúza, b˘va-
l˘ch prorektorov, prof. Húsku a prof. Antala, b˘val˘ch prode-
kanov FZKI, prof. Streìanského a doc. Sklenára, ale aj ná-
mestníka riaditeºa VPP, Ing. PruÏinského a ìal‰ích. V˘sled-
kom „sejby“ prof. Benetina na na‰ej univerzite sú aj traja dok-
tori vied a tri vysoko‰kolské uãebnice, ktor˘mi poloÏil základy
modernej melioraãnej ‰koly nielen na na‰ej univerzite. ·koly,
ktorá sa po roku 1990 úspe‰ne pretransformovala na ‰kolu
krajinného inÏinierstva.

Tí, ão sme mali to ‰Èastie vedecky, ale i civilne spolupraco-
vaÈ s prof. Benetinom vieme a cítime, Ïe jeho odkaz, to nie sú
len jeho funkcie a publikaãná ãinnosÈ, ale najmä to, ako ov-
plyvnil ná‰ vzÈah k práci, najmä tej vedeckej. Bol to vedec v
tom najpln‰om slova zmysle. Aj ako akademick˘ funkcionár sa
najlep‰ie cítil v bielom plá‰ti v laboratóriu ãi na poºn˘ch expe-
rimentoch. 

Sústavne sledoval najmodernej‰ie trendy svetovej vedy a
ani na univerzitách v USA, b˘valom ZSSR ani inde v Európe
som nena‰iel niã, o ãom by som nebol poãul od prof. Benetina.
Dopredu vedel, aké by mali byÈ v˘sledky na‰ich experimentov,
pretoÏe si ich vypoãítal z fyzikálnej podstaty a teoretickej ana-
l˘zy skúman˘ch procesov. Ak si v‰ak niekto na základe tu na-
písaného myslí, Ïe prof. Benetin bol „suchár“, tak sa veºmi m˘-
li. Aj v spoloãenskom Ïivote bol pre mnoh˘ch z nás nedosiah-
nuteºn˘m vzorom.

Poãet titulov doctor honoris causa, ktoré doteraz udelila na-
‰a univerzita v˘znamn˘m domácim a zahraniãn˘m osobnos-
tiam, dosiahol ãíslo 20. Îiaº, na‰e predpisy neumoÏnili, aby
medzi nimi bol aj Ján Benetin a aby sme i my, jeho Ïiaci, aj
t˘mto spôsobom mohli oceniÈ jeho prínos pre nás, na‰u uni-
verzitu, pre slovenskú vedu.

Nech je aspoÀ t˘chto niekoºko riadkov skromn˘m vyjadre-
ním na‰ej úcty a vìaky nezabudnuteºnému pedagógovi, ved-
covi, kolegovi a priateºovi, prof. Ing. Jánovi Benetinovi, DrSc.,
ktor˘ nás navÏdy opustil 17. mája tohto roku, vo veku nedoÏi-
t˘ch 83 rokov.

Pán profesor, bude‰ nám ch˘baÈ!

S úctou prof. Ing. JAROSLAV ANTAL, DrSc., 
jeden z mnoh˘ch Tvojich vìaãn˘ch Ïiakov.

Medzi najúspe‰nej‰ie patril Cornell -
SPU projekt, financovan˘ Mellonovou
nadáciou. V rámci neho sa na SPU reali-
zoval dva roky po sebe roãn˘ postgra-
duálny program, v ktorom mali ‰tudenti
zo Slovenska, ale aj z Poºska a Ukrajiny
moÏnosÈ ‰tudovaÈ v anglickom jazyku u
profesorov z Cornellovej univerzity. Zá-
roveÀ sa tu uskutoãnil cel˘ rad odbor-
n˘ch workshopov a mnoÏstvo semestrál-
nych pobytov na‰ich uãiteºov na pôde
Cornellovej univerzity. Tento projekt sa
povaÏuje za úspe‰n˘ nielen na SPU, ale
aj u amerického partnera. Na nedávnej
ceste do Ithacy, sídla tejto univerzity, sa
o tom mali moÏnosÈ presvedãiÈ zástupco-
via SPU, rektor prof. Mikulá‰ Láteãka,
prof. Peter Bielik, dekan FEM a autor
tohto príspevku, absolvent Cornellovej
univerzity. Zástupcovia americkej univer-
zity na spoloãnom rokovaní prejavili veº-
k˘ záujem o obnovenie spolupráce.

V 90. rokoch malo SPU najaktívnej‰iu
kooperáciu s Fakultou vied o poºnohos-
podárstve a Ïivote (School of Agricultural
and Life Sciences) a v rámci fakulty s Ka-
tedrou aplikovanej ekonómie a manaÏ-
mentu (Department of Applied Econo-
mics and Management). Obe predsta-
vujú najväã‰ie moÏnosti pre budúcu spo-
luprácu. 

Vedúci Katedry aplikovanej ekonómie
a manaÏmentu prof. Lesser, prof. Nova-

kovich, zodpovedn˘ vedúci pre rozvoj
spolupráce Cornellovej univerzity s kraji-
nami Európy a riaditeº v˘znamného uni-
verzitného programu pre trh s mliekom,
prof. Haldeman, riaditeº medzinárodn˘ch
programov Fakulty vied o poºnohospo-
dárstve a Ïivote, rovnako ako prof. Gerry
White, prof. de Gorter a iní, vidia veºké
moÏnosti ìal‰ej spolupráce s SPU v
troch rovinách. V prvom rade sa bude
Cornell snaÏiÈ vytvoriÈ vhodné podmienky
na prijímanie na‰ich najkvalitnej‰ích dok-
torandov a mlad˘ch v˘skumn˘ch pracov-
níkov na semestrálne pobyty v kampuse

v Ithace. Druhou moÏnosÈou sú predná‰-
ky v˘znamn˘ch profesorov z Cornellu na
SPU. Tretia moÏnosÈ je v spoloãnom or-
ganizovaní letn˘ch ‰kôl na Slovensku
pre profesionálov pracujúcich v potravi-
nárstve, poºnohospodárstve a ‰tátnej
správe. 

Spolupráca medzi Cornellovou univer-
zitou a SPU má urãitú tradíciu. Od konca
90. rokov sa SPU z dôvodu integrácie
Slovenska do EÚ zaãala viac orientovaÈ
na spoluprácu s európskymi univerzitami
na úkor kontaktov s USA. Bolo by v‰ak
na ‰kodu preru‰iÈ väzby, ktoré sa v 90.
rokoch vybudovali. Náv‰teva zástupcov
SPU v Ithace urãite prispela k opätovnej
spolupráci SPU a Cornellovej univerzity
a vytvorila podmienky pre cel˘ rad budú-
cich spoloãn˘ch projektov v oblasti vzde-
lávania a v˘skumu.

Doc. Ing. JÁN POKRIVâÁK, PhD., FEM

li medzi nami. Spomínali sa aj záÏitky z
profesionálnej praxe. Informovali sme sa
navzájom o na‰ich rodinách, deÈoch, vnú-
ãatách i zdravotnom stave. Z ná‰ho spo-
mínania jednoznaãne vyplynulo, a v‰etci
sme sa na tom zhodli, Ïe V·P nás kvalit-
ne pripravila na zvládnutie zloÏit˘ch úloh 
v dan˘ch etapách v˘voja spoloãnosti.

Ná‰ ‰tudijn˘ roãník ako prv˘ zaãínal
‰túdium v roku 1952 v Nitre a ako prv˘ za-
ãal odvíjaÈ históriu 5-roãného ‰túdia.

Z promovan˘ch 78 absolventov prevaÏ-
ná väã‰ina zastávala zodpovedné funkcie
na rôznych stupÀoch riadenia poºnohos-
podárstva. Pri v‰etkej skromnosti môÏeme
povedaÈ, Ïe sme odviedli kus poctivej prá-
ce pri jeho rozvoji.

Stretnutie po päÈdesiatich rokoch na-
plnilo slová motta: „KaÏd˘ nov˘ zaãiatok
obohatí ná‰ Ïivot a stretnutie s priateºmi
ho aj napæÀa.“ Úprimné poìakovanie za
vydarené podujatie patrí organizaãnému
v˘boru.

Za úãastníkov stretnutia 
doc. Ing. ANDREJ GÖBÖ, PhD.

Na zámku v Topoºãiankach, ale aj na
pôde na‰ej univerzity sa v dÀoch 23. –
24. mája uÏ po siedmykrát uskutoãnil
celoslovensk˘ seminár o problematike
fyziológie Ïivoãíchov, ktor˘ zorganizo-
vala Katedra fyziológie Ïivoãíchov Fa-
kulty biotechnológie a potravinárstva.
Zúãastnili sa na Àom vedeckí pracovní-
ci zo Slovenska (UVL, UPJ·, ÚFÎ SAV
Ko‰ice, UK, ·PÚ SR Bratislava, PU
Pre‰ov, SPU, SCPV, UKF Nitra), âes-
ka (JU âeské Budûjovice, MZLU Brno),
Maìarska (SIU, NIChS Budapest), Poº-
ska (AP Krakow), ako aj in˘ch krajín.
Po otvorení prof. Jaroslavom Kováãi-
kom, predsedom organizaãného v˘bo-
ru, prof. Jozefom Bullom, dekanom

FBP a prof. Dr. Wladyslawom Zama-
chowskim, dekanom IB AP v Krakowe,
nasledovali rokovania v sekciách. Nos-
né predná‰ky boli orientované najmä
na faktory ovplyvÀujúce fyziologické
funkcie zvierat v praktick˘ch podmien-
kach, experimentálne práce opisujúce
alterácie vo vyluãovaní a reprodukã-
n˘ch funkciách, ako aj na edukaãn˘
proces v oblasti fyziológie Ïivoãíchov.
Sprievodn˘m programom bola pre-
hliadka Národného Ïrebãína a zámku v
Topoºãiankach, ako aj spoloãensk˘ ve-
ãer, ktor˘ sa niesol v duchu priateºskej
atmosféry a moÏností nadviazaÈ ìal‰ie
osobné a profesionálne kontakty. 

Organizaãn˘ v˘bor seminára

O v˘skume a univerzitnej v˘uãbe fyziky
V dÀoch 5. a 6. júna sa na pôde SPU

uÏ po piatykrát stretli vysoko‰kolskí
uãitelia a vedeckí pracovníci z rozliã-
n˘ch akademick˘ch a vedeck˘ch in‰ti-
túcií z Poºska (In‰titút Agrofyziky, Lub-
lin), âeskej republiky (âZU v Prahe,
âVUT v Prahe, MZLU v Brne), z Ma-
ìarska (Szent István University Gödö-
llő) a zo Slovenska (STU v Bratislave,
UKF v Nitre, TU vo Zvolene a SPU) pri
príleÏitosti konania konferencie so za-
meraním na v˘skum a v˘uãbu fyziky v
kontexte univerzitného vzdelávania,
ktorú organizovala Katedra fyziky. 

V spolupráci s Fakultn˘m v˘poãto-
v˘m strediskom pod vedením Ing.
Franti‰ka Adamovského bolo vydané
multiautorské CD, zborník vedeck˘ch
prác a v tlaãenej forme zborník roz‰íre-
n˘ch abstraktov s názvom Physics –
Research and Education. Konferenciu
podporil aj primátor mesta Nitry Jozef
Dvonã, formou upomienkov˘ch pred-
metov a propagaãn˘ch materiálov pre
úãastníkov konferencie.

Rokovanie otvorila vedúca Katedry

fyziky RNDr. Vlasta Vozárová a privíta-
la predstaviteºov fakulty na ãele s de-
kanom, ako aj vedeck˘ch garantov
konferencie, prof. Józefa Horabika,
prof. Jifiího Blahovca, prof. Istvána Far-
kasa, prof. Arpáda Kecskesa a ìal‰ích
hostí. Dekan Vladimír Kroãko v prí-
hovore zdôraznil, Ïe vedecké podujatia
sú najlep‰ím spôsobom zviditeºÀovania
a zvy‰ovania kreditu fakulty, pôdou pre
podnetné diskusie a efektívny spôsob
v˘meny informácií, ktoré sú nevyhnut-
n˘m predpokladom pre formovanie ve-
deck˘ch tímov na národnej i medziná-
rodnej úrovni. Predsedníãka organizaã-
ného v˘boru konferencie na záver hod-
notného odborného programu oznámi-
la, Ïe nasledujúca konferencia bude v
roku 2009 zahrnutá do rozsiahleho
medzinárodného vedeckého podujatia
s názvom Physical Methods in
Agriculture, ktoré sa uskutoãní na na-
‰ej univerzite. 

RNDr. VLASTA VOZÁROVÁ, PhD., 
vedúca Katedry fyziky

RNDr. ZUZANA HLAVÁâOVÁ, CSc., 
predsedníãka OV

Perspektíva pre poºnohospodárstvo,
energetiku a spotrebiteºa?

Biomasa pre regionálnu energetiku
bol názov medzinárodnej konferencie,
ktorú zastre‰ovala Katedra strojov a
v˘robn˘ch systémov Mechanizaãnej
fakulty SPU v Nitre a Vysoká ‰kola Ká-
rolya Róberta v maìarskom Gyöngyö-
si. Obe in‰titúcie sú rie‰iteºmi spoloã-
ného medzinárodného projektu v rámci
programu susedstva Maìarská republi-
ka – Slovenská republika – Ukrajina s
názvom Kooperaãn˘ model komplex-
ného energetického vyuÏitia biomasy
jedného maìarského regiónu a troch
slovensk˘ch krajov. 

Na podujatí sa okrem vedeck˘ch ka-
pacít z oboch univerzít zúãastnili aj zá-
stupcovia ministerstva hospodárstva a
pôdohospodárstva, ktorí prezentovali
predstavy podpory obnoviteºn˘ch zdro-
jov energie (ìalej OZE). „Základnou
prioritou schválenej energetickej politi-
ky SR je zvy‰ovanie podielu OZE pri
v˘robe tepla a elektrickej energie,“ po-
vedal Ing. Juraj Hama‰ z Ministerstva
pôdohospodárstva SR. OZE by doká-
zali pokryÈ aÏ pätnásÈ percent celkovo
spotrebovanej energie na Slovensku.

V˘hodou by bol pokles dovozu fosíl-
nych palív a zabezpeãenie rozvoja vi-
dieckych alebo slab‰ie rozvinut˘ch re-
giónov. Tieto skutoãnosti si uvedomil aj
akademick˘ senát Mechanizaãnej fa-
kulty SPU, ktor˘ schválil zriadenie sa-
mostatného vedeckov˘skumného a
vzdelávacieho pracoviska s názvom
Centrum v˘skumu obnoviteºn˘ch zdro-
jov energie. VyuÏitie OZE je aj obrov-
skou moÏnosÈou pre poºnohospodár-
ske, potravinárske, ale aj lesnícke pod-
niky. Spaºovaním biomasy si môÏu poº-
nohospodári vyrobiÈ lacnej‰iu energiu z
vlastn˘ch zdrojov. Pestovanie energe-
tick˘ch plodín podporuje aj Spoloãná
poºnohospodárska politika EÚ. MP SR
vyjadruje podporu vyuÏívaniu OZE v
poºnohospodárskych podnikoch aj kon-
cepciou, ktorej pracovn˘ názov je
Energeticky sebestaãná farma. Cieºom
je, aby tridsaÈ percent poºnohospodár-
skej biomasy zostalo v poºnohospodár-
stve. Aj tu v‰ak platí, Ïe bez vzájomnej
spolupráce, môÏe ostaÈ cesta rozvoja
vyuÏívania obnoviteºn˘ch zdrojov ener-
gie zahataná. JURAJ HUBA

Stretnutie otvoril doc. Franti‰ek Adamov-
sk˘, predseda roãníka a Ing. Anna Zlatá,
predsedníãka organizaãného v˘boru stret-
nutia. Vyzdvihli ná‰ cieºavedom˘ prístup k
‰túdiu v skromn˘ch podmienkach, nepo-
rovnateºn˘ch s dne‰kom. Vyjadrili za nás
v‰etk˘ch vìaku a úctu na‰im pedagógom,
ktorí sa priãinili o rozvoj ná‰ho poznania,
svedomite nás viedli v oceáne vedomostí a
boli pri tom prísni a spravodliví. Vrúcne
nám Ïelali, aby sme si ich uchovali v my‰-
lienkach, uloÏili v srdci a poznatky o nich 
a o ich diele odovzdali ìal‰ím generáciám.
Poklonili sme sa aj pamiatke 37 spoluÏia-
kov, ktorí uÏ nie sú medzi nami.

Stretnutie poctili svojou úãasÈou vzácni
hostia, ná‰ dekan akademik Emil ·pal-
don, neskôr rektor V·P a prof. Ján To-
movãík z Mechanizaãnej fakulty, tieÏ b˘va-
l˘ rektor V·P. Obaja predná‰ali v na‰om

roãníku a v˘znamnou mie-
rou prispeli k formovaniu
budúcich agronómov. Odo-
vzdali nám nielen svoje bo-
haté vedomosti, rady a skú-
senosti, ale vedeli pochopiÈ
aj na‰e kaÏdodenné rados-
ti a starosti. Povzbudzovali
nás k permanentnému ‰tú-
diu, k experimentovaniu a
presadzovaniu najnov‰ích
poznatkov do praxe. Ich
pozdravné vystúpenia do-
kázali, Ïe sú to v˘znamné
osobnosti so ‰irok˘m roz-
hºadom, pre ktoré je osud
slovenského poºnohospo-
dárstva srdcovou záleÏitos-
Èou.

Program stretnutia po-

kraãoval prehliadkou mesta Nitrianskym
expresom, so sprievodn˘m slovom prof.
Bohumila Procházku, b˘valého dekana
MF a náv‰tevou areálu Kalvárie, kde sa v

rokoch ná‰ho ‰túdia nachádzala väã‰ina
katedier AF, jej dekanát a rektorát V·P.
Nasledovala prehliadka dne‰ného krásne-
ho areálu SPU. O súãasnej ‰truktúre uni-

verzity, o zmenách vo
vzdelávacom procese
aj inovácii ‰tudijn˘ch
programov nás infor-
moval prof. Milan De-
mo, ktorého príhovor
vyvolal zaujímavú dis-
kusiu a mnoho otázok.
Veºk˘ záujem bol naj-
mä o akreditované ‰tu-
dijné programy na Fa-
kulte agrobiológie a po-
travinov˘ch zdrojov, t. j.
na‰ej b˘valej AF.

Spoloãenská ãasÈ
stretnutia prebiehala vo
veselej atmosfére spo-
mínania na ‰tudentské
ãasy. Niektorí priniesli
vyblednuté ãierno-biele
fotografie, ktoré kolova-

Fakty

� V súãasnosti sú americké univerzity najlep‰ie na svete. Dokazujú to v‰etky
uznávané rebríãky kvality. Podºa notoricky známeho hodnotenia ‰anghajskej uni-
verzity je medzi prv˘mi dvadsiatimi najlep‰ími svetov˘mi univerzitami aÏ 17 ame-
rick˘ch. V prvej dvadsiatke sú len dve univerzity z Európy. V˘skum uskutoãÀova-
n˘ v USA väã‰inou urãuje trend pre zvy‰ok sveta. 

� Cornellova univerzita je popredná americká univerzita, patriaca do prestíÏneho
klubu Ivy League, spolu s Harvardom, Yale, Princetonom, Brownom, Columbiou,
Datmouthom a Pennsylvania University. Bola zaloÏená v roku 1865 v meste
Ithaca v ‰táte New York a dnes má 14 fakúlt. S Cornellovou univerzitou sa spája
cel˘ rad prívlastkov naj. Napríklad ako prvá v USA udelila titul z veterinárnej me-
dicíny alebo zaãala uãiÈ jazyky ëalekého v˘chodu. V˘znam Cornellovej univerzity
najlep‰ie dokumentuje fakt, Ïe 40 nositeºov Nobelov˘ch cien tu ‰tudovalo, alebo
pôsobilo ako profesori. Vo v‰etk˘ch hodnoteniach univerzít sa Cornellova univer-
zita umiestÀuje na popredn˘ch miestach.

Stretnutie absolventov Agronomickej fakulty V·P, ktorí ‰tudovali v rokoch
1952 – 1957, sa konalo 8. júna v internáte pod hradom, dnes ·D Pribina, kde
boli ubytovaní poãas ‰túdia. V spoloãenskej miestnosti prebehli prvé okamihy
stretnutia po päÈdesiatich rokoch, plné emócií pri vrúcnych objatiach a úprim-
n˘ch slovn˘ch pozdravoch.

Úãastníci stretnutia absolventov V·P po päÈdesiatich rokoch pred ‰tu-
dentsk˘m domovom Pribina. Foto: autor

Ján Benetin (1924 – 2007)

Po páde Ïeleznej opony boli to práve americké univerzity, ktoré prejavili ako 
prvé záujem o vedeckú a vzdelávaciu spoluprácu s krajinami strednej a v˘chodnej
Európy. Pozitívnu klímu 90. rokov minulého storoãia na na‰tartovanie spolupráce
s americk˘mi univerzitami vyuÏila v b˘valom âeskoslovensku najlep‰ie práve na-
‰a Slovenská poºnohospodárska univerzita. Zásluhu na tom mal hlavne vtedaj‰í
rektor, prof. L. Kabát, ktor˘ dokázal SPU zapojiÈ do veºk˘ch projektov spolupráce.
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Trojitá symbolika Nitry

Vzdelan˘ poºnohospodár 
siaha po lep‰ej úrode

2002
✸ Zlat˘ kosák za medzinárodnú vysoko-
‰kolskú uãebnicu Trvalo udrÏateºné tech-
nológie v záhradníctve – autorsk˘ kolektív
pod vedením prof. Ing. M. Dema, PhD., a
prof. Ing. I. Hriãovského, DrSc.
✸ Zlat˘ kosák za vzdelávací produkt 
J. Grolmusa a kol.: Harmonizácia slo-
venského poºnohospodárstva smerom
k Európskej únii vo vybran˘ch oblas-
tiach – konzorcium projektu TEMPUS-
AGRIEDUCA.
✸ Zlat˘ kosák za odbornú publikáciu J.
Îdánskeho a kol. Tokajské vinohrad-
níctvo a vinárstvo v slovenskej ãasti
Zemplína, ako realizaãn˘ v˘stup projektu
Záchrana a ochrana ohrozeného geno-
fondu rastlín na Slovensku - rie‰iteºsk˘
kolektív na ãele s koordinátorom doc.
Ing. J. Brindzom, CSc. 

2003
✸ Zlat˘ kosák za vytvorenie a udrÏiava-
nie repozitórií ohrozeného genofondu
pôvodn˘ch úÏitkov˘ch rastlín – In‰titút
ochrany biodiverzity a biologickej bez-
peãnosti.

2004
✸ Zlat˘ kosák za Mobilné ekologické la-
boratórium na exaktné hodnotenie dopa-
dov stresov˘ch faktorov v reálnych pod-
mienkach pestovania plodín – Katedra
fyziológie rastlín.
✸ âestné uznanie ministra pôdohospo-
dárstva SR za sériu publikácií vydan˘ch
ako kolektívne dielo autorov v edícii
Ochrana biodiverzity – doc. Ing. J. Brin-
dza, CSc.

2005
✸ âestné uznanie ministra pôdohospo-
dárstva SR za projekt E-printy vedeck˘ch
ãasopisov – Slovenská poºnohospodár-
ska kniÏnica SPU a Centrum informaã-
n˘ch technológií FEM.

2006
✸ Zlat˘ kosák za vytvorenie pracoviska
nesúceho v podmienkach SR znaky ex-
celentnosti a exkluzivity v rozsahu ‰túdia
regulaãn˘ch mechanizmov primárnych
faktorov produkcie rastlín a environmen-
tálnych stresov rastlín – kolektív pracov-
níkov Katedry fyziológie rastlín pod ve-
dením doc. Ing. Mariána Brestiãa, CSc. 
✸ âestné uznanie ministra pôdohospo-
dárstva SR za medzinárodnú kniÏnú pub-
likáciu UdrÏateºné a ekologické poºnohos-
podárstvo – kolektív autorov pod vede-
ním prof. Ing. M. Lacko-Barto‰ovej, CSc.

Prof. Ing. JÁN SUPUKA, DrSc.
prorektor pre vedeckov˘skumnú ãinnosÈ

Nie je kosák 
ako 

Zlat˘ kosák

„V starobylej Nitre 

tak oslavujeme 

nielen prvé slovenské

písané slovo vìaka

Cyrilovi a Metodovi –

ale aj chlieb.“

PRÍHOVOR MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZAMYSLENIE REKTORA SLOVENSKEJ POªNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE

Leto sa ºuìom v spomienkach vÏdy
spája s prázdninami. Pre poºnohospo-
dárov je to v‰ak ãas, keì sa zúroãuje ich
snaÏenie poãas zberu úrody, ão si pri-
pomíname v tradiãn˘ch doÏinkov˘ch
slávnostiach. Pre celú pospolitosÈ ºudí
pracujúcich na pôde je to navy‰e obdo-
bie slovenského vrcholového veºtrÏného
podujatia Agrokomplex v Nitre. V meste,
ktoré sa stalo uÏ v minulosti sídeln˘m
pre v‰etk˘ch Slovákov vìaka starove-
k˘m dejinám. ZároveÀ je sídeln˘m pre
poºnohospodárov zo Slovenska, lebo je
v Àom Agrokomplex a Slovenská poºno-
hospodárska univerzita. Je to logické,
veì Slováci od nepamäti patrili k ãest-
n˘m, pracovit˘m a mierumilovn˘m náro-
dom, ktor˘ch spájala práca na pôde,
charakteristická zemesluÏbou.

V znamení tejto trojitosti symboliky
Nitry sa tu opäÈ po tridsiaty ‰tvrt˘krát
stretnú odborníci nielen z domova, ale
aj zo sveta. Budem maÈ tú ãesÈ privítaÈ
ministrov poºnohospodárstva z ãlen-
sk˘ch ‰tátov Európskej únie. Slovenská
nová história sa pí‰e aj chlebom. My, ão
vieme, ako ÈaÏko sa dorába, si viac neÏ

iní uvedomujeme, Ïe je to práca nároã-
ná a zodpovedná. V starobylej Nitre tak
oslavujeme nielen prvé slovenské písa-
né slovo vìaka Cyrilovi a Metodovi – ale
aj chlieb.

Nie sme v‰ak uzavretí do seba. To
poºnohospodári nikdy neboli. Veì kaÏ-
doroãne sa Agrokomplex te‰í záujmu
nielen zahraniãn˘ch hostí, ale najmä vy-
stavovateºov aj spoza hraníc. Veºtrh tak
dáva veºké moÏnosti na nadväzovanie
obchodnej spolupráce, ale aj na v˘me-

nu poznatkov a najmä príleÏitostí na
osvetu a v˘chovu. Tie sú dnes v podobe
poradenstva pri v˘mene skúseností, ale
aj v poznaní perspektív budúceho roz-
voja poºnohospodárskych ãinností. ByÈ
na ‰pici poznania nov˘ch technológií
a postupov.

Osobitne ma te‰í, Ïe sa mi podarilo

rád, Ïe 34. roãník Agrokomplexu otvá-
ram pod mottom Zdravá v˘Ïiva, kvalita
a tradícia. Tieto slová totiÏ najlep‰ie
charakterizujú slovenské poºnohospo-
dárstvo, a to aj v zámere úloh, ktor˘m sa
chceme v budúcnosti venovaÈ. K naj-
v˘znamnej‰ím podujatiam tohto roãníka
patrí Fórum ministrov poºnohospodár-

za rok úãinkovania vo funkcii ministra
uzatvoriÈ rezortnú dohodu o spolupráci
práve s mojou alma mater – Slovenskou
poºnohospodárskou univerzitou v Nitre.
Na jej pôde som kedysi aj ja nasával
prvé odborné vedecké vedomosti, na
ktoré som sa mohol poãas doteraj‰ieho
profesijného Ïivota vÏdy spoºahnúÈ. 
A Agrokomplex je studnicou vedomostí,
v ktorej sa neustále obmieÀa Ïivá voda
nového poznania, ako ju priná‰a ãas.

Rovnako som v neposlednom rade

stva z krajín Európskej únie. Cieºom fó-
ra je vymeniÈ si názory na budúcnosÈ
Spoloãnej poºnohospodárskej politiky
EÚ, ãím Agrokomplex nadobúda nov˘ -
európsky v˘znam. A na tradiãnom Agro-
fóre sa odborná a laická verejnosÈ do-
zvie o rozvojov˘ch trendoch slovenské-
ho rezortu pôdohospodárstva. Na‰i od-
borníci sa budú venovaÈ tieÏ v˘znamu,
efektívnosti a úãinnosti nového progra-
movacieho obdobia Programu rozvoja
vidieka, pri zvy‰ovaní úrovne odborné-
ho vzdelávania v pôdohospodárstve a
pri udrÏaní, resp. vytváraní nov˘ch pra-
covn˘ch miest na vidieku, s dôrazom na
ochranu Ïivotného prostredia. VerejnosÈ
sa tak dozvie o moÏnostiach podpory
rozvoja aktivít, ktoré môÏu pomôcÈ uro-
biÈ ná‰ vidiek kraj‰ím a lep‰ím pre Ïivot
i prácu. 

Îelám teda veºtrhu Agrokomplex, aby
bol úspe‰n˘ a v‰etk˘m vystavovateºom 
i náv‰tevníkom, aby na Àom na‰li mnoÏ-
stvo nov˘ch podnetov i zaujímav˘ch in-
formácií.

MIROSLAV JURE≈A
minister pôdohospodárstva SR

„Teoretická pripravenosÈ 

absolventov SPU 

vytvára predpoklad pre

vedomostn˘ rozvoj 

rezortu.“

„Te‰í nás, Ïe túÏba 

po vzdelaní 

je v agrosektore 

primeraná a veríme,

Ïe bude progresívna.“

„Na pôde SPU 
som kedysi aj ja 

nasával prvé 
odborné vedomosti,

na ktoré som sa 
mohol doteraz vÏdy

spoºahnúÈ.“

Tradiãnou súãasÈou medzinárod-
ného poºnohospodárskeho a po-

travinárskeho veºtrhu Agrokomplex je
zápolenie o Zlat˘ kosák. Svojími „pro-
duktmi“ z oblasti vedy, v˘skumu a
publikaãnej ãinnosti sa oÀ pravidelne
uchádzajú aj pracoviská na‰ej univerzi-
ty. O tom, Ïe sú úspe‰né, svedãí malá
bilancia ostatn˘ch desiatich rokov.

1996
✸ Zlat˘ kosák za súbor publikácií pre
systémové poradenstvo v chove hovä-
dzieho dobytka – Agronomická fakulta
SPU.

1998
✸ âestné uznanie ministra pôdohospo-
dárstva SR za súbor publikácií ManaÏ-
ment a marketing v chove hospodárskych
zvierat – doc. Ing. J. Murga‰, CSc. 

2000
✸ âestné uznanie ministra pôdohospo-
dárstva SR za publikáciu Regulaãné
technológie v produkãnom procese poº-
nohospodárskych plodín – prof. Ing. M.
Demo, PhD. 
✸ âestné uznanie ministra pôdohospo-
dárstva SR za programov˘ produkt
Agroprodukt – prof. Ing. D. ·imo, CSc.

2001
✸ Zlat˘ kosák za kniÏnú publikáciu Dejiny
poºnohospodárstva na Slovensku – autor-
sk˘ kolektív pod vedením prof. Ing. M.
Dema, PhD.
✸ Cena ministra pôdohospodárstva SR
za súbor odborn˘ch monografií pre di‰-
tanãné vzdelávanie – Katedra genetiky a
‰ºachtenia rastlín pod odborn˘m gestor-
stvom doc. Ing. J. Brindzu, CSc.

Slovenská poºnohospodárska univer-
zita v Nitre bola vÏdy spojená s medzi-
národn˘m poºnohospodárskym a potra-
vinárskym veºtrhom Agrokomplex. Nie
je to inak ani v tomto roku, v  34. roãní-
ku jeho existencie.

Veºtrh vytvára priestor pre porovnáva-
nie v˘sledkov a úspechov, ktoré poºno-
hospodári dosiahli pri získavaní chleba
ako symbolického produktu práce roºní-
ka, ktor˘ zdobí stôl kaÏdého obãana
Slovenska a Ïiví ãlenov jeho rodiny.

Vystavovatelia z roka na rok predvá-
dzajú najlep‰ie poºnohospodárske pro-
dukty, ale aj finálne potravinárske v˘-
robky. Náv‰tevníkov zaujmú nielen mo-
hutné stroje, ale aj dômyselné automaty
ãi digitálna elektronika. Tie sú základ-
n˘m predpokladom toho, ako správne
pripraviÈ pôdu a zvládnuÈ v‰etky pracov-
né operácie od vyklíãenia semienka,
cez reÏim v˘Ïivy, závlahy a ochranu aÏ
po reálny zber úrody a jej následné
spracovanie. Poºnohospodár pracuje s
prírodn˘mi zdrojmi, ktoré musí ‰etrne
vyuÏívaÈ, aby nezískal len kvalitn˘ po-
travinársky produkt, ale aby hospodáril
v zdravej, nepo‰kodenej, na faunu a fló-
ru bohatej a vyváÏenej kultúrnej krajine.
K tomu je potrebná vysoká profesionál-
na znalosÈ vlastností a podmienok prí-
rodného prostredia, ale aj presn˘ch, ra-
cionálnych a ‰etrn˘ch technológií.

Nemenej v˘znamné je aj teoretické 
a praktické zvládnutie biotechnológií
uplatÀovan˘ch pri potravinárskom spra-
covaní produktov, ale aj vyuÏití uÏitoã-
n˘ch látok z kultúrnych rastlín  s vyso-

kou biotikou, nutriãnou a imunitnou
úãinnosÈou.

Základn˘m predpokladom pre ‰ºach-
tenie a selekciu v˘konn˘ch a hodnot-
n˘ch odrôd kultúrnych rastlín je pozna-
nie ich genofondov˘ch zdrojov, najmä
domácich, dlhodobo regionálne overe-
n˘ch a stabilizovan˘ch, ktoré sú nositeº-
mi mnoh˘ch pozitívnych vlastností a
znakov.

Slovenská poºnohospodárska univer-
zita v Nitre sa úspe‰ne rozvíja aj v ob-
lasti v˘skumu a vzdelávania, zamera-
nom na hodnoty kultúrnej krajiny, ale aj
parkovej architektúry, ktoré formujú so-
ciálny aspekt kultúry b˘vania, pretvára-
nia vidieka a rozvíjania estetick˘ch hod-
nôt Ïivotného prostredia nielen miest,
ale  aj vidieka vrátane poºnohospodár-
skych fariem.

Dobrá teoretická pripravenosÈ absol-
ventov Slovenskej poºnohospodárskej
univerzity v Nitre vytvára základn˘ pred-
poklad pre vedomostn˘ rozvoj celého

poºnohospodárskeho sektora. To je nie-
len na‰a snaha, ale aj reálna v˘zva.
Veì rozhodujúci podiel inteligenãného
potenciálu v agrosektore tvoria práve
absolventi, ktorí síce zápasia s problé-

bude progresívna. K rozhodujúcim mo-
mentom, ktoré nám pomáhajú, ale nás
aj motivujú k dosahovaniu dobr˘ch v˘-
chovno-vzdelávacích a v˘skumn˘ch v˘-
sledkov, patrí okrem iného aj tohtoroãná
evalvácia expertmi Európskej únie 
v rámci Asociácie európskych univerzít,
oãakávaná komplexná akreditácia uni-
verzity v roku 2009, ale aj novopodpísa-
ná zmluva o spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva SR. Rovnako efek-
tívnou sa javí aj dobrá kooperácia, poro-
zumenie a ústretovosÈ s vedúcimi repre-
zentantmi mesta Nitry, okresu i samos-
právneho kraja.

mami európskeho poºnohospodárskeho
konkurenãného priestoru, ale zároveÀ
prezentujú svoje vedomosti, ambície a
úspe‰né v˘sledky svojej práce. 

Na‰a univerzita sa za posledn˘ch
pätnásÈ rokov roz‰írila z pôvodn˘ch
troch na dne‰n˘ch ‰esÈ fakúlt, ktoré
nav‰tevuje takmer 11-tisíc ‰tudentov.
To znamená, Ïe túÏba po vzdelaní je aj
v agrosektore primeraná a verme, Ïe

Atmosféra nároãnosti vo vzdelávaní a
v˘skume, podporená dobr˘m sociálnym
zázemím, dáva reálny predpoklad v˘-
chovy tak˘ch absolventov, ktorí zvládnu
nároãné konkurenãné prostredie a ve-
domosti zúroãia v úrodách svojho profe-
sionálneho pôsobenia. 

MIKULÁ· LÁTEâKA
rektor SPU v Nitre
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ZÁHRADNÍCTVA 
A KRAJINNÉHO 
INÎINIERSTVA

Akreditované ‰tudijné programy

bakalárske (6 semestrov)
� manaÏment rastlinnej v˘roby
� manaÏment Ïivoãí‰nej v˘roby
� v‰eobecné poºnohospodárstvo
� v˘Ïiva ºudí
� udrÏateºné poºnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka
� ‰peciálne chovateºstvo

inÏinierske (4 semestre)
� manaÏment Ïivoãí‰nej v˘roby
� ‰peciálne chovateºské odvetvia
� v˘Ïiva zvierat a krmivárstvo
� manaÏment rastlinnej v˘roby
� v˘Ïiva a ochrana rastlín
� udrÏateºné poºnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka

� v˘Ïiva ºudí
� produkcia potravinov˘ch zdrojov
� genetické technológie v agrobiológii
� agroekológia

doktorandské (6 semestrov)
� agrochémia a v˘Ïiva rastlín
� fyziológia plodín a drevín
� ochrana rastlín
� v˘Ïiva
� genetika
� v‰eobecná rastlinná produkcia
� ‰peciálna rastlinná produkcia
� v‰eobecná Ïivoãí‰na produkcia
� ‰peciálna Ïivoãí‰na produkcia

Dekanát Fakulty agrobiológie 
a potravinov˘ch zdrojov SPU 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

www.fapz.uniag.sk

e-mail: dekfapz@uniag.sk
tel.: +421 – 37 – 6415 496 
fax: +421 – 37 – 7411 451

Dekanát Fakulty 
biotechnológie 
a potravinárstva SPU 
Tr. A. Hlinku 2, 
949 76 Nitra

www.fbp.uniag.sk

e-mail:
dekfbp@uniag.sk
tel.: +421 – 37 – 6415 524
fax: +421 – 37 – 6415 387

Dekanát Fakulty ekonomiky 
a manaÏmentu SPU
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

www.fem.uniag.sk

e-mail: dekanat@fem.uniag.sk 
tel.: +421 – 37 – 6415 511 
fax: +421 – 37 – 6511 589

Dekanát Mechanizaãnej 
fakulty SPU
Tr. A. Hlinku 2, 
949 76 Nitra

www.mf.uniag.sk 

e-mail: sodmf@uniag.sk
tel.: +421 – 37 – 6415 489
fax: +421 – 37 – 7417 003

Dekanát Fakulty záhradníctva 
a krajinného inÏinierstva SPU
Tulipánová 7, 949 01 Nitra

www.fzki.uniag.sk 

e-mail: dekfzki@uniag.sk
tel.: +421 – 37 – 6415 410
fax: +421 – 37 – 6415 444

Akreditované 
‰tudijné programy

Akreditované ‰tudijné programy

bakalárske (6 semestrov)
� medzinárodné podnikanie 

s agrárnymi komoditami
� manaÏment podniku
� ekonomika podniku
� obchodné podnikanie
� úãtovníctvo
� kvantitatívne metódy v ekonómii
� ekonomika a manaÏment agrosektoru
� uãiteºstvo praktick˘ch 

poºnohospodárskych predmetov

inÏinierske (4 semestre)
� ekonomika podniku
� manaÏment podniku
� ekonomika a manaÏment agrosektoru

doktorandské (6 semestrov)
� ekonomika a manaÏment podniku
� ekonomika a manaÏment 

poºnohospodárstva a potravinárstva

Akreditované 
‰tudijné programy

bakalárske (6 semestrov)
� agrobiotechnológie
� agropotravinárstvo
� aplikovaná biológia
� bezpeãnosÈ a kontrola potravín

inÏinierske (4 semestre)
� aplikovaná biológia
� biotechnológie
� fyziológia Ïivoãíchov
� technológia potravín

doktorandské (6 semestrov)
� biotechnológie
� molekulárna biológia
� technológia potravín

bakalárske (6 semestrov)
� európske rozvojové programy
� regionálny rozvoj
� manaÏment rozvoja vidieckej 

krajiny a vidieckeho turizmu
� manaÏment prírodn˘ch zdrojov
� manaÏment Ïivotného prostredia
� ochrana pred hospodárskymi 

katastrofami

inÏinierske (4 semestre)
� európske rozvojové programy
� regionálny rozvoj
� manaÏment prírodn˘ch zdrojov
� ochrana pred hospodárskymi 

katastrofami

doktorandské (6 semestrov)
� európske rozvojové programy
� regionálny rozvoj

Akreditované 
‰tudijné programy

Akreditované 
‰tudijné programy

bakalárske (6 semestrov)
� manaÏérstvo kvality produkcie
� prevádzková bezpeãnosÈ 

techniky
� poºnohospodárska technika
� poºnohospodárska technika 

a komerãné ãinnosti
� technológia a technika spracovania 

poºnohospodárskych produktov
� prevádzka dopravn˘ch 

a manipulaãn˘ch strojov
� technika pre potravinársku v˘robu

inÏinierske (4 semestre)
� kvalita produkcie
� spoºahlivosÈ a bezpeãnosÈ 

technick˘ch systémov
� informaãná a automatizaãná 

technika v kvalite produkcie
� poºnohospodárska technika
� poºnohospodárska technika 

a komerãné ãinnosti
� technológia a technika spracovania 

poºnohospodárskych produktov
� prevádzka dopravn˘ch strojov 

a zariadení
� dopravné stroje a zariadenia
� environmentálne stroje a zariadenia

doktorandské (6 semestrov)
� kvalita produkcie
� technika a mechanizácia 

poºnohospodárskej v˘roby
� dopravné stroje a zariadenia

FAKULTA EKONOMIKY 
A MANAÎMENTU

bakalárske (6 semestrov)
� záhradníctvo
� krajinné inÏinierstvo
� pozemkové úpravy a geografické 

informaãné systémy
� vodné hospodárstvo krajiny
� zakladanie a údrÏba ‰portov˘ch plôch
� záhradná a krajinná architektúra
� biotechnika parkov˘ch 

a krajinn˘ch úprav

inÏinierske (4 semestre)
� krajinné inÏinierstvo
� pozemkové úpravy
� záhradníctvo
� záhradná a krajinná architektúra
� biotechnika parkov˘ch 

a krajinn˘ch úprav

doktorandské (6 semestrov)
� krajinné inÏinierstvo
� záhradníctvo
� záhradná a krajinná architektúra

FAKULTA EURÓPSKYCH ·TÚDIÍ
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

FAKULTA 
BIOTECHNOLÓGIE 
A POTRAVINÁRSTVA

Dekanát Fakulty európskych ‰túdií 
a regionálneho rozvoja SPU
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

www.fesrr.uniag.sk 

e-mail: dekfesrr@uniag.sk
tel.: +421 – 37 – 6415 729
fax: +421 – 37 – 6531 522

SLOVENSKÁ POªNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA, TRIEDA ANDREJA HLINKU 2, 949 76 NITRA, WWW.UNIAG.SK



Márii KleÀovej zablahoÏelal aj vedúci
Katedry v˘Ïivy ºudí Peter Chlebo.

âo sa (o prírode) v mladosti nauãí‰...

Ekonómovia na moskovskej konferencii

Braunschweig je uÏ ìalej

www.uniag.sk

Bez prírody si nevie predstaviÈ Ïivot na tejto Zemi. ZároveÀ si uvedomuje, Ïe
ºudstvo jej svojím chamtiv˘m konaním ãasto ‰kodí, píliac si t˘m konár pod se-
bou. Vie, Ïe vzÈah k prírode treba v‰tepovaÈ od útleho detstva. Jeho skromn˘m
Ïelaním je budovaÈ v detskej du‰i lásku k prírode, vzbudzovaÈ chuÈ na jej spo-
znávanie a hºadanie si miesta v nej. Preto sa mu práca s deÈmi stala zmyslom
Ïivota. Nie v‰ak na zaãiatku profesionálnej kariéry. AÏ omnoho neskôr, keì mal
za sebou abrahámoviny. Niekdaj‰í druÏstevn˘ mechanizátor, dnes uãiteº na
jednej z levick˘ch základn˘ch ‰kôl, Ing. ·TEFAN PALAËKA. Toto je jeho príbeh.

Na úvod by bolo azda dobré pripo-
menúÈ, ako sa kºukatila va‰a Ïivotná
cesta...

- V roku 1975 som ukonãil ‰túdium na
Mechanizaãnej fakulte V·P a cel˘ch dvad-
saÈpäÈ rokov som pracoval ako mechanizá-
tor na druÏstvách v okrese Levice. Ich roz-
pad a zmeny, ktoré v poºnohospodárstve
po roku 1989 nastali, znamenali smutn˘
záver mojej mechanizátorskej praxe. Bolo
treba hºadaÈ iné uplatnenie. Nebolo to jed-
noduché, skú‰al som pracovaÈ ako finanã-
n˘ poradca, ale nebolo to ono. Tu pri‰la
moja manÏelka, uãiteºka, s nápadom, aby
som skúsil uãiÈ na základnej ‰kole.
Zaãiatky v roku 2000 neboli ºahké, no dnes
ich uÏ mám dávno za sebou. V tomto ob-
dobí sa opäÈ vraciam na svoju alma mater,
aby som si doplnil pedagogické vzdelanie.

KaÏd˘ zaãiatok je ÈaÏk˘...
- To je pravda, veì cel˘ Ïivot som pra-

coval iba s dospel˘mi. Svet detí, to je nie-
ão úplne iné. Musel som sa nauãiÈ uãiÈ.
Myslím si v‰ak, Ïe to, ão mi ch˘balo v me-
todike, nahrádzal som svojimi vedomosÈa-
mi a skúsenosÈami. T˘m som deti zaujal.
Uãil som ich prírodopis, zemepis, technic-
ké práce. Mal som to o to ºah‰ie, Ïe som
odjakÏiva inklinoval k prírode, bol som ak-
tívnym poºovníkom, pôsobil som v poºov-
níckom zväze na rôznych pozíciách.

dekanka v perfektnej ru‰tine poìakovala za
pozvanie a pohostinnosÈ. Po vyhodnotení
sme diskutovali s úãastníkmi konferencie a
nadviazali mnoÏstvo kamarátskych i pracov-
n˘ch vzÈahov. âi sa táto spolupráca bude v
budúcnosti rozvíjaÈ a pokraãovaÈ v˘menami
‰tudentov a doktorandov, to sa dozvieme aÏ
koncom roka. Vtedy plánujeme zorganizo-
vaÈ konferenciu Mladá veda, na ktorú chce-
me pozvaÈ aj na‰ich nov˘ch kolegov.

Na prelome mája a júna sa konala me-
dzinárodná vedecká konferencia na Timi-
riazevského poºnohospodárskej akadémii
Ruskej ‰tátnej agrárnej univerzity (R·AU) 
v Moskve. 

Pozvanie dostala aj na‰a Katedra eko-
nomiky FEM. Do Moskvy sme pricestovali
30. mája spolu s PaedDr. Irenou Felixovou,
prodekankou pre v˘chovno-vzdelávaciu
ãinnosÈ. Na oddelení pre medzinárodné
vzÈahy nás priateºsky privítala vedúca Nina
Michailovna Demidenko a Valeria Arefiev-
nova, ktorá sa o nás poãas celého pobytu
starala. 

Prv˘ deÀ sme si s rusk˘m sprievodcom,
‰tudentom Alexandrom, prezreli historické
skvosty Moskvy.

Na druh˘ deÀ sa konala konferencia. Ro-
kovalo sa v 13 sekciách, my sme pracovali v
sekcii úãtovníctvo, ekonomická anal˘za a
audit poºnohospodárskej produkcie. Prís-
pevky sme prezentovali v angliãtine, ‰tuden-
ti univerzity ich simultánne tlmoãili do ruské-
ho jazyka, po prezentácii kaÏdého príspevku
sa viedla diskusia. Na záver konferencie
prorektor univerzity odovzdal najlep‰ím ú-
ãastníkom diplom a hodnotnú knihu o rastli-
nách, ktorej autorom je zakladateº univerzi-
ty, prírodovedec K. A. Timiriazev. Na‰a pro-

pravda. Pán uãiteº nám na krúÏkov˘ch
stretnutiach zdôrazÀuje, Ïe dobr˘ poºovník
musí najskôr prírodu poznaÈ, potom ju
chrániÈ a loviÈ má len vtedy, keì t˘m príro-
de pomôÏe, a nie ublíÏi.“

Listujem v kronike a musím povedaÈ,
Ïe obsah va‰ej krúÏkovej ãinnosti je
podºa mnoÏstva zápisov veºmi bohat˘.
âo v‰etko zah⁄Àa?

- Rád by som pripomenul, Ïe v posled-
n˘ch rokoch sa táto forma v˘chovy a
vzdelávania neuplatÀovala, ão je podºa
mÀa na ‰kodu veci. Veì keì deti neza-
ujmeme a nepritiahneme k zaujímavej ãin-
nosti, budú vysedávaÈ pred televízorom a-
lebo poãítaãom, nebodaj zaãnú drogovaÈ.
Potom uÏ bude neskoro! Lep‰ia je preven-
cia ako lieãba. Nielen v medicíne. Ale k
na‰ej ãinnosti. Je veºmi rôznorodá a deti
sa rady zapájajú do rôznych súÈaÏí, aj na

Autor publikácie Príroda - svet detí (vpravo) s ministrom pôdohospodárstva.

Sedím vo vlaku a rozm˘‰ºam, ako naj-
schopnej‰ie poukladaÈ písmená pre ten-
to ãlánok, najlep‰ie fejtón. Je kum‰t na-
písaÈ nieão, ão neurazí, pobaví, moÏno
pouãí, alebo aspoÀ donúti zamyslieÈ sa.
Neskutoãne veºa podnetov okolo mÀa a
ja úplne neschopn˘. Pozerám cez okno.
MoÏno mi nieão napadne. Na poliach sa-
má repka. To má byÈ in‰pirácia? Veºmi
chabá. E‰te ani pre mÀa, pre poºnohos-
podárstvo nad‰eného jedinca, nezname-
ná dostatoãn˘ impulz. A zrazu je tu! Do-
konca dve. Mám rád impulzy s pekne
tvarovanou postavou a krásnymi vlasmi.
Hneì po vstupe t˘chto in‰pirácií do kupé
som pri‰iel na to, Ïe je to hurikán slov a
smiechu. Monika a Denisa, ako sa pred-
stavili, okamÏite nezabudli povedaÈ, Ïe
ich je v triede dvadsaÈosem dievãat. Cha-
lana tam nemajú. Bolo vidieÈ, ale hlavne
poãuÈ, Ïe im ch˘ba. Vraj ich koníãkom je
cestovaÈ vo vlaku a sadaÈ si do kupé,
kde sú len chalani a voºné miesta. Odte-
raz uÏ aj ja mám koníãka. TieÏ si sadám
do kupé, kde sú voºné sedadlá a ãakám
na dievãatá, so zaujímav˘mi koníãkami.
Nie vÏdy v‰ak prídu. Niekedy sa objaví
len sprievodca, s veºk˘m bruchom a pre-
potenou Ïelezniãiarskou ko‰eºou a je po
in‰pirácii. Vtedy mi je dobrá aj repka
spoza okna. Apropo, myslím, Ïe v‰etci
poznáme Cez okno Jara Filipa, ktor˘ 
vidí Chicago, ParíÏ, Dillí cez okno a sedí
doma. Za poãítaãom, lebo to okno v jeho
podaní je Windows. 

Ja sedím vo vlaku s klasick˘m skle-
nen˘m, nádherne rozbitn˘m a ufúºan˘m
oknom. Milujem pohºad z neho. Na
miesta, kde som bol s ºuìmi, na ktor˘ch
mi v dan˘ch obdobiach záleÏalo viac ako
na in˘ch. Na miesta, kde som nikdy ne-
bol a poznám ich len spoza skla. Vytvo-
ríte si k nim vzÈah, ako keby ste tam pre-
Ïili kus Ïivota. Zo Ïiadneho iného do-
pravného prostriedku nevnímam krajinu
tak intenzívne ako z vlaku. V Ïiadnom
inom mi neskontrolujú lístok aj ‰tyrikrát
ako vo vlaku. Najskôr sprievodca v uni-
forme. Toho kontroluje sprievodca v civi-
le, ktor˘ je tzv. tajn˘. Tí b˘vajú aj najdô-
leÏitej‰í. Uvedomujú si v˘znamnosÈ svo-
jej práce, preto ju vykonávajú tak zodpo-
vedne, Ïe normálnym cestujúcim lezú aÏ
na nervy. Nie kaÏd˘ cestujúci je aj po-
tenciálny podvodník a zlodej. Potom ne-
skôr, konkrétne v Topoºãanoch, sa sprie-
vodcovia menia a situácia sa opakuje.
Jednoducho, majú prepracovan˘ systém
ochrany tak, Ïe im nikto neunikne. No a
vlak pomaly vchádza do Prievidze...

JURAJ HUBA

Dopravn˘
prostriedok?
Jedine vlak!

DO POZORNOSTI MLAD¯M VEDCOM
·tvrt˘ roãník súÈaÏe O ceny SAPV

V súlade so ‰tatútom súÈaÏe o ceny SAPV pre mlad˘ch vedeck˘ch pracovníkov 
o najlep‰iu vedeckú prácu za rok 2007 bol vyhlásen˘ jej 4. roãník.

Ide o súÈaÏ v dvoch kategóriách:
1. Najlep‰ie práce s vedeck˘m prínosom.
2. Najlep‰ie práce s preukázan˘m realizaãn˘m prínosom.
Do súÈaÏe môÏu byÈ prostredníctvom odborov SAPV prihlásené práce mlad˘ch au-

torov (vek do 35 rokov), ktoré boli publikované v roku 2006 a 2007.
Termín zaslania práce na odbor SAPV je 31. 12. 2007, k práci musí byÈ priloÏen˘ se-

parátny v˘tlaãok z vedeckého ãasopisu, v ktorom bola práca publikovaná.
V odboroch prebehnú v˘berové konania a najlep‰ia práca bude doruãená do 15. 1.

2008 predsedovi Komisie predsedníctva SAPV pre vedeckú v˘chovu, vzdelávanie 
a posudzovanie vedeck˘ch kvalifikácií. Najlep‰ie práce budú vyhodnotené a ocenené
na jarnom valnom zhromaÏdení ãlenov SAPV v roku 2008.

Je to tak?

Posledné dni semestra sú na v‰et-
k˘ch univerzitách obdobím, keì in-

tenzita ‰tudentského „bohémskeho“ Ïivo-
ta stráca na sile. Náv‰tevnosÈ diskoték a
pohostinstiev v meste redne, noãn˘ Ïivot
ochabuje, pretoÏe prichádza obdobie
skú‰ok. Medzi ‰tudentmi vládne zhon a
nervozita, kaÏd˘ sa pripravuje na skú‰ky,
ktoré tvoria poslednú prekáÏku pre po-
stup do vy‰‰ieho roãníka. âasÈ ‰tudentov
sa pripravuje na závereãné skú‰ky, ktoré
sú posledn˘m krokom k zav⁄‰eniu ‰túdia
a dosiahnutiu vytúÏeného titulu. Obha-
joba diplomovej prace je koncom ‰kolskej
etapy Ïivota a tento dôleÏit˘ krok kaÏd˘
berie s plnou váÏnosÈou a samozrejme aj
s patriãnou dávkou zodpovednosti.

A prichádza deÀ „D“, keì piataci pred-
stupujú pred ‰tátnicovú komisiu. Väã‰ina
z nich uspeje a obháji svoje vedomosti.
Vtedy môÏeme registrovaÈ spev, hudbu,

„bujaré“ oslavy a chvíle vychutnávania
dosiahnutého úspechu. Je to krásny po-
cit, má v‰ak dve tváre. Na jednej strane
absolvent-inÏinier oslavuje zav⁄‰enie svo-
jej päÈroãnej práce, úspech, moÏno naj-
väã‰í vo svojom Ïivote. V eufórií si v‰ak
neuvedomuje, Ïe na druhej strane pri-
chádza o krásny ‰tudentsk˘ Ïivot, svojimi
predchodcami opisovan˘ ako najkraj‰ie
obdobie v Ïivote, Ïe stráca pomyselnú
voºnosÈ, ktorú si doteraz uÏíval pln˘mi
dú‰kami a vstupuje do sveta reálneho, v
ktorom kaÏdá malá chybiãka znamená
tvrd˘ pád. Tu uÏ neexistuje druh˘, alebo
tretí opravn˘ termín, neplatí, Ïe ranné cvi-
ãenie, ãi predná‰ku si nahradím poobe-
de, alebo zajtra a hlavne neplatí, Ïe ne-
úspech a nevedomosÈ bude ocenená
známkou „fx“. Takáto známka má v reál-
nom svete oveºa tvrd‰í dopad ako na uni-
verzitnej pôde. To si novopeãen˘ inÏinier
uvedomí aÏ neskôr, a preto nechcem ka-
ziÈ oslavu.

BlahoÏelám v‰etk˘m absolventom,
dvíham pohár vína na ich úspech a pra-
jem im, aby bol ich reálny Ïivot e‰te kraj-
‰í ako ten ‰tudentsk˘. MARTIN KARA·

InÏiniersky diplom získala
aj 66-roãná Mária KleÀová

„·tudovaÈ sa dá v kaÏdom veku, len si
netreba pripustiÈ, Ïe sme starí,“ tvrdí s
úsmevom 66-roãná ãerstvá inÏinierka
Mária KleÀová z Martina. V t˘chto dÀoch
promovala na FAPZ, ‰tudovala odbor v˘-
Ïiva ºudí. „·tyridsaÈ rokov som pracovala
v ‰kolstve a v˘Ïivou sa zaoberám asi 20
rokov. VÏdy som sa túÏila profesijne zdo-
konaliÈ v tejto oblasti. V súãasnosti pracu-
jem ako lektorka, robím predná‰ky a kur-
zy pre opatrovateºky i o‰etrovateºky. ·tú-
diom som si splnila svoj veºk˘ sen – ve-
novaÈ sa v˘Ïive ºudí, hygiene potravín,
dietológii a podobne,“ hovorí absolventka
a dodáva, Ïe pred piatimi rokmi jej roz-
hodnutie ‰tudovaÈ mnohí nevedeli pocho-
piÈ. „âo ti to dá, ‰tudovaÈ v˘Ïivu ºudí, veì

vie‰ variÈ?“ bola najãastej‰ia poznámka
mojich známych. SnaÏila som sa im vy-
svetliÈ, Ïe toto ‰túdium nie je len o tom, ão
dáme do úst a ão prejde na‰ím tráviacim
traktom. Má oveºa ‰ir‰í záber, zah⁄Àa ob-
lasÈ mikrobiológie, toxikológie, dokonca aj
pôdoznalectva a získala som informácie z
oblasti chémie, biológie aj medicíny. Bol
to pre mÀa záÏitok, Ïe môÏem byÈ na beÏ-
n˘ch predná‰kach a cviãeniach so ‰tu-
dentmi a na väã‰ine predmetov som ne-
mala ani jednu absenciu. Navy‰e, vo vy‰-
‰om veku má ãlovek aj veºkú zodpoved-
nosÈ, dávala som príklad ostatn˘m, ne-
mohla som si preto urobiÈ hanbu neo-
spravedlnenou absenciou ãi prísÈ nepri-
pravená na skú‰ku,“ hovorí pani KleÀová.
A aké plány do budúcnosti má ãerstvá
inÏinierka? „Nechcem predbiehaÈ udalos-
ti, ale prezradím, Ïe 29. júna budú poho-
vory na doktorandské ‰túdium a chcem
sa naÀ prihlásiÈ.“ -rch-

Komisia aj o bezpeãnosti GMO
Zaãiatkom júna zasadala na SPU Komisia pre biologickú bezpeãnosÈ a zbor ex-

pertov pri Ministerstve Ïivotného prostredia SR. Tento orgán pripravuje podklady
na vydávanie rozhodnutí k Ïiadostiam o súhlas na pouÏívanie geneticky modifi-
kovan˘ch organizmov (GMO) v uzavret˘ch priestoroch, ich uvoºÀovanie do Ïivot-
ného prostredia (na skú‰obn˘ch poliach) a umiestnenia na trh. AÏ 98% percent
v˘konov komisie súvisí s posudzovaním Ïiadostí o prácu v uzavret˘ch priesto-
roch. Na rokovaní sa hovorilo o bezpeãnosti GMO, posudzovaní a hodnotení ri-
zík, rezonovala otázka vysok˘ch poplatkov za nedodrÏanie ustanovení vypl˘vajú-
cich zo zákona pri práci v uzavret˘ch priestoroch. Vedci tvrdia, Ïe nebol zisten˘
negatívny úãinok GMO na Ïivotné prostredie. Legislatíva súvisiaca s pestovaním
GMO by preto podºa nich mala byÈ miernej‰ia. V súvislosti s návrhmi expertov in-
formoval Ing. Igor Ferenãík z Ministerstva Ïivotného prostredia SR o pripravova-
nej novele zákona, kde by sa mal predov‰etk˘m v rovine administratívnej proces
pestovania GMO zjednodu‰iÈ. -rch-

V rámci mobilitného projektu Leonar-
do da Vinci Podpora jazykovej a socio-
kultúrnej prípravy ‰tudentov SPU na od-
bornú zahraniãnú stáÏ (SK/06/A/F/EX-
6025115), vychádzajúceho z Akãného
programu Európskeho spoloãenstva pre
odbornú prípravu, absolvovali v máji t.r.
tri pracovníãky KOJV FEM SPU, PaedDr.
Oºga Wrede, PhDr. ªudmila Tro‰oková a
doc. Hana Borsuková, ‰trnásÈdÀovú stáÏ
v nemeckom Braunschweigu. Podnetom
pre vypracovanie koncepcie projektu a je-
ho realizáciu boli poznatky na‰ich ‰tu-
dentov o odli‰n˘ch sociokultúrnych sku-

toãnostiach a zvlá‰tnostiach, s ktor˘mi
boli konfrontovaní poãas svojho pobytu 
v SRN, ãi uÏ na univerzitnej pôde, alebo
v podmienkach v˘robnej praxe. Aby sa
tieto problémové miesta v komunikácii a
sociokultúrnom správaní v autentickom
cudzojazyãnom prostredí ão najviac eli-
minovali, bolo na‰ím cieºom zmapovaÈ
osvedãené postupy vzdelávania a profe-
sijnej prípravy cudzincov v Nemecku, u
ná‰ho partnera a tútora – Volkshoch-
schule Braunschweig.

Tá má bohaté skúsenosti s jazykovou
a kultúrnou prípravou cudzincov pre ich

integráciu na nemeckom trhu práce. Po-
núka profesijné, ‰irokospektrálne konci-
pované edukaãné programy, ktoré v˘-
znamne prispievajú k dlhodobo úspe‰né-
mu umiestÀovaniu absolventov na nie
práve poddimenzovanom trhu práce. 
V praxi sme sa mohli presvedãiÈ, ako fun-
guje manaÏment modernej vzdelávacej
in‰titúcie pod vedením skúseného a dy-
namického riaditeºa pána Petra Lorenze-
na. Nav‰tívili sme viaceré pracoviská
edukaãného, administratívneho alebo v˘-
robného charakteru. SpomeÀme aspoÀ
vzdelávacie zariadenie Ausbildungswerk-
statt Braunschweig GmbH s jej modern˘-
mi uãebÀami a v˘robn˘mi dielÀami, alebo
pracovisko Poºnohospodárskej komory
Dolného Saska, v kompetencii ktorého 
je aj sprostredkovanie praktikantsk˘ch
miest v poºnohospodárskych podnikoch.
Poznatkov a dojmov bolo veºa a v‰etky
odovzdáme na‰im ‰tudentom, aby sme
im uºahãili ich pracovn˘ pobyt v cudzom
prostredí. A aby sa splnil aj tento dôleÏit˘
bod projektu, o to sa iste postará jeho ko-
ordinátorka, PaedDr. Oºga Wrede, ktorá s
optimálnou dávkou slovenskej srdeãnosti
a „získanej“ nemeckej dôkladnosti od za-
ãiatku realizácie projektu aÏ do jeho kon-
ca dbala o to, aby sa pracovn˘ i spolo-
ãensk˘ program pobytu úspe‰ne naplnil.

HANA BORSUKOVÁ, 
ªUDMILA TRO·OKOVÁ, KOJV

Domov sme sa vrátili plní dojmov a spo-
mienok, ktoré nám navÏdy budú pripomí-
naÈ fotografie. Na záver môÏeme len kon-
‰tatovaÈ, Ïe Moskva je krásne mesto, bo-
haté na historické pamiatky a kultúru, zá-
roveÀ v‰ak aj jedna z najdrah‰ích metro-
pol na svete.

Ing. JANA MIKLOVIâOVÁ, PhD.,
Ing. ANDREJ JAHNÁTEK, 

Katedra ekonomiky

UÏ som teda doma! To bol zrejme za-
ãiatok va‰ej krúÏkovej aktivity na ‰kole.

- Keì deti zistili, Ïe som bol poºovník,
pri‰li za mnou, vraj, zaloÏme si krúÏok!
Slovo dalo slovo a uÏ päÈ rokov priná‰a tá-
to práca radosÈ a úÏitok. Najlep‰ie to asi
vystihol jeden z ãlenov KrúÏku mlad˘ch
priateºov poºovníctva (KMPP), keì napísal:
„Niektorí spoluÏiaci si myslia, Ïe poºovníc-
tvo je len o love zveri, ale to vôbec nie je

okresnej ãi celoslovenskej úrovni, získa-
vajú ocenenia. Ba nadviazali sme uÏ aj
partnerstvo so ‰kolami v na‰om regióne,
ale aj v âeskej republike, konkrétne v
Hraniciach na Morave. Prakticky, hravou
formou, sa deti zdokonaºujú v zemepise ãi
prírodopise, uãia sa o ekológii, ochrane
prírody, poznávajú stopy zveri, základy ky-
nológie. Nav‰tevujeme múzeá s prírodnou
tematikou, boli sme v Svätom Antone, po-
z˘vame na besedy známe osobnosti. Nie
je to samochvála, ale v okrese Levice sme
v súãasnosti priekopníkmi takejto práce s
deÈmi. Najvernej‰ím dôkazom je kronika,
ktorú máte v ruke. Mojím heslom je, Ïe
kronika nie je zbytoãnosÈou, ale na‰ou
pamäÈou. 

DrÏím v ruke útlu kniÏoãku s názvom
Príroda – svet detí, ktorá po viacer˘ch
peripetiách vy‰la v t˘chto dÀoch. âo to-
mu predchádzalo? 

- Je to v˘sledok môjho projektu, ktorého
cieºom bolo zdokumentovaÈ päÈroãnú ãin-
nosÈ krúÏku prostredníctvom príbehov,
ktoré napísali Ïiaci na‰ej I. základnej ‰ko-
ly v Leviciach, ale aj deti z partnersk˘ch
‰kôl a doplnil som ju svojimi spomienkami
na aktívne poºovnícke roky. Mojím záme-
rom bolo osloviÈ verejnosÈ a pripomenúÈ,
Ïe krúÏková ãinnosÈ na na‰ich ‰kolách je
naozaj úãinná a oplatí sa do nej investo-
vaÈ, aby sme vychovali generáciu, ktorá
bude maÈ záujem o veci okolo nás. Pro-
stredníctvom ústredia Slovenského poºov-
níckeho zväzu bude broÏúra distribuovaná
do okresn˘ch a regionálnych organizácií
ako metodická príruãka pre prácu s deÈmi. 
V Nitre ju nájdete aj v kníhkupectve Viera
a v Polygóne. Verím, Ïe osloví svojho ãi-
tateºa a bude mu in‰piráciou.

ëakujem za rozhovor! K. POTOKOVÁ
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✔ Komisia pre prácu s
deÈmi usporiadala 2. jú-
na jednodÀov˘ zájazd
pre zamestnancov detí
do Banskej ·tiavnice a
na Sitno. 

✔ V˘bor univerzitnej organizácie 12. jú-
na na svojom zasadaní prerokoval ‰por-
tové a kultúrne podujatia a schválil rek-
reácie pre zamestnancov SPU poãas
letného dovolenkového obdobia.

✔ Na tradiãnom stretnutí s dôchodcami,
ktoré 12. júna pripravila komisia pre ob-
ãianske a sociálne záleÏitosti, sa zú-
ãastnilo takmer 130 b˘val˘ch zamest-
nancov univerzity. V spoloãenskej sále
·D MladosÈ ich privítal rektor SPU prof.
Ing. M. Láteãka, PhD., predsedníãka ko-
misie Ing. D. Vraniaková a predseda 
UO OZP·aV, autor príspevku. Súãas-
Èou podujatia bolo vystúpenie sólistu fol-
klórneho súboru Zobor M. Kara‰a a lo-
sovanie v˘hercov kaÏdoroãnej tomboly.

Hlavné ceny – rekreáciu v hoteli Akade-
mik – vyhral Ing. E. Orlík a Ing. M. Fús-
ková. 

✔ Na turistickom zájazde do Súºov-
sk˘ch skál, Západn˘ch a Vysok˘ch Ta-
tier, usporiadanom ‰portovou komisiou
v dÀoch 14. – 17. júna, sa zúãastnilo 44
zamestnancov SPU.

✔ Pre b˘val˘ch kolegov, ktorí sú dnes
na zaslúÏenom odpoãinku, pripravili od-
borári 20. júna zájazd do Trenãianskych
Teplíc.

✔ Univerzitn˘ v˘bor OZ P·aV pri SPU v
Nitre pripravuje zasadnutie stravovacej
komisie, kultúrno-poznávacie zájazdy
do Brna a okolia (19. - 22. 7.), Îiliny a o-
kolia (2. - 5. 8.), do Tullnu (24. 8.) a do
Budape‰ti (6. 9.).

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

OZ

ODBORY INFORMUJÚ

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 77 ods. 1 zákona ã. 131/2002 Z.

z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov vypisuje v˘berové konanie na ob-
sadenie:
➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre hodnotenia a spracova-
nia Ïivoãí‰nych produktov FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa (poºnohospodárskeho, potravinárskeho charakteru) pre zabezpeãenie v˘uã-

by predmetov katedry,
- 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 (Word, Excel, PowerPoint) – preukázaÈ certifikátom alebo

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

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu 1. 9. 2007;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre skladovania a spracova-
nia rastlinn˘ch produktov FBP pre zabezpeãenie v˘skumu, v˘voja a v˘uãby predmetov: hodno-
tenie surovín a potravín rastlinného pôvodu, biologicky aktívne zloÏky potravín, hodnotenie poº-
nohospodárskych produktov.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa príslu‰ného zamerania, 
- 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, za-

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre biochémie a biotechno-
lógie FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa v oblasti biochémie, biológie a chémie, biotechnológie,
- 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, za-

mestnanci SPU preukázaÈ certifikátom vydan˘m na základe formalizovanej skú‰ky IKT,
- pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre hodnotenia a spracova-
nia Ïivoãí‰nych produktov FBP.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa (poºnohospodárskeho, potravinárskeho charakteru) pre zabezpeãenie pred-

metov katedry,
- 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 (Word, Excel, PowerPoint) – preukázaÈ certifikátom alebo

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

- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka,
- termín nástupu 1. 10. 2007;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre odborného jazykového
vzdelávania FEM pre v˘uãbu ruského jazyka.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia v odbore rusk˘ jazyk,
- akademick˘ titul PhD., resp. CSc. alebo vo vedeckej príprave – preukázaÈ diplomom alebo adekvát-

nym potvrdením,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU, priloÏia

odpis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre európskych ‰túdií FE·RR
pre v˘uãbu predmetov: teória rizík, bezpeãnostn˘ systém SR, spoloãná zahraniãná a bezpeã-
nostná politika EÚ, tvorba a udrÏiavanie zásob pre krízové situácie.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického alebo príbuzného odboru,
- vedecká hodnosÈ PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre regionálneho rozvoja 
FE·RR pre v˘uãbu predmetov: priestorová ekonomika, ekonomika a manaÏment verejn˘ch slu-
Ïieb a teória verejného sektora.

Podmienky:
- V· vzdelanie ekonomického smeru,
- vedecká hodnosÈ PhD.,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo pohovorom,
- znalosÈ práce s PC na úrovni MS Office – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ program Technológia potravín na Katedre hygieny
a bezpeãnosti potravín FBP;
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ program Agropotravinárstvo na Katedre chémie FBP;
➤ funkãného miesta profesora v 0,5 pracovnom úväzku pre ‰tudijn˘ program Biotechnológie
na Katedre biochémie a biotechnológie FBP;
➤ funkãného miesta profesora pre ‰tudijn˘ program Molekulárna biológia na Katedre bioché-
mie a biotechnológie FBP;
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ program Technológia potravín na Katedre skladova-
nia a spracovania rastlinn˘ch produktov FBP;
➤ funkãného miesta docenta pre ‰tudijn˘ program Biotechnológie na Katedre fyziológie Ïivo-
ãíchov.

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

�    �    �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 5 zákona ã. 522/2003 Z. z. o v˘-
kone práce vo verejnom záujme vyhlasuje v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta vedúceho Centra excelentnosti FEM – na krat‰í pracovn˘ ãas.

Podmienky:
- vedecká hodnosÈ PhD., resp. CSc. v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie pracoviska,
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ certifikátom,
- komunikaãné a projekãné schopnosti,
- podnikateºské a manaÏérske schopnosti – preukázaÈ certifikátom, resp. fotokópiami realizovan˘ch

projektov,
- uznávaná osobnosÈ vo vednom, resp. ‰tudijnom odbore,
- praktická zruãnosÈ vo vyuÏívaní IKT – preukázaÈ certifikátom alebo praktick˘m overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – adekvátne preukázaÈ,
- vypracovanie návrhu koncepcie ìal‰ieho rozvoja pracoviska, na ktorom má uchádzaã zámer pôsobiÈ

ako vedúci – písomne spracovan˘ návrh a jeho prezentácia pred v˘berovou komisiou v rozsahu max.
7 minút. 

�    �    �

Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje v˘berové konanie na obsadenie:
➤ miesta v˘skumného pracovníka na Katedre v˘Ïivy zvierat FAPZ.

Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor v príslu‰nom odbore,
- vedecko-v˘skumná prax v odbore v˘Ïiva minimálne 10 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ;

➤ miesta v˘skumného pracovníka v 0,5 pracovnom úväzku na Katedre v˘Ïivy ºudí FAPZ.
Podmienky:

- V· vzdelanie v odbore v‰eobecné lekárstvo,
- vedecko-pedagogick˘ titul docent,
- vedeckov˘skumná prax v odbore v˘Ïiva minimálne 10 rokov,
- morálna bezúhonnosÈ.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a in˘mi poÏadovan˘mi doku-
mentmi zasielajte do 9. 7. 2007 na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar
personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Maro‰a Horvátha ãaká v júli ‰tart na juniorsk˘ch ME v Miláne. Foto: IVAN JANKO

SKRIPTÁ
J. Jedliãka – I. Janko: Zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l (Pohybové aktivity, v˘Ïiva, regenerácia,

du‰evná hygiena). Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 171 Sk.
J. Molnárová – L. Illé‰ – J. Îembery: Rastlinná v˘roba I. (Obilniny, Strukoviny,

Olejniny). Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 141 Sk.

UâEBNÉ TEXTY
V. Horãin – P. Brindza: Skladovanie ovocia a zeleniny. Prvé vydanie, cena 133 Sk.
V. Horãin – V. Vietoris: Technológia v˘roby nealkoholick˘ch nápojov. Prvé vydanie,

cena 99 Sk.
B. Stehlíková: Fuzzy mnoÏiny a fuzzy logika pouÏitím softvéru Mathematica. Prvé

vydanie, cena 194 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Jazyková ‰kola COLLEGE
AKREDITOVANÉ ·KOLSKÉ ZARIADENIE M· SR 

S OPRÁVNENÍM VYKONÁVAË ·TÁTNE JAZYKOVÉ SKÚ·KY (·JS)
Na‰ou snahou

je, aby ºudia na
jazykové kurzy
nielen chodili, ale
aby sa cudzí ja-
zyk aj nauãili.

College vám ponúka jazykové kurzy
AJ, NJ, FJ, TJ, ·J, ktoré môÏete ukon-
ãiÈ ·TÁTNOU JAZYKOVOU SKÚ·KOU,
a to:
- ZÁKLADNOU ( stupeÀ B2 podºa CEF),
- V·EOBECNOU (stupeÀ C1 podºa CEF).

➤ CEF: Spoloãn˘ európsky referenãn˘
rámec pre jazyky (Common European
Framework of Reference for Languages)

➤ EXTERNÉ POMATURITNÉ ·TÚ-
DIUM – kurz je urãen˘ pre v‰etk˘ch, kto-
rí nemajú ãas na ‰túdium jazyka poãas
pracovného t˘ÏdÀa. ·túdium je jedno-

roãné a konãí ·JS. V˘uãba prebieha 
v sobotu dopoludnia. Zaãiatok: 22. 09.
2007.

➤ PRÍPRAVN¯ KURZ NA ·TÁTNU JA-
ZYKOVÚ SKÚ·KU – kurz môÏete ukon-
ãiÈ ·JS uÏ po jednom semestri. Poãet vy-
uãovacích hodín v jednom semestri: 20.

·tátne jazykové skú‰ky môÏete v Col-
lege vykonaÈ aj bez toho, aby ste u nás
nav‰tevovali prípravn˘ kurz. Staãí, ak sa
prihlásite na ‰tátnicu. 

Termíny ‰tátnic: kaÏd˘ piatok od 
6. 7. 2007 do 14. 12. 2007.

ZÁPISY PREBIEHAJÚ DENNE OD
10,00 DO 19,00 h.

Kontakt: ·tefánikova 7, 949 01 Nitra
(pe‰ia zóna – oproti Domu módy), tel.
037/741 3005, 0903 240 175, college@
college.sk, www.college.sk (146/2007)

V dÀoch 21. aÏ 26. septembra 2007 sa
Nitra uÏ po 16. raz stane hostiteºkou naj-
väã‰ej divadelnej udalosti roka na Sloven-
sku - medzinárodného festivalu Divadelná
Nitra. Prezentácia toho najlep‰ieho z eu-
rópskeho divadla bude prebiehaÈ nielen v
Nitre, ale i v Bratislave a Trnave.

Hlavná organizátorka festivalu, Asociá-
cia Divadelná Nitra, okrem odovzdávania
prestíÏneho ocenenia DOSKY 2007 pripra-
vila uÏ tradiãne veºmi zaujímav˘ program.
Festival sa ponesie v znamení hºadania
pomyselnej identity stredu, ãi uÏ geopolitic-
kého, kultúrneho, alebo existenãného.
Motto 16. roãníka, vyjadrené slovom MID-
DENTITY, odzrkadºuje i úãasÈ súborov zo
strednej Európy. Popri krajinách Vi‰egrád-
skej ‰tvorky (Slovenska, Poºska, Maìarska
a âiech) sa náv‰tevníci festivalu môÏu te-
‰iÈ aj na súbory zo Slovinska, Chorvátska,
Rakúska, Nemecka, ale aj Francúzska 
a Nórska. Viac informácií o festivale a od
júla aj o jeho programe nájdete na www.
nitrafest.sk.

Poãas uplynul˘ch víkendov sa plavci
·G SPU Nitra predstavili na niekoºk˘ch
vrcholn˘ch domácich a medzinárod-
n˘ch podujatiach. Mohli si na nich vy-
skú‰aÈ svoju pripravenosÈ na majstrov-
ské súÈaÏe, ktoré ich ãakajú na prelo-
me júna a júla. V kategórii open nás
pravidelne najlep‰ie reprezentuje ‰tu-
dent 1. roãníka FE·RR Luká‰ Odrá‰-
ka, ktor˘ sa v tomto súÈaÏnom roãníku
prepracoval na tabuºkové druhé miesto
slovenského rebríãka disciplíny 100 m
kraul. 

V tomto ‰t˘le nás reprezentoval aj na
Veºkej cene Slovenska, kde vo svojich
najsilnej‰ích disciplínach podºahol len
kvalitn˘m zahraniãn˘m súperom z Ho-
landska. Svoj ‰tandard tu odviedli aj ju-
niori M. Horváth, S. Veis a D. Lenãé‰,
ktor˘ch ãas v‰ak e‰te len príde! ëal‰ie
na‰e seniorské „eso“ ªubo‰ Grznár v
tom t˘Ïdni úspe‰ne maturoval a v sú-
ãasnosti sa pripravuje na júlové Maj-
strovstvá SR v Bratislave. 

Luká‰ Odrá‰ka sa v plnej sile pred-
stavil aj v mekke slovenského plávania
– v Pie‰Èanoch. Na 34. roãníku „Kraulo-
vého trojboja“, bez ohºadu na tabuºkové
postavenia, nenechal nikoho na pochy-
bách, kto momentálne vládne sloven-
skému plaveckému ‰printu. O nároã-
nosti pie‰Èanskej súÈaÏe svedãí aj to, Ïe
víÈaza urãuje súãet bodov za v˘kony v

disciplínach 50, 100 a 200 m kraul.
Luká‰ vyhral, koºko sa dalo a súãtom
1989 bodov obsadil prvé miesto. V Ïen-
skej kategórii si tento úspech zakniho-
vala Martina Moravcová..! Vo svojich in-
dividuálnych disciplínach zvíÈazili aj D.
Lenãé‰, D. Hillová a K. Cseyteyová.

O historicky najväã‰í úspech nitrian-

skeho plávania sa v‰ak postaral Maro‰
Horváth, ktor˘ na Medzinárodn˘ch
majstrovstvách âeskej republiky v diaº-
kovom plávaní nielenÏe vyhral 5-kilo-
metrovú juniorskú kategóriu, ale ãasom
59:12,6 splnil aj limit pre Majstrovstvá
Európy juniorov, ktoré sa uskutoãnia
zaãiatkom júla v Miláne. -Rj-

·tudenti, 
neprehliadnite!

Rotary klub Nitra Harmony oznamuje,
Ïe poãnúc ‰kolsk˘m rokom 2006/ 2007
bude kaÏdoroãne udeºovaÈ ‰tudentom nit-
rianskych univerzít Cenu Rotary klubu
Nitra Harmony, spojenú s poskytnutím fi-
nanãného príspevku za ich mimoriadne
v˘sledky. Do súÈaÏe sa môÏu prihlásiÈ
‰tudenti, spæÀajúci kritériá stanovené ‰ta-
tútom, ktor˘ spolu s ostatn˘mi informácia-
mi nájdete na webovej stránke www.
chf.sk/rcharmony.sk

Uzávierka pre podanie prihlá‰ky na
‰kolsk˘ rok 2007/2008 je 31.10. 2007. -r-

Konzultácie v sade...

KTO ZVÍËAZIL?
Pri závereãnom hodnotení
fotografií uverejÀovan˘ch po-

ãas roka v rubrike Zoooom získali naj-
viac hlasov lienky Rudolfa Opátha
z Katedry mechanizácie Ïivoãí‰nej a
potravinárskej v˘roby. VíÈazovi srdeã-
ne blahoÏeláme a v redakcii na neho
ãaká cena v podobe knihy a darãeko-
v˘ch predmetov.
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