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PäÈdesiaty piaty akademick˘ rok v histórii
na‰ej alma mater sa slávnostne zaãal v piatok,
21. septembra. Rektor MIKULÁ· LÁTEâKA sa
vo svojom príhovore v skratke vrátil k udalos-
tiam minulého roka a naãrtol hlavné úlohy pre
ten nadchádzajúci. Okrem ãlenov akademickej
obce a ‰tudentov si ho vypoãuli aj vzácni hos-
tia, reprezentujúci hospodársky, akademick˘ 
a spoloãensk˘ Ïivot v na‰om meste a regióne.

Rektor v úvode metaforicky prirovnal
zaãiatok akademického roka k „zaklada-
niu novej úrody“ v podobe vzdelania.
„Buìme hrdí na to, Ïe sme priamymi ak-
térmi procesu, ktor˘ na jednej strane
odovzdáva a na druhej prijíma v‰etko no-
vé a uÏitoãné pre spoloãnosÈ. Îe sme
dvoma stranami mince, ktorej hodnotu
bude urãovaÈ aÏ budúcnosÈ,“ zdôraznil.
Nadchádzajúci rok je podºa M. Láteãku
spojen˘ s mnoh˘mi oãakávaniami, cieºmi
a plánmi, rozmenen˘mi na dôleÏité a nie
vÏdy jednoduché realizaãné kroky, do
veºkej miery determinované spoloãen-
sk˘m prostredím. Pre svoj ekonomick˘
rozvoj vyÏaduje adekvátne pripraven˘ch
absolventov, ktorí sa budú vedieÈ úspe‰-
ne zapojiÈ do trhu práce, ktor˘ uÏ dnes
zápasí s nedostatkom kvalifikovanej pra-
covnej sily. Bude preto dôleÏité reformo-
vaÈ obsah vzdelávania v súlade s poÏia-
davkami zamestnávateºov. „S cieºom ne-
ustále zvy‰ovaÈ kvalitu vzdelávacieho
procesu, budeme musieÈ zohºadniÈ záve-
ry evalvaãnej komisie Európskej asociá-
cie univerzít, ktorá nás v tomto roku nav-
‰tívila dvakrát“, povedal rektor. Na‰ou
snahou bude roz‰irovaÈ ponuku v˘uãby v
cudzom jazyku, reakreditovaÈ ‰tudijné
programy s ãasovo obmedzenou akredi-
táciou, venovaÈ pozornosÈ odbornému
rastu uãiteºov a uplatÀovaniu progresív-
nych metód v˘uãby. Pre dobré meno
kaÏdej univerzity je nevyhnutn˘ kvalitn˘
v˘skum a aplikácia v˘sledkov v praxi vrá-
tane prepojenia so zahraniãím. Z tohto
pohºadu povaÏuje M. Láteãka za prioritu
aktívnej‰ie zapájanie sa do medzinárod-
n˘ch projektov v rámci operaãn˘ch pro-
gramov, 7. rámcového programu, ako aj
zlep‰ovanie základne pre rozvoj mla-
d˘ch vedcov. V oblasti medzinárodnej
spolupráce bude rok 2007 prelomov˘ z
hºadiska programového obdobia EÚ, keì

sa program Socrates nahrádza Progra-
mom celoÏivotného vzdelávania s nov˘-
mi pravidlami a aktivitami. „SPU vytvorila
podmienky pre aktívnu spoluprácu do ro-
ku 2013 a od tohto roka sa ‰tudenti budú
môcÈ uchádzaÈ nielen o ‰tudijn˘ grant,
ale aj o grant na praktickú stáÏ“, pripo-
menul rektor. Univerzita bude po prv˘-
krát propagovaÈ svoje ‰tudijné programy
v anglickom jazyku na veºtrhoch vzdelá-
vania v rôznych krajinách sveta. 

V oblasti technického a materiálneho
rozvoja SPU v hospodárskom roku 2008
sa predpokladá realizácia aktivít na zlep-
‰enie podmienok pre fungovanie uni-
verzity. Prioritou bude ukonãenie 1. ãasti
rekon‰trukcie univerzitnej kniÏnice, prí-
stavba pavilónu FZKI, generálna oprava
plynovodu v pavilóne T a Z, kompletná
rekon‰trukcia V-haly a ìal‰ie rekon-
‰trukãné práce v objektoch SPU. Rektor
pripomenul aj dôleÏitosÈ práce s verej-
nosÈou a nutnosÈ kultúrneho a ‰portové-
ho vyÏitia mlad˘ch ºudí a napokon zaÏe-
lal v‰etk˘m zamestnancom, ‰tudentom,
ale aj slovenskej akademickej obci a
partnerom univerzity veºa úspechov 
v novom akademickom roku. 

V druhej ãasti slávnosti si z rúk rekto-
ra a dekanov prevzali menovacie dekré-
ty noví docenti SPU: Ing. arch. ROBER-
TA ·TùPÁNKOVÁ, PhD., pre ‰tudijn˘
odbor krajinná a záhradná architektúra,
Ing. NORBERT LUKÁâ, PhD., v odbore
biotechnológie a Ing. ANNA LÁTEâKO-
VÁ, PhD., pre ‰tudijn˘ odbor ekonomika
a manaÏment podniku. Krátko sa im pri-
hovoril prorektor JÁN SUPUKA, ktor˘
zv˘raznil potrebu odborného rastu mla-
d˘ch pedagógov a tlmoãil blahoÏelanie
vedenia univerzity. 

K. POTOKOVÁ
(Príhovory a fotogaléria: www.polnohospodar.sk)

Spolupráca s regiónom Champagne Ardenne
Koncom júna sa na pôde na‰ej univerzity konala ná-

v‰teva predstaviteºov francúzskeho regiónu Champag-
ne Ardenne, ktorí prejavili záujem o spoluprácu s SPU,
najmä vo v˘skume v oblasti biotechnológií, mikrobioló-
gie, vinárstva ãi chémie. Hostí, Jacquesa Meyera, pr-
vého viceprezidenta regionálnej rady, Michela Duran-
da, riaditeºa odboru zahraniãn˘ch vzÈahov, Mariane
Doremus, poslankyÀu regionálneho parlamentu a Oxa-
nu Sytchevu, projektovú manaÏérku, zaujímal najmä
profil na‰ej univerzity a organizácia v˘skumu u nás. ZároveÀ informovali SPU o regionálnej
kancelárii pre v˘skum, ktorá v regióne Champagne Ardenne zabezpeãuje prepojenie ‰tát-
nych aj súkromn˘ch v˘skumn˘ch in‰titúcií s praxou a definuje úlohy pre v˘skum na základe
konkrétnych poÏiadaviek. -r-

Do súÈaÏe o ceny medzinárodného veºtrhu Agro-
komplex bolo v tomto roku prihlásen˘ch päÈ exponá-
tov z SPU. Zlat˘ kosák v kategórii vedecko-technick˘
rozvoj získala Fakulta biotechnológie a potravinár-
stva SPU za monografie z oblasti kvality a bez-
peãnosti potravín a surovín rastlinného a Ïivoãí‰-
neho pôvodu. Cenu na slávnostnom veãeri v ka‰tie-
li na Malante prevzal dekan FBP prof. J. Bulla (na
snímke). Ing. Richard Kubi‰ta, PhD., z Katedry zá-
hradnej a krajinnej architektúry FZKI si odniesol Zlat˘
kosák za publikáciu Historické parky a záhrady. Úspechom bol aj Zlat˘ kosák, ktor˘
získal Slovensk˘ chovateºsk˘ zväz za expozíciu národného plemena oravka. Jej sú-
ãasÈou boli plemená sliepok zo vzorkovnice hrabavej hydiny na VPP v KolíÀanoch, ktorú
vedie doc. Ján Weis z Katedry hydinárstva a mal˘ch HZ. âestn˘m uznaním ocenil mi-
nister pôdohospodárstva publikáciu Vidiecky turizmus a agroturizmus autorov Ing.
Pavla Otepku, PhD., a Ing. Miroslava Habána, PhD., z Katedry udrÏateºného poºnohos-
podárstva a herbológie FAPZ a pásov˘ lepiaci lapaã - v˘robok vyvinut˘ v˘skumn˘m ko-
lektívom In‰titútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpeãnosti FAPZ v spolupráci 
s organizáciou VEGA Konti, s.r.o., Pata.  -r-
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Tureckí hostia na Mechanizaãnej fakulte

Dvakrát Zlat˘ kosák a dvakrát Cena ministra

„Aj tohtoroãné v˘sledky Ïatvy ukazujú, Ïe produk-
cia potravín, ktorá závisí od prírodn˘ch podmienok, si
vyÏaduje prehodnocovaÈ zauÏívané postupy. K tomu
by sme radi prispeli svojou tro‰kou aj my, spolu s pe-
dagógmi a vedcami na‰ej univerzity,“ pripomenul
Peter Brezovsk˘, riaditeº VPP, pri odovzdávaní toh-
toroãného doÏinkového venca rektorovi Mikulá‰ovi
Láteãkovi. Na malej slávnosti sa 24. augusta zúãast-
nil aj primátor Nitry, Jozef Dvonã. -r-

(Celé znenie ãlánkov nájdete na www.polnohospodar.sk)

Foto: J. PruÏinsk˘

DoÏinkov˘ veniec z VPP

V rámci uãiteºskej mobility programu Socrates
Erasmus nav‰tívil v dÀoch 12. – 18. augusta Katedru
strojov a v˘robn˘ch systémov MF prof. Yunus Pinar a
doc. Gürkan Alp Kagan Gürdila z tureckej univerzity
Ondokuz Mayis University. Hostí prijal dekan MF prof.
Vladimír Kroãko a vedúci katedry prof. Ladislav Nozdro-
vick˘. Spolupráca oboch in‰titúcií v oblasti vzdelávania
prebieha uÏ druh˘ rok. V rámci programu Socrates Eras-
mus absolvovala trojica tureck˘ch ‰tudentov jednose-

mestrálne ‰túdium na MF a v akademickom roku 2007-2008 privítajú na fakulte ìal‰ích.
·tudovaÈ budú v rámci ‰peciálneho modulu siedmich odborn˘ch predmetov vyuãovan˘ch 
v anglickom jazyku. -rch-
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Zrekon‰truovan˘ Poºnohospodár uÏ slúÏi ‰tudentom
SPU dala do prevádzky zrekon‰truovan˘ ‰tudent-

sk˘ domov POªNOHOSPODÁR s kapacitou 96 lô-
Ïok. Nachádza sa na sídlisku Chrenová, na Vihorlat-
skej 10. Na prvom poschodí je 31 lôÏok pre ‰tuden-
tov, ktorí nav‰tevujú SPU v rámci celoÏivotného
vzdelávania. Druhé a tretie poschodie je urãené den-
n˘m ‰tudentom univerzity. Posteº v dvojlôÏkovej izbe
bude stáÈ 1600 korún, za jednolôÏkovú izbu zaplatí

‰tudent 1700 korún. ·tudentsk˘ domov vyhovuje poÏiadavkám a normám EÚ a je zara-
den˘ do prvej kategórie. K dispozícii je aj reprezentatívna miestnosÈ na organizovanie ve-
deck˘ch podujatí. V blízkosti areálu sú miesta pre ‰port a relax. -rch-
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Správnej rade predsedá Jozef Dvonã
V úvode zasadnutia Správnej rady SPU

(ìalej SpR), ktoré sa konalo 10. júla 2007,
odovzdal rektor Mikulá‰ Láteãka menova-
cie dekréty vydané ministrom ‰kolstva pia-
tim nov˘m ãlenom na ‰esÈroãné funkãné
obdobie. Sú to: Ing. Daniel Ács, ‰tátny ta-
jomník Ministerstva v˘stavby a regionálne-
ho rozvoja SR, Ing. ·tefan Adam, gene-
rálny riaditeº, MP SR, Ing. Jozef Nem‰ov-
sk˘, generálny riaditeº Pôdohospodárskej
platobnej agentúry, Ing. Ondrej Pavlov,
konateº s.r.o. Privatex Agro, Nové Zámky,
doc. ·tefan Sklenár v zastúpení AS SPU.

Za predsedu SpR pre nasledujúce
dvojroãné obdobie (do 9. 7. 2009) bol zvo-
len˘ doc. Jozef Dvonã a za podpredsedu
doc. Milan Belica. Správna rada v zmys-
le svojho ‰tatútu vyjadrila súhlas s pripo-
mienkami k rozdeleniu dotaãn˘ch pro-
striedkov SPU na rok 2007, schválen˘
akademick˘m senátom v apríli tohto roku

a odporuãila vedeniu univerzity pripraviÈ
dopadovú ‰túdiu na rie‰enie prevádzky
‰koly v nasledujúcom období s moÏnos-
Èou vyuÏitia mimorozpoãtov˘ch zdrojov zo
‰trukturálnych fondov EÚ. Vzala na vedo-
mie v˘roãnú správu o ãinnosti SPU za rok
2006 bez zásadn˘ch pripomienok. Dala
tieÏ súhlas na zámenu spoluvlastníckych
podielov k nehnuteºnostiam. Hodnota
spoluvlastníckeho podielu SPU v stavbe
Tenisová hala je 14 025 tis. Sk. Hodnota
celkovej plochy pozemkov, ktor˘ch spolu-
vlastníkom je mesto Nitra, je 8 834 m2 v
celkovej hodnote 13.798 417 Sk. Jedno-
myseºne schválila aj úpravu zmluvn˘ch
vzÈahov súvisiacich s v˘stavbou obchod-
no-spoloãenského centra Mlyny Nitra.
Správna rada vzala na vedomie informá-
ciu o predaji nehnuteºnosti ka‰tieº Oponi-
ce spoloãnosti NOPE, a.s., Bratislava za
7.070 000Sk. -r-

Ocenia najlep‰ích
Zástupcovia poºnohospodárskych druÏ-

stiev, obchodn˘ch spoloãností, súkrom-
n˘ch farmárov a potravinárskych podnikov
sa 5. októbra stretnú v nitrianskom Divadle
Andreja Bagara na odovzdávaní ocenení
TOP AGRO. Prihlásené firmy sú hodnote-
né podºa exaktn˘ch hospodárskych v˘-
sledkov v predchádzajúcom roku, priãom
sa zohºadÀuje ekonomická bonita firmy.
SúÈaÏ organizuje od roku 1995 Klub poºno-
hospodárskych novinárov, Ministerstvo
pôdohospodárstva SR a Slovenská poºno-
hospodárska a potravinárska komora. Za
uplynulé roky prispela súÈaÏ k objaveniu
desiatok talentovan˘ch manaÏérov v poº-
nohospodárstve i potravinárskom priemys-
le a stála pri zrode a upevnení prestíÏe
prv˘ch slovensk˘ch farmárov a krajiny.
SúãasÈou veãera bude vyhodnotenie súÈa-
Ïe o Najkraj‰í chotár.

TOP AGRO má aj kultúrno-spoloãensk˘
rozmer. Je stretnutím poºnohospodárov a
potravinárov s vrcholn˘mi predstaviteºmi
‰tátu a osobnosÈami z kultúry a umenia.
Okrem ocenenia v rôznych kategóriách
(druÏstvá a obchodné spoloãnosti, samo-
statne hospodáriaci roºníci, potravinárske
spoloãnosti, manaÏérsky objav roka a ce-
na predsedu SPPK), bude tento rok po pr-
v˘ raz odovzdaná Cena ministra pôdohos-
podárstva SR, ktorú získa Najlep‰í mana-
Ïér roka, ako aj ceny 24. medzinárodného
filmového festivalu Agrofilm. 

JANA KAPLANOVÁ, MP SR

Novinári sa oboznámili 
s priebehom Ïatevn˘ch prác

Kancelária pre vzÈahy s verejnosÈou zor-
ganizovala pre predstaviteºov regionálnych
médií náv‰tevu Vysoko‰kolského poºnohos-
podárskeho podniku SPU v Oponiciach. Po-
dujatie sa uskutoãnilo 2. júla a jeho cieºom
bolo oboznámiÈ novinárov s priebehom Ïa-
tevn˘ch prác a v˘vojov˘mi trendmi podniku.
Úãastníci si prezreli porast repky olejnej,
maku a cukrovej repy i hospodársky dvor 
v Oponiciach. Zamestnanci farmy prezento-
vali vzdu‰n˘ odchov teliat. Predstaviteºov
médií podrobne oboznámili aj s fungovaním
kamerového systému, vìaka ktorému majú
cel˘ chov hovädzieho dobytka pod kontro-
lou. Na záver podujatia riaditeº Peter Bre-
zovsk˘ informoval o perspektívach a straté-
gii rozvoja podniku. -rch-

STΩPâEK
A opäÈ je tu september. Zaujímav˘ me-

siac. UÏ nie naozajstné leto, e‰te nie jeseÀ.
Ráno si uÏ radno vziaÈ svetrík, veãer o nie-
ão skôr zaÏaÈ lampu. Ale dni sú príjemné.
Asi aj preto, aby sa nám, ão sme ‰kolou
povinní, po dovolenkovom leÀo‰ení s chu-
Èou rozkrúcalo to povestné koleso nového
akademického roka. Teda, lep‰ie poveda-
né, súkolesie. Na beÏn˘ pohºad stále rov-
naké, pod lupou v‰ak zakaÏd˘m iné. Raz
beÏí ako to zo ‰vajãiarskych hodiniek, ino-
kedy trochu zadrháva, akoby prahlo po
kvapôãke oleja. A keìÏe kaÏd˘ z nás má 
v tom veºkom mechanizme urãené svoje
miesto, bude snáì namieste, ak tú olejniã-
ku v prípade potreby vezmeme do ruky,
aby sa stroj opäÈ neru‰ene rozbehol. 

Osvedãen˘m mazadlom je napríklad...
slovo. K˘m Ïlãovité spôsobí skazu, dobre
mienené robí zázraky. PomôÏe nájsÈ ces-
tiãku aj z toho najkomplikovanej‰ieho laby-
rintu. Nezávidí a dopraje úspech tomu dru-
hému. Poradí. Pote‰í. A dokáÏe pohladiÈ
du‰u. Roz‰iruje obzor poznania a núti ãlo-
veka zamyslieÈ sa. 

Na prahu nového, uÏ päÈdesiateho dru-
hého vydavateºského roãníka ná‰ho
Poºnohospodára si prajem(e), aby t˘ch do-
br˘ch a Ïiãliv˘ch slov bolo ão najviac. Aby
aj tie kritické mali v sebe podtón univerzit-
nej spolupatriãnosti. Veì na‰e noviny nie
sú iba úradnou v˘veskou. Chceme, aby
boli zrkadlom na‰ich dní. Od vlaÀaj‰ka sa
nám/vám prihovárajú na farebn˘ch strán-
kach. V tomto akademickom roku sme sa
rozhodli daÈ väã‰í priestor jeho elek-
tronickej verzii. Veì keì e-learning, preão
nie aj e-poºnohospodár? T˘m padajú limity
‰tyroch papierov˘ch strán. Te‰íme sa na
va‰e príspevky a pozvánky na zaujímavé
podujatia, váÏení spolupracovníci, milí na‰i
‰tudenti! V‰etko naj v novom akademic-
kom roku 2007/2008!  K. POTOKOVÁ
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Znalostná spoloãnosÈ – aktívne podporujeme jej rozvoj

Prvá medzinárodná letná ‰kola na FE·RR

Univerzitná spolupráca nemá prázdniny

O NA·EJ ÚâASTI NA TOHTOROâNOM AGROKOMPLEXEDO POZORNOSTI

Tohtoroãn˘, uÏ 34. medzinárodn˘ poºnohospodársky a potravinársky veºtrh
Agrokomplex 2007 bol koncipovan˘ v duchu my‰lienky Zdravá v˘Ïiva, kvalita 
a tradícia. Zúãastnilo sa na Àom viac ako 610 vystavovateºov zo 16 krajín sveta.
Tematicky sa veºtrh zaoberal aj problematikou vyuÏívania obnoviteºn˘ch zdro-
jov energie. Novinkou bola v˘stava biopotravín a technológií ich spracovania.

Expozícia SPU v pavilóne vedy a v˘-
skumu priblíÏila na ploche 42 m2 univer-
zitu ako celok, jednotlivé fakulty a vybra-
né pracoviská, predstavila uchádzaãov 
o ocenenie Zlat˘ kosák, nové projekty 
a ìal‰ie aktivity. Botanická záhrada sa
okrem informácií o svojej ãinnosti pre-
zentovala kvetinovou v˘zdobou, ktorá
svojou nápaditosÈou priÈahovala zraky
náv‰tevníkov. 

V prv˘ deÀ v˘stavy nav‰tívil na‰u ex-
pozíciu prezident republiky Ivan Ga‰pa-
roviã, premiér Robert Fico, podpredse-
da vlády Du‰an âaploviã, minister pô-
dohospodárstva Miroslav JureÀa, pred-
seda SAPV Jozef Konôpka, riaditeº
SCPV v Nitre ·tefan Mihina, zástupco-
via Poºnohospodárskej fakulty v Novom
Sade, ako aj rektori vysok˘ch ‰kôl, pra-
covníci z rezortu poºnohospodárstva a
praxe i b˘valí absolventi. 

âím sme sa náv‰tevníkom AX pred-
stavili?

Katedra fyziológie rastlín FAPZ svo-
jím pracoviskom interdisciplinárneho v˘-
skumu fotosyntézy a environmentálnych
stresov rastlín. Katedra udrÏateºného
poºnohospodárstva a herbológie FAPZ
najmä vedeckov˘skumnou ãinnosÈou,
medzinárodn˘mi projektmi a vzdelávací-
mi aktivitami. Katedra v˘Ïivy ºudí FAPZ
svojím unikátnym pracoviskom, Labora-

tóriom biochemickej anal˘zy, jeho úloha-
mi a cieºmi. O Programe ochrany geno-
fondu hºuzoviek a vyuÏívaní tejto vzác-
nej huby spoloãne informovala Mechani-
zaãná fakulta a Fakulta agrobiológie a
potravinov˘ch zdrojov. Mechanizaãná
fakulta okrem toho predstavila Centrum
v˘skumu obnoviteºn˘ch zdrojov energie,
dislokované v priestoroch VPP v KolíÀa-
noch, ako aj Laboratórium nápojovej
techniky, projekt rie‰en˘ spoloãne s Fa-
kultou biotechnológie a potravinárstva.
Na paneli Katedry mikrobiológie a Ka-
tedry hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰-
nych produktov FBP boli informácie o
‰tudijn˘ch programoch, vedeckej spolu-
práci, sluÏbách a poradenstve pre prax.
Katedra regionálneho rozvoja FE·RR
predstavila zásady vypracúvania progra-
mov hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja obcí. Fakulta európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja informovala o moÏ-
nostiach virtuálneho ‰túdia v rámci krajín
V4. Katedra biotechniky parkov˘ch a
krajinn˘ch úprav FZKI predstavila svoje
vzdelávacie aktivity, vedeckov˘skumn˘
program a Laboratórium explantátov˘ch
kultúr. Katedra krajinného inÏinierstva
FZKI prezentovala o.i. nové spôsoby
protimrazovej závlahy a protimrazovú
technológiu Flipper, vhodnú na ochranu
sadov a vinohradov, nain‰talovanú od
roku 2007 v demon‰traãnej záhrade

SPU. Osobitn˘ panel bol venovan˘ me-
dzinárodn˘m aktivitám SPU, resp. Kan-
celárie zahraniãn˘ch vzÈahov. T˘kali
sa najmä medzinárodn˘ch programov a
projektov. Vydavateºstvo SPU sa pred-
stavilo odbornej a laickej verejnosti od-
born˘mi publikáciami, monografiami a
vedeck˘mi ãasopismi Acta zo svojej pro-
dukcie. Náv‰tevníci si okrem informácií z
prvej ruky mohli odniesÈ aj propagaãné
materiály fakúlt a roz‰írené letné ãíslo
dvojt˘Ïdenníka Poºnohospodár, ãi repre-
zentaãnú propagaãnú broÏúru o dianí na
univerzite. Tradiãnou súãasÈou pavilónu
vedy a v˘skumu bolo Agrofórum, ktoré-

ho garantom bolo SAPV. Cieºom bolo
predstaviÈ odborníkom i laikom rozvojo-
vé trendy v rezorte pôdohospodárstva so
zameraním na ovocinárstvo, vinohrad-
níctvo, zeleninárstvo, vedu, v˘skum a
vzdelávanie, zdravú v˘Ïivu, kvalitu i tra-
díciu domácich potravín a poºnohospo-
dárskych v˘robkov, ako aj zhodnocova-
nie odpadov vo vzÈahu k Ïivotnému
prostrediu. S predná‰kami a v disku-
siách vystúpili renomovaní odborníci,
medzi nimi prof. Ivan Hriãovsk˘, doc.
·tefan Hronsk˘, doc. ·tefan Sklenár a i. 

Prof. Ing. JÁN SUPUKA, DrSc.,
Mgr. BEÁTA BELLÉROVÁ

Quo vadis, slovenská poºnohospodárska veda? Krátka diskusia pred expozíciou
SPU. Jej úãastníci: (sprava) prezident I. Ga‰paroviã, rektor M. Láteãka, prorektor
J. Supuka a predseda SAPV J. Konôpka. Foto: za

Slovak Gold slovníku
Nadácia Slovak Gold, ktorá uÏ trinásÈ

rokov udeºuje prestíÏne ocenenie sloven-
sk˘m v˘robcom a manaÏérom za ich v˘-
robky ãi sluÏby mimoriadnej kvality, oceni-
la zlatou medailou a certifikátom ochrannej
znaãky kvality aj prv˘ diel Slovníka sú-
ãasného slovenského jazyka (a-g), ktor˘
vydala VEDA, vydavateºstvo SAV. V odô-
vodnení sa pí‰e, Ïe verejnosÈ dostáva do
rúk lexikografické dielo európskeho formá-
tu, ktoré vytvára vern˘ obraz prirodzenej
pestrosti slovenského jazyka a plne zod-
povedá potrebám súãasnej jazykovej pra-
xe. Slovník by mal maÈ 8 zväzkov s rozsa-
hom okolo 240-tisíc slov, ktoré vyjdú v ãa-
sovom horizonte pribliÏne 15 rokov. 

Správy SAV 6/2007

Z LETNEJ TLAâE
Novela vysoko‰kolského zákona 

je schválená
Prezident Ivan Ga‰paroviã podpísal

27. júla novelu zákona o V·, ktorú parla-
ment schválil 3. júla. Vysoké ‰koly budú
podºa nej môcÈ spoplatniÈ ãasÈ externého
‰túdia. Vytvára 4 druhy vysoko‰kolsk˘ch
‰tudentov – denní, ktorí neplatia, nepla-
tiaci externisti, platiaci externisti a exter-
nisti, za ktor˘ch budú ‰kolám platiÈ ich
budúci zamestnávatelia. 

Spoplatnenie
·tát urãí maximum, koºko extern˘ch

odborov a ‰tudentov bude v akademic-
kom roku na vysok˘ch ‰kolách dotovaÈ.
ëal‰ích extern˘ch ‰tudentov bude môcÈ
verejná vysoká ‰kola spoplatniÈ. Najvy‰-
‰iu sadzbu ‰kolného by malo stanoviÈ
ministerstvo ‰kolstva. 

ëal‰ie poplatky
·tudenti, ktorí ‰tudujú naraz viacero

odborov a tí, ktorí prekroãia ‰tandardnú
dæÏku ‰túdia, by mali za ‰túdium zaplatiÈ. 

PôÏiãky
Externí ‰tudenti budú môcÈ ÏiadaÈ 

o pôÏiãky zo ·tudentského pôÏiãkového
fondu.

Poãet externistov
V· bude môcÈ v akademickom roku

prijaÈ na externé ‰túdium len toºko uchá-
dzaãov, koºko ich prijme na denné ‰tú-
dium.

PlatnosÈ
Väã‰ina bodov novely by mala zaãaÈ

platiÈ od 1. septembra tohto roka. Spo-
platnenie externistov by malo byÈ moÏné
aÏ od ‰kolského roka 2008/2009.

(SME 4. júla, Pravda 27. júla)

Anketa Vedec roka, akcia Journaliste-
Studia Klubu vedecko-technick˘ch Ïur-
nalistov Slovenského syndikátu novinárov,
si kladie za cieº oceÀovaÈ a propagovaÈ prí-
nosy vedeckého bádania a informovaÈ ve-
rejnosÈ o v˘sledkoch dosiahnut˘ch na Slo-
vensku. Vedcom roka 2006 sa stal prof.
PAVOL ·AJGALÍK z Ústavu anorganickej
chémie SAV v Bratislave, za v˘sledky pri
v˘voji progresívnych keramick˘ch materiá-
lov na báze nitridu a karbidu kremíka, pri-
ãom vedeck˘ svet si cení spätosÈ jeho zá-
kladného v˘skumu s aplikáciami. 

Okrem ocenení v hlavn˘ch kategóriách
udelil riadiaci v˘bor aj ãestné uznania. Za
vynikajúce v˘sledky pri rie‰ení úloh v ‰tát-
nych programoch podporovan˘ch Agentú-
rou na podporu v˘skumu a v˘voja a za
vynikajúce v˘sledky pri medzinárodnej
spolupráci, ktoré sa uplatnili v hospodár-
skej a spoloãenskej praxi, získal uznanie
aj prof. VLADIMÍR GOZORA, dekan Fa-
kulty európskych ‰túdií a regionálneho
rozvoja. BlahoÏeláme! -r-

(O laureátoch ankety Vedec roka bliÏ‰ie
v ãasopise ACADEMIA 2/2007.)

Na propagáciu 
domácej vedy

Potrebujete informácie
k 7 RP?

OPRAVA
V dvadsiatom ãísle 51. roãníka Poºno-

hospodára sme v rubrike BlahoÏeláme pri-
niesli informáciu o vymenovaní nov˘ch
profesorov. V ãlánku bol nesprávne uve-
den˘ názov pracoviska prof. Ing. Márie
Angeloviãovej, CSc., ktorá pôsobí na Ka-
tedre hygieny a bezpeãnosti potravín. Re-
dakcia sa za chybu ospravedlÀuje.

Aj v letn˘ch mesiacoch plnila Kancelária zahraniãn˘ch vzÈahov a me-
dzinárodn˘ch projektov (KZV a MP) svoj cieº, nadväzovaÈ a roz‰irovaÈ spo-
luprácu s univerzitami na celom svete.

� Koncom augusta sa na SPU zasta-
vil Dr. Julio Marrero Giraldéz (na sním-

ke vpravo), prorektor katolíckej univerzi-
ty Pontificia Universidad Catolica del
Ecuador v Ekvádore, ktorá sa okrem iné-
ho môÏe pochváliÈ 16-hektárovou bota-
nickou záhradou so zbierkami tropickej,
pre nás takej exotickej, flóry. Dôvodom
jeho náv‰tevy bolo obnovenie predo‰lej
spolupráce medzi Botanickou záhradou
SPU a Botanickou záhradou univerzity 
v Ekvádore. 

� KZV a MP v spolupráci s dekanmi 
a prodekanmi FEM, FBP a FAPZ pri-
pravila propagaãné materiály na veºtrhy
európskeho vysoko‰kolského vzdeláva-
nia v âíne, Argentíne a Vietname, kde
bude SPU v Nitre prostredníctvom Slo-
venskej akademickej informaãnej agen-
túry (SAIA) propagovaÈ ‰tudijné progra-
my v anglickom jazyku.

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ

� Na základe obojstranného záujmu
sa pripravuje bilaterálna dohoda medzi
SPU a University of New England v Ar-
midale v Austrálii, ktorá svojou 77-roã-
nou tradíciou excelentného vzdelávania
a vedeckej práce patrí medzi prestíÏne
univerzity krajiny. Vedeckí pracovníci i
‰tudenti univerzity sú zapojení do me-
dzinárodne uznávan˘ch v˘skumn˘ch
projektov v rôznych oblastiach, napr. re-
gionálny rozvoj, biologické a poºnohos-
podárske vedy, právo, lingvistika, archeo-
lógia a iné. Konkrétne návrhy na spolu-
prácu boli prediskutované s Dr. Helen
Fraser (na snímke v strede), ktorá nav-
‰tívila SPU v dÀoch 22. - 24. júla. Okrem
stretnutia s prorektorkou pre zahraniãné
vzÈahy prof. Magdalénou Lacko-Barto-
‰ovou, sa hostka stretla aj s PaedDr. Ire-
nou Félixovou a doc. Máriou UÏákovou 

V rámci projektu 11053-2006-IVF Support for virtual study in V4 contries, podpo-
rovaného Vy‰ehradsk˘m fondom, sa od 3. do 9. septembra uskutoãnila na FE·RR 1.
letná ‰kola - tutoriál k modulom, ktoré 14 ‰tudentov z univerzít V4 na‰tudovalo po-
ãas letného obdobia z textov zverejnen˘ch na webovej stránke moodle.uniag.sk/
virtualstudy. Letnú ‰kolu otvoril prof. Vladimír Gozora, dekan FE·RR.

Tutoriál bol úspe‰n˘m zakonãením pro-
jektu, poãas ktorého pedagógovia z univer-
zít krajín V4 – Slovenskej poºnohospodár-
skej univerzity (ª. Rumanovská, I. Gecí-
ková, E. Mari‰ová, P. Schwarcz), Var‰av-
skej univerzity (M. Parlinska a A. Parlinska),
Krakovskej univerzity (E. Tyran), Panónskej
univerzity (Zs. Bacsi a F. Zemankovics) a
Juhoãeskej univerzity v âesk˘ch Budûjovi-
ciach (D. ·kodová – Parmová a J. Píseãka)
spoloãne vytvorili tri moduly - Regionálny
rozvoj, Verejná správa v EÚ, Vidiecky turiz-
mus a upravili ich do e-learningovej formy.
Sú vypracované v anglickom jazyku a kon-
cipované tak, Ïe kaÏd˘ obsahuje v‰eobec-
né informácie a ãasÈ, ktorá opisuje a ana-
lyzuje ‰pecifiká kaÏdej z krajín V4. 

Poãas tutoriálu si ‰tudenti vypoãuli pred-
ná‰ky pedagógov z Maìarska, âeska,
Poºska a SR. ZároveÀ mali moÏnosÈ disku-
tovaÈ s nimi o t˘ch okruhoch problémov,

ktoré ich v rámci ‰túdia zaujali. ·tudenti
dostali zadanie analyzovaÈ rozdiely vo ve-
rejnej správe, regionálnom rozvoji a rozvo-
ji turizmu v krajinách V4. Na záver tutoriá-
lu prezentovali svoje práce a získali certifi-
káty s kreditov˘m hodnotením za absolvo-
vanie jednotliv˘ch modulov. 

SúãasÈou tutoriálu bol workshop, na kto-
rom sa zúãastnili zástupcovia v‰etk˘ch
partnersk˘ch univerzít. Prebiehala aj dis-
kusia k jednotliv˘m modulom, najmä z hºa-
diska plnenia kritérií e-learningovej formy
v˘uãby a moÏnosti vyuÏitia vytvoren˘ch
modulov na partnersk˘ch univerzitách.

„Vytvorené moduly ponúkne FE·RR po
ukonãení projektu aj ìal‰ím ‰tudentom
konzorcia spolupracujúcich univerzít v ob-
lasti virtuálneho ‰túdia, v ktorom je v sú-
ãasnosti zdruÏen˘ch 21 univerzít. Záme-
rom FE·RR je vyzvaÈ ìal‰ie univerzity,
aby roz‰írili existujúce moduly o ‰pecifiká

vlastn˘ch krajín, zároveÀ tvorili ìal‰ie a po-
núkli ich do siete spolupracujúcich univer-
zít,“ povedala JUDr. Eleonóra Mari‰ová,
koordinátorka projektu.

Dr. Milica Ka‰anin – Grubin a Dr. Rast-
ko Vasiliã z Univerzity Singidunum v Bele-
hrade sa zúãastnili na letnej ‰kole ako hos-
tia. Ich univerzita, ktorá vstúpila do konzor-
cia v tomto roku, má záujem v budúcnosti
participovaÈ na roz‰irovaní a tvorbe ìal‰ích
modulov. „ÚãasÈ na medzinárodnej letnej
‰kole bola pre nás mimoriadne motivujúca a
máme záujem o vyslanie na‰ich ‰tudentov
na podobné aktivity na SPU,“ vyjadrili sa.

Dr. Mária Parlinska z Var‰avskej univer-
zity je spoluautorkou modulu Verejná spá-
va v EÚ s dôrazom na ‰pecifiká Poºskej re-
publiky, podieºali sa na Àom aj prof. Janina
Savická a Dr. Agnieszka Parlinska. „Je to
uÏ druhá medzinárodná letná ‰kola, na
ktorej predná‰am ako lektorka. Stretnutie
na FE·RR hodnotím ako veºmi pozitívne.
Poãas tutoriálu sme pripravili predná‰ky, v
ktor˘ch sme zhrnuli najdôleÏitej‰ie poznat-
ky. Nav‰tívili sme aj PD Jaslovské Bohu-
nice, Mestsk˘ úrad v Pezinku, pozreli sme
si v˘robu slovenskej majoliky v Modre a

expozíciu na hrade âerven˘ KameÀ. Ve-
rím, Ïe aj v budúcnosti budeme v spolu-
práci s na‰imi partnermi organizovaÈ po-
dobné letné ‰koly.“ 

Peter Hajnal, ‰tudent 2. roãníka Panón-
skej univerzity, sa zaujíma o problematiku
verejnej správy a vidieckeho turizmu. „O
moÏnosti zúãastniÈ sa na letnej ‰kole som
sa dozvedel od svojej profesorky Dr. Bacsi,
autorky modulu Vidiecky turizmus. Vo svo-
jej prezentácii som sa venoval porovnáva-
niu ekonomick˘ch efektov vidieckeho turiz-
mu v krajinách V4. V októbri budem skla-
daÈ ‰tátnu skú‰ku z anglického jazyka, tak-
Ïe letná ‰kola mi poskytla príleÏitosÈ pre-
cviãiÈ si konverzáciu v anglickej odbornej
terminológii. ZároveÀ som získal mnoÏstvo
nov˘ch priateºov.“

Marián Hamada, ‰tudent 4. roã. FE·RR,
sa zapojil do v‰etk˘ch troch tematík, naj-
viac ho v‰ak zaujal modul Verejná správa
v rámci EÚ. „Porovnávali sme systémy ve-
rejnej správy a oboznámili sme sa, ako
fungujú podpory regionálneho rozvoja a vi-
dieckeho turizmu u na‰ich susedov. Príno-
som bolo pre mÀa aj posilnenie jazykov˘ch
zruãností.“ RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Triangel partnerstva: Slovensko - Ukrajina - Poºsko
Medzinárodné vedecké fórum, organizované Ukrajinskou národnou poºnohos-

podárskou univerzitou v dÀoch 6. - 10. augusta 2007 na Kryme, vyvrcholilo pod-
písaním multilaterálnej rezolúcie o ìal‰ej akademickej a vedeckej spolupráci eko-
nomick˘ch fakúlt poºnohospodárskych univerzít Slovenska, Poºska a Ukrajiny.
Iniciátormi spolupráce a garantmi novovznikajúcej siete univerzitn˘ch pracovísk
sú dekani: prof. P. Bielik (FEM), prof. S. Kvasha (NAAU Kyjev) a prof. B. Klepacki
(SGGW War‰ava). NajbliÏ‰ie spoloãné fórum sa na návrh dekana Bielika usku-
toãní v roku 2008 na Slovensku. FEM-ka v priebehu nového akademického roka
privíta lektorov z radov v˘znamn˘ch ukrajinsk˘ch profesorov a pripravuje ponuku
pre ukrajinsk˘ch ‰tudentov na Slovensku. (FEM)

z Katedry odborného jazykového vzde-
lávania FEM a doc. Máriou Fázikovou z
Katedry regionálneho rozvoja FE·RR. 

Kancelária zahraniãn˘ch vzÈahov a me-
dzinárodn˘ch projektov zorganizovala v
spolupráci s Agentúrou na podporu v˘sku-
mu a v˘voja v Bratislave (APVV) v dÀoch
27. júna a 9. júla pod vedením doc. Ing.
Petra Ondrejãeka, DrSc., (APVV), trénin-
gov˘ kurz k 7. rámcovému programu. 

Cieºom bolo vytvoriÈ na SPU pracovnú
skupinu, ktorá bude poskytovaÈ získané in-
formácie t˘kajúce sa 7 RP ìal‰ím záujem-
com z jednotliv˘ch fakúlt a pracovísk SPU.

Obsahom kurzu boli tieto témy: základ-
né princípy úãasti v 7 RP, základná sché-
ma programu, ‰pecifické programy 7 RP
(spolupráca, nápady, ºudia, kapacity, Eu-
ratom), rozpoãet, financovanie projektov,
kontrakty, audit, príjmy projektov. Úãast-
níci získali informáciu, ako sa orientovaÈ 
v dokumentoch 7 RP, vo v˘zvach (Call), 
v pracovn˘ch programoch (WP) a príruã-
kách.

Druhá ãasÈ kurzu mala praktick˘ cha-
rakter a bola obsahovo rozdelená do
dvoch tematick˘ch ãastí: tréningu pre pí-
sanie projektu a tréningu na hºadanie
partnerov.

Na kurze sa zúãastnili títo zamestnan-
ci na‰ej univerzity: Ing. Dr. Danka Morav-
ãíková (FEM), Ing. Pavol Schwarcz
(FE·RR), Ing. ªubo‰ Moravãík a Ing.
Dagmar Hillová (FZKI), doc. Erika Hornia-
ková, Ing. Radovan Kasarda, Ing.Peter
Juhás, Ing. Peter Bokor (FAPZ), doc. Ján
Gadu‰ (MF) a Ing. Eva Heãková (rekto-
rát). So svojimi otázkami t˘kajúcimi sa 7
RP sa môÏete s dôverou na nich obrátiÈ.

KZV a MP

Zmeny na FE·RR
Od 1. septembra 2007 sa uskutoãnili zme-

ny vo vedení Fakulty európskych ‰túdií a re-
gionálneho rozvoja. Novou prodekankou pre
vzdelávanie sa stala Ing. Viera Papcunová,
PhD., prodekanom pre zahraniãné vzÈahy
Ing. Stanislav Filip, PhD. Funkciou vedúce-
ho Katedry ekológie bol poveren˘ prof.
RNDr. Pavol Eliá‰, CSc., Katedry environ-
mentálneho manaÏmentu Ing. Pavol Andre-
jovsk˘, PhD., a Katedry trvalo udrÏateºného
rozvoja Ing. Monika Tóthová, PhD. -r-
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Praxujeme v podnikoch EÚJAZYKOVÉ OKIENKO
Pri písaní skratiek prof. a doc. sa

uplatÀujú rovnaké pravidlá, ako pri písa-
ní slov profesor a docent, teda uprostred
vety s mal˘m zaãiatoãn˘m písmenom,
na zaãiatku vety s veºk˘m zaãiatoãn˘m
písmenom. Ak sa meno autora ãlánku s
titulom profesor, resp. docent uvádza
pred názvom ãlánku, resp. nad názvom,
skratku napí‰eme s veºk˘m zaãiatoã-
n˘m písmenom, ak sa uvádza pod ná-
zvom ãlánku, pí‰eme ho s mal˘m zaãia-
toãn˘m písmenom (podobne ako napr. v
adrese za oslovením VáÏen˘ pán). 

Ak sa meno s titulom uvádza na kon-
ci pod ãlánkom, skratka sa pí‰e s veº-
k˘m zaãiatoãn˘m písmenom.

PaedDr. MATEJ POVAÎAJ, CSc.,
za jazykovú poradÀu JÚª· SAV

Príklady 
Vo vete:

Na stretnutí so ‰tudentmi sa zúãastnil aj
doc. Ján âierny.
Doc. Ján âierny sa zúãastnil na stretnu-
tí so ‰tudentmi.
Medzi hosÈami sme stretli aj prof. Milana
Mladého.
Prof. Milan Mlad˘ bol tieÏ medzi hosÈami.

V adrese:
VáÏen˘ pán 
doc. Ján âierny
Májová 5, Nitra

Pri podpise:
VáÏen˘ pán âierny,
srdeãne Vám blahoÏelám k jubileu!

Prof. Milan Mlad˘
ale:

VáÏen˘ pán âierny, srdeãne Vám bla-
hoÏelám k jubileu!

S úctou prof. Milan Mlad˘

V ZRKADLE...
jeden z nás

Ing. IVAN PA·KA,
riaditeº ·tudentsk˘ch
domovov a jedální
SPU

Miesto narodenia:
Nitra

Vek: 31 rokov

Spoznávali Nitru i Slovensko
Fakulta ekonomiky a manaÏmentu SPU je zapojená do vzdelávacieho medziná-

rodného programu EÚ Erasmus Mundus. V rámci konzorcia univerzít z Belgicka,
Nemecka, ·panielska, Francúzska a Talianska ponúka projekt magisterského
‰túdia v oblasti rozvoja vidieka a podporuje ‰túdium ‰tudentov z tretích krajín na
univerzitách EÚ.

Minul˘ rok zorganizovala FEM v koordi-
nácii s Centrom programov EÚ prvú prípa-
dovú ‰túdiu EU in Rural Development and
Agricultural Practice in New Member Sta-
tes - The SR example v rámci projektu
Erasmus Mundus International Master of
Science in Rural Development. TridsaÈ
‰tudentov z 19 krajín sveta absolvovalo
bohat˘ program v Myjavskom regióne,
ktor˘ bol zameran˘ na oblasÈ sociálno-
ekonomického rozvoja na vidieku. „Na zá-
klade veºmi pozitívnej spätnej väzby ‰tu-
dentov, ale aj partnersk˘ch univerzít pro-
jektu, zorganizovala FEM prípadovú ‰tú-
diu aj v tomto roku. V období od 30. júla do
25. augusta sme prijali 18 ‰tudentov z 15
krajín sveta, napr. z Peru, Indie, Nigérie,
Argentíny ãi Kanady,“ informovala koordi-
nátorka projektu, prof. JUDr. Anna Band-
lerová, PhD. 

·tudenti absolvovali program pozostá-
vajúci zo série predná‰ok, ale aj praktic-
k˘ch cviãení a exkur-
zií v teréne. „V prvej
ãasti ‰túdie sa zahra-
niãní ‰tudenti oboz-
námili s poznatkami
o na‰ej krajine, jej
kultúre a histórii, o
makroekonomickej
situácii, ale aj pozícii
Slovenska z pohºadu
ná‰ho ãlenstva v EÚ
a procesu negociácií
v oblasti poºnohos-
podárstva. Druhá
ãasÈ ‰túdie bola za-
meraná na náv‰tevu
organizácií, podni-
kov a samospráv.

Okrem odborného programu boli súãasÈou
pobytu ‰tudentov v SR i spoloãensko-kul-
túrne podujatia. V rámci nich mali ‰tudenti
moÏnosÈ lep‰ie spoznaÈ na‰u kultúru i ná-
rodné zvyklosti,“ povedala na margo pro-
gramu Ing. Loreta Drenková z FEM.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

AIESECári v Turecku
Na medzinárodnom kongrese AIESEC

v Istanbule sa 21. – 30. augusta 2007 zi‰-
lo sedemsto delegátov zo 100 krajín sveta.
·tudenti a ãerství absolventi univerzít ma-
li moÏnosÈ formou seminárov a diskusií ho-
voriÈ o aktuálnych témach, ktoré ovplyv-
Àujú súãasn˘ svet. Partnermi im boli zá-
stupcovia spoloãností pôsobiacich na glo-
bálnom trhu, predstavitelia neziskov˘ch
organizácií, ako aj kultúrni, vedeckí a poli-
tickí lídri. SúãasÈou desaÈdÀového kongre-
su bola Global Village, tradiãná akcia, kto-
rá predstavila kultúru a zvyky zúãastne-
n˘ch krajín. Slovensko na kongrese tento
rok reprezentovalo deväÈ delegátov. -r-

V‰etko sa to zaãalo niekedy v januári
2007. Klikol som na webovú stránku na‰ej
FEM-ky, kde ma zaujal odkaz: Leonardo
Da Vinci - zahraniãná odborná prax v An-
glicku pre ‰tudentov FEM. Tak trochu s
predsudkami voãi angliãtine a anglickej
kuchyni som tam klikol a presvedãoval
sám seba, Ïe taká prax v zahraniãí by „ka-
riére“ len prospela. Ale keìÏe konkurencia
medzi angliãtinármi je veºká, nevkladal
som do toho veºkú nádej. LenÏe na konci
stránky bol aj nenápadn˘ odkaz na spomí-
nané OBI. Obratom som poslal Ïivotopis a
ãakal....

„Nezastavujem, máme zpoÏdûní" – to
bola jediná my‰lienka, ktorá mi prebleskla
hlavou, keì som vystúpil na pustej stanici
v Haigeri. Po tom, ão som mal za sebou
prestup vo Frankfurte, to bol ‰ok. Jedno

nástupi‰te, dve koºaje a podchod vedúci
niekam...

Prv˘ deÀ v práci prebiehal pozvoºna.
Teda, tak to malo byÈ. Po formálnom pred-
stavení osadenstvu som bol pozvan˘ na
poznávaciu cestu naprieã obchodom. Viac
ako 20.000 m2 predajnej plochy a ‰irok˘
sortiment mi nahnali trochu strachu.
Prehliadka trvala asi 20 minút a po jej
skonãení som bol zaraden˘ ako praktikant
do oddelenia Záhrada. Originálny názov
znel Gartenparadies – záhradn˘ raj, ale po
t˘Ïdni som to uÏ naz˘val familiárne Gar-
tenhölle – záhradné peklo :). „Rotovanie“
oddeleniami (farby, elektro, technika atì.)
trvalo dohromady asi 4 t˘Ïdne a aj keì
ne‰lo o ºahkú prácu, som za tento ãas
vìaãn˘. BliÏ‰ie som spoznal zamestnan-
cov, sortiment, zákazníkov. Zvy‰ok pobytu

bol mix merchandisingu, kancelárie, pod-
pory vedenia... a vtedy mi pomoc od za-
mestnancov pri‰la ãasto vhod. 

Na záver by som chcel dodaÈ iba to, Ïe
tak na Slovensku, ako aj v Nemecku sa
stretnete s ºuìmi priateºsk˘mi, vtipn˘mi a
pracovit˘mi, ale aj namyslen˘mi a záker-
n˘mi. Rovnaká situácia je aj na vedúcich
(manaÏérskych) postoch. Natrafíte na ºudí
s prirodzenou autoritou a vodcovsk˘mi
schopnosÈami, ale aj na namyslen˘ch „kin-
dermanaÏérov“, ktorí majú problém zvlá-
daÈ sam˘ch seba.

Táto prax, absolvovaná v rámci mobilit-
ného projektu Leonardo da Vinci Rozvíja-
nie manaÏérskych zruãností univerzitn˘ch
‰tudentov v podnikoch EÚ (SK 06/A/F/PL-
6022096), bola pre mÀa jedineãnou moÏ-
nosÈou spoznaÈ mentalitu, pracovné návy-
ky a spôsob Ïivota v Nemecku, ako aj
vlastnú schopnosÈ zaradiÈ sa do Ïivota v
cudzej krajine. ëakujem vedeniu FEM za
túto moÏnosÈ a keby sa naskytla e‰te raz,
nezaváham ani na sekundu...

ªUBOMÍR OSLOVIâ, IV. MO, FEM

Je to skratka zaujímavého medziná-
rodného Socrates Grundtvig pro-

jektu Multikultúrna v˘chova k európske-
mu obãianstvu (Multicultural Education
for European Citizenship). Okrem koor-
dinátora, ktor˘m je Fakulta ekonomiky a
manaÏmentu (prodekanka Elena Hor-
ská), sú doÀ zapojené univerzity z Ovie-
da (·panielsko), Grazu (Rakúsko), Gödö-
llő (Maìarsko) a z âesk˘ch
Budûjovíc (âR).

Na projekte, ktor˘ má pre-
dov‰etk˘m vzdelávací charak-
ter, participujú uãitelia z Katedry spoloãen-
sk˘ch vied, K. marketingu, K. ‰tatistiky a
operaãného v˘skumu, K. odbornej jazyko-
vej prípravy, K. pedagogiky a psychológie
a z K. manaÏmentu. Cieºom prvého pro-
jektového roka bolo zameraÈ sa z teoretic-
kého i aplikaãného hºadiska na otázku eu-
roobãianstva v kontexte multikultúrneho
prostredia v Európe regiónov. âlenovia
projektového tímu mali za cieº zhromaÏìo-

vaÈ aktuálne teoretické i praktické prístupy 
k otázke európskeho obãianstva, multikultu-
rality a diverzity európskeho prostredia a
spoloãn˘m úsilím hºadaÈ moÏnosti, ako ‰íriÈ
my‰lienku európskeho obãianstva medzi
mlad˘mi ºuìmi a v rámci miest-
nych komunít. Jedn˘m z dôle-
Ïit˘ch zdrojov empirického
poznania je dotazníkov˘

v˘skum, ktor˘m projektov˘ tím zhromaÏdil
cenné informácie pribliÏne od tisícky ‰tu-
dentov z participujúcich krajín. Momentálne
sa spracúvajú a do konca kalendárneho ro-
ka by mali byÈ zverejnené v˘sledky. 

Cieºom uÏ uskutoãnen˘ch ãi e‰te len plá-
novan˘ch aktivít je ‰íriÈ v˘sledky spoluprá-
ce, napr. na miestnej úrovni prostredníc-
tvom informaãn˘ch stretnutí s miestnou sa-
mosprávou a obãanmi i prostredníctvom

vzdelávania mlad˘ch ºudí, uãiteºov a za-
mestnancov v ‰pecializovan˘ch formách
vzdelávania (celoÏivotné vzdelávanie). Na
národnej úrovni sa uÏ roz‰irovali prostred-
níctvom Dní otvoren˘ch dverí na partici-
pujúcich univerzitách, na medzinárodnej

úrovni prostredníctvom propagaãné-
ho materiálu a webovej stránky v
anglickom jazyku, ako aj tzv. infor-

maãn˘ch dní pre obyvateºov
hostiteºsk˘ch krajín. Projekt
bol prezentovan˘ na medzi-
národn˘ch konferenciách a

workshopoch v Poºsku, Maìarsku, Rakús-
ku, Estónsku, Portugalsku a taktieÏ na do-
mácom odbornom seminári.

TakÏe teraz uÏ viete, ão je to MEEC a
budeme veºmi radi, keì nav‰tívite na‰u
www. fem.uniag.sk/meec a budete sledo-
vaÈ, ão nové sa v rámci tohto zaujímavé-
ho projektu udialo. 

Mgr. Ing. DANKA MORAVâÍKOVÁ,
ãlenka projektového tímu

·tudenti, neprehliadnite!
Rotary klub Nitra Harmony oznamuje,

Ïe poãnúc ‰kolsk˘m rokom 2006/2007 bu-
de kaÏdoroãne udeºovaÈ ‰tudentom nitrian-
skych univerzít Cenu Rotary klubu Nitra
Harmony, spojenú s poskytnutím finanãné-
ho príspevku za ich mimoriadne v˘sledky.
Do súÈaÏe sa môÏu prihlásiÈ ‰tudenti, ktorí
splnia kritériá stanovené ‰tatútom. Spolu s
ostatn˘mi informáciami ho nájdete na we-
bovej stránke www.chf.sk/rcharmony. Uzá-
vierka pre podanie prihlá‰ky na ‰kolsk˘ rok
2007/2008 je 31. 10. 2007.

Divadielko na Osmiãke 
vás poz˘va

na kasting
2. a 3. októbra 2007 od 19.00 h

v priestoroch D8
(suterén ‰tudentského domova MladosÈ).

Radi privítame v‰etk˘ch,
ktorí sa radi smejú

a zábava im nie je cudzia.
Hudobné nástroje nie sú zakázané  

Kedy? Utorok (02.10. 2007) 
Streda (03.10. 2007)
o 19:00 h

Kde? ·D A. Bernoláka,
Kongresová sála

See ya there 

AIESEC Infomeetings

Skú‰kové centrum TOEFL iBT 
uÏ aj v Nitre

E – KU In‰titút jazyko-
vej a interkultúrnej ko-
munikácie v Nitre sa
stal zaãiatkom leta
2007 Skú‰kov˘m cent-
rom TOEFL iBT (Test

of English as a Foreign Language,
Internet–based test). Zriadenie tohto
skú‰kového centra v Nitre má nad-
regionálny v˘znam a z hºadiska rele-
vantnosti skú‰ky je skutoãn˘m príno-
som aj pre vysoké ‰kolstvo.

Skú‰ka TOEFL, ktorá prebieha ako
jazykov˘ test prostredníctvom internetu,
je riadená neziskovou vzdelávacou or-
ganizáciou ETS (Educational Testing
Service) so sídlom v americkom Prince-
tone. TOEFL je najpopulárnej‰ia a celo-
svetovo najuznávanej‰ia skú‰ka z ang-
lického jazyka. Od roku 1964 ju vykona-
lo viac ako 20 miliónov uchádzaãov a
skú‰ka sa administruje vo viac ako 180
krajinách sveta.

Test je vhodn˘ pre uchádzaãov o vy-
soko‰kolské ‰túdium v anglofónnych,
ale aj in˘ch európskych krajinách. Od
zahraniãn˘ch ‰tudentov, stáÏistov a
doktorandov ho poÏadujú takmer v‰etky
americké a kanadské univerzity. Uznáva-
jú ho aj na ázijskom kontinente v Hong-
kongu, Singapure, Japonsku a Kórei. 

Predpokladom pre úspe‰né zvládnu-
tie testu je ‰túdium v rozsahu minimálne
720 vyuãovacích hodín, ão zodpovedá
jazykovej úrovni C1 podºa Európskeho
referenãného rámca. 

Hodnotenie TOEFL iBT
Bodovací systém odráÏa v˘sledky zo

v‰etk˘ch ‰tyroch ãastí, ako aj celkov˘
v˘sledok. Hranicu úspe‰nosti testu si ur-
ãuje kaÏdá zahraniãná univerzita samo-
statne. MôÏe maÈ teda vlastné poÏia-
davky na minimálny poãet bodov, nevy-
hnutn˘ na prijatie ‰tudenta.

âasti skú‰ky
Písomná ãasÈ: hovorenie, poãúvanie

s porozumením, ãítanie a písanie. V kaÏ-
dej kategórii moÏno získaÈ maximálne
30 bodov. Ústna ãasÈ: Skú‰ka pozostá-
va zo 6 úloh, kandidáti pouÏívajú slú-
chadlá a hovoria do mikrofónu. Odpove-
de sa digitálne zaznamenávajú a prená-
‰ajú do internetovej siete ETS, kde sa
vyhodnocujú. 

Upozornenie: Niektoré úlohy vyÏa-
dujú kombináciu zruãností. Pre úspe‰né
pouÏívanie angliãtiny v akademickom
prostredí je potrebné, aby ‰tudenti do-
kázali kombinovaÈ rôzne jazykové zruã-
nosti. Úlohy vyÏadujú, aby kandidáti:

a) ãítali, poãúvali a potom ústne od-
povedali na otázku,

b) poãúvali a potom ústne odpoveda-
li na otázku,

c) ãítali, poãúvali a potom písomne
odpovedali na otázku.

Termíny skú‰ok sú pravidelne aktua-
lizované na webovej stránke in‰titútu
www.eku.sk. 

PhDr. MILENA VDOVIâENKOVÁ, E - KU

� âím ste chceli byÈ ako dieÈa?
Neviem, nespomínam si.

� âo ste ‰tudovali a preão ste si vybra-
li práve túto oblasÈ?

·tudoval som na Fakulte ekonomiky
a manaÏmentu SPU. ·túdium ekonómie
je zaujímavé v kaÏdej dobe, preto som
si ho zvolil.
� Koºko hodín má vá‰ pracovn˘ deÀ? 

Osem vrátane obedÀaj‰ej prestávky.
� Ako by ste charakterizovali dne‰nú
mládeÏ? 

Nevychovaná a divoká.
� Aké vlastnosti na kolegoch vám im-
ponujú a aké sa vám nepáãia? 

KaÏd˘ sme nejak˘, beriem ºudí ta-
k˘ch, akí sú.
� S k˘m by ste sa radi stretli a poroz-
právali?

S nik˘m konkrétnym.
� âo vás naposledy zaujalo v oblasti
spoloãenského Ïivota?

Niã.
� âo by ste zmenili, keby ste mohli? 

KeìÏe zmeniÈ nemôÏem, nezam˘‰-
ºam sa nad t˘m.
� âo radi ãítate? 

Beletriu a populárno-náuãnú literatúru.
� Ako si dobíjate energiu? 

DeväÈ z desiatich lekárov odporúãa
spánok, takÏe spím.
� Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zba-
viÈ? 

Myslím, Ïe nie, v‰etko s mierou.
� Aké máte koníãky?

Vysokohorskú turistiku a ‰port.
� Aká je dovolenka va‰ich snov?

MaÈ od v‰etk˘ch a v‰etkého pokoj, je
jedno kde.
� Humor je korením Ïivota – máte neja-
k˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘ záÏitok
zo ‰koly?

To by ste nezverejnili! -rch-

V apríli tohto roku sa mi naskytla moÏnosÈ spoznaÈ pracovné prostredie v kraji-
ne, kde milujú jablká, jahody a pivo, kde krãmiãky, kaviarne a re‰taurácie okupujú
dôchodcovia, kde ºudov˘m vozidlom nie je ‰kodovka, ale Volkswagen, kde sa na-
chádza druhé najväã‰ie turecké mesto na svete... V Nemecku. V apríli tohto roku
som tam nastupoval na 13-t˘ÏdÀovú odbornú prax v obchodnom dome OBI.

RadosÈ z diplomu... Snímka: ab 

Viete, ão je ?
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✔ V˘bor univerzitnej orga-
nizácie sa v letnom období
zaoberal úpln˘m znením
Zákonníka práce a jeho
novelizáciou (zákon ã. 348
Z. z. zo dÀa 28. 6. 2007).
V˘klad zákona bol predme-

tom zasadnutia V˘boru V· a priamo riade-
n˘ch organizácii OZ P·aV na Slovensku, kto-
ré sa uskutoãnilo 19. 9. na pôde SPU. Na ro-
kovaní sa zúãastnil aj JUDr. R. Bajánek a
najvy‰‰í predstavitelia OZ P‰aV na Sloven-
sku - Ing. J. Ga‰peran a doc. RNDr. I. Haver-
lík, PhD. Súãasne nadobudol 1. septembra
2007 úãinnosÈ zákon ã. 366/2007 Z. z., kto-
r˘m sa mení a dopæÀa zákon ã. 131/2002 Z.
z. o vysok˘ch ‰kolách. BliÏ‰ie informácie o o-
boch novelizovan˘ch zákonoch moÏno získaÈ
na sekretariáte UO OZ P·aV pri SPU v Nitre.

✔ âlenovia ‰tyroch komisií (pre prácu s deÈ-
mi, kultúrnej, rekreaãnej a ‰portovej) pripravi-

li pre zamestnancov a ich rodinn˘ch príslu‰-
níkov poãas leta mnoÏstvo zaujímav˘ch po-
dujatí: 

- na prelome júna a júla sa v ‰kole v príro-
de v Raãkovej doline rekreovali deti na‰ich
zamestnancov spolu s deÈmi z Ruskej fede-
rácie; 

- Budape‰È, Brno, Îilinu a ich okolie nav-
‰tívilo 116 úãastníkov, (tradiãná náv‰teva
medzinárodnej záhradníckej v˘stavy v Tullne
sa pre mal˘ záujem neuskutoãnila); 

- v rekreaãn˘ch zariadeniach na Sloven-
sku, v âechách a v Maìarsku strávilo dovo-
lenku 202 zamestnancov s rodinn˘mi príslu‰-
níkmi, poznávací zájazd do Ríma a Benátok
absolvovalo 40 a rekreáciu v chorvátskej Istrii
11 úãastníkov;

- v septembri pripravili odborári v˘let do
Nízkych, Západn˘ch a Vysok˘ch Tatier, na
ktorom sa zi‰lo 35 milovníkov turistiky.

✔ V dÀoch 27. 8. – 2. 9. sa autor ãlánku zú-
ãastnil spolu s 11-ãlennou delegáciou pred-
staviteºov odborov˘ch organizácii OZ P·aV
na Slovensku na ‰tudijnom pobyte v Loty‰-
skej republike. SúãasÈou programu bolo,
okrem náv‰tevy univerzít v Jelgave, Rige,
Liepaje a Daugalpilse, rokovanie o ãinnosti
Loty‰ského odborového zväze ‰kolstva –
LIZDA. 

VáÏení odborári a zamestnanci SPU, do
nastávajúceho akademického roku vám
V˘bor UO OZ P·aV praje veºa elánu, zdra-
via, osobn˘ch i pracovn˘ch úspechov.

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.

OZ

V¯BEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona

ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v˘berové konanie
na obsadenie:

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta v Centre informaãn˘ch technológií
FEM pre v˘uãbu predmetu poãítaãové siete.

Podmienky:
- V· vzdelanie 2. stupÀa ‰túdia v odbore,
- akademick˘ titul PhD., resp. CSc.
- aktívna znalosÈ jedného svetového jazyka – preukázaÈ ‰tátnou jazykovou skú‰kou alebo poho-

vorom,
- minimálne 10-roãná prax v odbore súvisiacom s informaãn˘mi technológiami so zameraním na

poãítaãové siete,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – uchádzaãi, ktorí nie sú zamestnanci SPU pri-

loÏia odpis registra trestov nie star‰í ako 3 mesiace;

➤ miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre genetiky a plemenárskej biológie FAPZ pre za-
bezpeãenie v˘uãby predmetu genetika a rie‰enie vedeckého v˘skumu z predmetnej oblasti.

Podmienky:
- absolvent SPU (FAPZ, FBP) alebo prírodovedného smeru inej vysokej ‰koly,
- vedecká hodnosÈ PhD., alebo ekvivalent, resp. úspe‰ne ‰tudujúci v III. stupni ‰túdia v príslu‰-

nom odbore,
- aktívna znalosÈ anglického jazyka + jedného ìal‰ieho jazyka (francúz‰tina, nemãina, ru‰tina),
- znalosÈ práce s PC v rozsahu MS Office a ‰tatistického vyhodnocovania v˘sledkov v˘skumu,
- pedagogická alebo odborná prax min. 3 roky,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosÈ – dokladovaÈ odpisom z registra trestov.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom a overen˘mi dokladmi o vzdelaní zasielajte do 5. 10. 2007
na Útvar personalistiky, ekonomiky práce a mzdovej uãtárne Rektorátu Slovenskej poºnohospo-
dárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SPEKTRUM ODBORY INFORMUJÚ...

SKRIPTÁ
O. ·vec: Návody na cviãenia z deskriptívnej geometrie. Tretie nezmenené vydanie,

náklad 800 kusov, cena 47 Sk.
D. Tanãinová – R. Labuda: Introduction to Food Mycology. Prvé vydanie, náklad 60

kusov, cena 200 Sk.
M. Fikselová – K. Németh: Biologically Active Components in Foodstuffs. Prvé vy-

danie, náklad 60 kusov, cena 180 Sk.

UâEBNÉ TEXTY
Z. Poláková: Návody na cviãenia z bio‰tatistiky. Prvé vydanie, cena 85 Sk.
G. Wimmer – S. Wimmerová: Teória pravdepodobnosti. Prvé vydanie, cena 119 Sk.
K. Kováã – M. Macák: Ekologické pestovanie rastlín. Druhé prepracované vydanie,

cena 130 Sk.
P. Straka: Medzinárodné aspekty ochrany biologickej diverzity. Druhé nezmenené

vydanie, cena 71 Sk.
J. Brindza: Základy ‰ºachtenia rastlín. ·tvrté nezmenené vydanie, cena 73 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
Z. Palková – I. Okenka: Programovanie. Prvé vydanie, náklad 500 kusov, cena 165 Sk.

MONOGRAFIA
P. Ciaian – J. Pokrivãák – A. Qineti: Land Markets: Theory and Evidence from

Transition Countries. Prvé vydanie, náklad 60 kusov, cena 54 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

Slovensk˘ zväz prvov˘robcov mlieka
zaslal ìakovn˘ list Slovenskej poºnohos-
podárskej univerzite za spoluprácu pri
príprave a realizácii Kongresu EDF
2007. „Vysoko si váÏime toho, Ïe ste pri-
speli k úspe‰nému priebehu a vysokej ú-
rovni tohto v˘znamného medzinárodné-
ho podujatia,“ pí‰e sa v liste, podpísa-
nom predsedom SZPM Vladimírom Cho-
vanom.

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinné-
ho inÏinierstva SPU v Nitre oznamuje, Ïe
28. septembra 2007 o 11.00 h v cviãebni
D-14 v Pavilóne záhradnej architektúry
FZKI na Tulipánovej ul. 7 bude Ing. ERI-
KA M≈AHONâÁKOVÁ obhajovaÈ dokto-
randskú dizertaãnú prácu na tému Sem-
pervirenty v záhradnej a parkovej tvorbe.

Dekan Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva SPU oznamuje, Ïe 10. októbra
2007 o 11.00 h v posluchárni Z-01 pred-
nesie Ing. PETER HA·âÍK, PhD., verej-
nú habilitaãnú predná‰ku na tému Mäso
vo v˘Ïive ãloveka a vplyv probiotík na je-
ho produkciu a kvalitu a o 12.45 h sa v
zasadacej miestnosti Katedry hodnote-
nia a spracovania Ïivoãí‰nych produktov
(pavilón T, 3. posch.) uskutoãní obhajo-
ba jeho habilitaãnej práce na tému Vplyv
rôznych probiotick˘ch preparátov na ja-
toãné ukazovatele a kvalitu mäsa v˘kr-
mov˘ch kurãiat. 

Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nov˘ch zdrojov oznamuje, Ïe 
➤ 11. októbra 2007 o 9.00 h v poslu-
chárni A-01 prednesie doc. Ing. BRANI-
SLAV BOBâEK, CSc., pedagogick˘ pra-
covník na Katedre ‰peciálnej zootechni-
ky, verejnú inauguraãnú predná‰ku na
tému VyuÏitie M BLUP – Animal modelu
pri ‰ºachtení o‰ípan˘ch na Slovensku;
➤ 11. októbra 2007 o 11.00 h v poslu-
chárni A-01 prednesie doc. Ing. JURAJ
MLYNEK, CSc., pedagogick˘ pracovník
na Katedre ‰peciálnej zootechniky, ve-
rejnú inauguraãnú predná‰ku na tému
Welfare v chove o‰ípan˘ch.

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU v
Nitre oznamuje, Ïe 
➤ 30. októbra 2007 o 9.00 h v zasadaã-
ke D-MF (4. poschodie, KMaS) bude Ing.
·TEFAN KOPRDA, doktorand na
Katedre elektrotechniky a automatizácie,
obhajovaÈ doktorandskú dizertaãnú prá-
cu na tému Simulácia riadiacich algorit-
mov v tepeln˘ch sústavách; 
➤ 30. októbra 2007 o 11.00 h v zasa-
daãke D-MF (4. poschodie, KMaS) bude
Ing. MARTIN BOÎIK, doktorand na
Katedre mechaniky a strojníctva, obha-
jovaÈ doktorandskú dizertaãnú prácu na
tému VyuÏitie palivov˘ch ãlánkov typu
MCFC v aplikácii s bioplynom.

Dekan Mechanizaãnej fakulty SPU v
Nitre v zmysle ãl. 8 ods. 2 Metodick˘ch
pokynov organizácie, hodnotenia a u-
konãenia doktorandského ‰túdia, plat-
n˘ch od akademického roka 2006/2007,
vypisuje dodatoãné prijímacie skú‰ky
pre akad. rok 2007/2008 na externú for-
mu doktorandského ‰túdia pre ‰tudijné
programy v odboroch:

5.2.57 Kvalita produkcie;
5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia;
6.1.14 Mechanizácia poºnohospo-

dárskej a lesníckej v˘roby.
Vyplnené prihlá‰ky na ‰túdium treba

odovzdaÈ najneskôr t˘ÏdeÀ pred kona-
ním prijímacích skú‰ok na vedeckov˘s-
kumné oddelenie Dekanátu MF, kde zá-
ujemcovia získajú informácie o schvále-
n˘ch témach dizertaãn˘ch prác. Termín
konania prijímacích skú‰ok: 9. októb-
ra 2007 o 8.00 h v zasadaãke Dekanátu
MF (4. posch.).

Kto sa prv˘ namoãí? Malé turistky 
v Pribyline... Snímka: MONIKA PRIBULOVÁ

E – KU In‰titút jazykovej a inter-
kultúrnej komunikácie v Nitre ozna-
muje, Ïe sa blíÏia jesenné termíny
‰tátnych a medzinárodn˘ch jazyko-
v˘ch skú‰ok. Uzávierky prihlá‰ok:
americk˘ test TOEFL – 8. 10. 2007,
nemecké skú‰ky Goetheho in‰titútu
- 28. 9. 2007, základná a v‰eobec-
ná ‰tátna jazyková skú‰ka z angliã-
tiny a nemãiny – 1. 10. 2007, brit-
ské skú‰ky City & Guilds – 28. 9.
2007. Skú‰ky sa konajú priamo v 
E – KU. Presné pokyny a ìal‰ie in-
formácie nájdete na www.eku.sk.

� Vozidlá 2007 – nové trendy v kon‰trukcii a
exploatácii automobilov je názov medzinárodnej
vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoãní 2. a 3.
10. 2007 od 9.00 v budove Agroin‰titútu. Organi-
zátorom podujatia je Katedra vozidiel a tepeln˘ch
zariadení MF v spolupráci s AX V˘stavníctvo. 

� V kongresovej sále SPU sa 10. a 11. 10. 2007
od 9.00 h zídu úãastníci deviatej medzinárodnej
vedeckej konferencie mlad˘ch 2007, ktorú pod
zá‰titou dekana organizuje Mechanizaãná fakulta. 

� Katedra fyziológie Ïivoãíchov a Katedra hy-
gieny a bezpeãnosti potravín FBP pripravili 11. 10.
2007 v posluchárni Z-1 medzinárodnú konferenciu
Rizikové faktory potravového reÈazca.

S PIETOU
Slovenská poºnohospodárska univerzita 

v Nitre s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe
30. 6. 2007 zomrel vo veku nedoÏit˘ch 79
rokov b˘val˘ dlhoroãn˘ pedagóg, vedúci Ka-
tedry genetiky a plemenárskej biológie, de-
kan Agronomickej fakulty a rektor Vysokej
‰koly poºnohospodárskej v Nitre

prof. Ing. dr.h.c. JOZEF KLIMENT, DrSc.

Narodil sa 3. júla 1928 v âiernom Balogu.
Po ukonãení ‰túdia na V·PLI v Ko‰iciach pracoval na Povere-
níctve poºnohospodárstva v Bratislave. V roku 1961 prijal miesto
vysoko‰kolského uãiteºa na Agronomickej fakulte V·P v Nitre. 
O rok neskôr sa stal docentom, v roku 1970 profesorom a v r.
1976 doktorom vied. V roku 1978 mu Univerzita Martina Luthera
v Halle udelila titul ãestného doktora. V rokoch 1963-1966 bol
dekanom Agronomickej fakulty a v r. 1970 -1980 zastával post
rektora V·P v Nitre. V období rokov 1967-78 a 1980-85 vykoná-
val funkciu vedúceho Katedry genetiky a plemenárskej biológie.

Profesor Kliment v˘znamn˘m spôsobom prispel k rozvoju
SPU, zaslúÏil sa o rozvoj zootechnick˘ch vied, ako aj plemenár-
stva a ‰ºachtenia hovädzieho dobytka na Slovensku. Zvlá‰È tre-
ba vyzdvihnúÈ pozitívne v˘sledky, ktoré dosiahol pri medzidruho-
vom kríÏení zubra európskeho s hovädzím dobytkom. Bol auto-
rom mnoh˘ch odborn˘ch publikácií a vysoko‰kolsk˘ch uãebníc. 

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 4. 7. 2007 na mestskom
cintoríne na Cabajskej ceste. âesÈ jeho pamiatke!

Akademická obec SPU

Katedra strojov a v˘robn˘ch systémov MF s hlbok˘m zármut-
kom oznamuje, Ïe 2. júla 2007 vo veku 57 rokov zomrel pedagóg 

Ing. LADISLAV MAËO.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 5. 7. 2007 na cintoríne 
v Malom Cetíne.

Ladislav MaÈo sa narodil v roku 1949 v Nitre. Po absolvovaní
‰túdia na Mechanizaãnej fakulte pracoval od r. 1976 ako asistent
na Ústave praxe pri rektoráte V·P, kde zabezpeãoval praktickú
v˘uãbu ‰tudentov. Neskôr bol preraden˘ na KSaVS MF ako vy-
soko‰kolsk˘ uãiteº zodpovedn˘ za prax ‰tudentov. Svojej práci
rozumel a zasvätil jej cel˘ Ïivot. Kolegovia ho poznali ako priateº-
ského, usilovného a taktného ãloveka. âesÈ jeho pamiatke!

Kolektív katedry

Katedra agrochémie a v˘Ïivy rastlín Fa-
kulty agrobiológie a potravinov˘ch zdrojov
SPU v Nitre s hlbok˘m zármutkom oznamu-
je, Ïe dÀa 19. júla 2007 vo veku nedoÏit˘ch
77 rokov zomrel b˘val˘ pracovník katedry 
a dekan Agronomickej fakulty SPU 

prof. Ing. JÁN BÍZIK, DrSc.

So zosnul˘m sme sa rozlúãili 23. 7. 2007
na Párovskom cintoríne v Nitre.

Ján Bízik sa narodil 4. augusta 1930 v Martine, v roºníckej ro-
dine. Po absolvovaní V·P v Nitre v roku 1953 zaãal pracovaÈ na
Katedre agrochémie. V rokoch 1955 aÏ 1961 si roz‰íril vzdelanie
na Chemickej fakulte SV·T v Bratislave. V roku 1981 bol meno-
van˘ za docenta a v roku 1991 sa stal profesorom. Od nástupu
na katedru viedol praktické cviãenia z analytickej chémie kvan-
titatívnej, fyzikálnej chémie, agrochémie a neskôr tieto disciplíny
aj predná‰al. Svoju pedagogickú a vedeckov˘skumnú prácu
vykonával na vysokej úrovni. ·tudentom dokázal prístupnou
formou vysvetliÈ aj tie najzloÏitej‰ie problémy, ãím vzbudzoval 
u nich záujem o ‰túdium. Úspe‰nosÈ jeho tvorivej práce bola de-
terminovaná vynikajúcim teoretick˘m základom, poznaním po-
trieb praxe, ako aj schopnosÈou vytváraÈ si vlastné koncepcie rie-
‰enia v˘skumn˘ch úloh. Získané poznatky vyuÏíval pri spoluprá-

ci s v˘robn˘mi podnikmi a v˘skumn˘mi ústavmi, napríklad Dus-
lom v ·ali, VÚTP v Bábe, VÚZH v Bratislave a V·Ú v Buãanoch
pri rie‰ení optimalizácie hnojenia obilnín a okopanín dusíkom. 
V období rokov 1989 aÏ 1993 stál prof. Ján Bízik na ãele Agro-
nomickej fakulty ako jej prv˘ ponovembrov˘ dekan. 

Poznali sme ho ako skromného ãloveka, vynikajúceho od-
borníka, ktor˘ sa svojou dlhoroãnou ãinorodou prácou zaslúÏil
o rozvoj agrochemickej vedy. Jeho odchodom stráca slovenská
verejnosÈ v˘znamného vedca, pedagóga a vynikajúceho ãlo-
veka.

âesÈ jeho pamiatke!
Prof. Ing. Otto LoÏek, CSc.,

a kolektív katedry

Katedra fyziky MF s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 28.
júla 2007 vo veku 76 rokov zomrel b˘val˘ dlhoroãn˘ pedagóg 
a kolega 

doc. RNDr. LADISLAV DUNAJSK¯, CSc.

Narodil sa v roku 1931 v Leviciach. Po absolvovaní vysoko-
‰kolského ‰túdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave na-
stúpil na Katedru poºnohospodárskej mechanizácie V·P v Nitre.
Predná‰al a viedol cviãenia z matematiky a fyziky. V r. 1959 ob-
hájil kandidátsku dizertaãnú prácu a v roku 1963 docentskú ha-
bilitaãnú prácu. Od r. 1961 do r. 1970 bol vedúcim Katedry ma-
tematiky a fyziky, neskôr Katedry fyziky. V období normalizácie
bol preraden˘ na Ústav v˘poãtovej techniky V·P, kde pracoval
ako samostatn˘ programátor-matematik. Toto obdobie pozasta-
vilo aj jeho menovanie za mimoriadneho profesora. V r. 1990 bol
rehabilitovan˘ a odvtedy pôsobil ako pedagóg na Katedre fyziky.
Bol ãlenom vedeckej rady fakulty, vedeckej rady Ústavu poºno-
hospodárskej techniky a ãlenom redakãnej rady zborníka Acta
agronomica agriculturae. Patril medzi zakladateºov nitrianskej
poboãky Jednoty slovensk˘ch matematikov a fyzikov. V˘znamná
bola i jeho publikaãná ãinnosÈ. Tematicky sa zameriaval predo-
v‰etk˘m na oblasÈ fyziky tenk˘ch vrstiev, raketovú techniku, agro-
fyziku a matematickú teóriu fyzikálnych veliãín. 

Docent Dunajsk˘ bol svojsk˘m ãlovekom i uãiteºom, no za je-
ho svojráznosÈou sa skr˘vala invencia, rozhºadenosÈ a obdivu-
hodná pamäÈ. Napriek tomu, Ïe uÏ viac ako 10 rokov bol na dô-
chodku, ostal pre svojich b˘val˘ch kolegov nezabudnuteºn˘m,
vzácnym ãlovekom. âesÈ jeho pamiatke!

Kolektív katedry

Mechanizaãná fakulta SPU s hlbok˘m
zármutkom oznamuje, Ïe 2. septembra
2007 náhle zomrel ‰tudent 4. roãníka a pod-
predseda ‰tudentskej ãasti Akademického
senátu MF 

TOMÁ· ·PAâEK.

Posledná rozlúãka so zosnul˘m bola 7. 9.
2007 na cintoríne na Cabajskej ceste.

Tomá‰ ·paãek sa narodil v roku 1985 
v Nitre. Po absolvovaní osemroãného gym-

názia pokraãoval v ‰túdiu na Mechanizaãnej fakulte v odbore
spoºahlivosÈ techniky. Bol nielen v˘born˘m ‰tudentom, ale ochot-
ne sa zapájal aj do organizovania kultúrno-spoloãensk˘ch 
a ‰portov˘ch aktivít na univerzite. Patril medzi mlad˘ch ºudí,
ktorí sa nijakej práci nevyh˘bajú, vedel pomôcÈ pri príprave za-
sadnutia senátu aj sadnúÈ za kombajn. Nemal bezstarostn˘ Ïi-
vot, uÏ v mladom veku sa musel vyrovnaÈ so stratou oboch ro-
diãov. Rodinu a blízkych mu v posledn˘ch rokoch nahrádzali
priatelia a spoluÏiaci. Pre mnoh˘ch bol zdrojom in‰pirácie, roz-
dával chuÈ do Ïivota. Ostane po Àom prázdne miesto v poslu-
chárni, bolesÈ v du‰i, nezodpovedané otázky a spomienky...

V‰etk˘m bude‰ ch˘baÈ, Tomá‰! âesÈ Tvojej pamiatke! 
Vedenie MF a spoluÏiaci

Súkromná jazyková ‰kola 
Nadácie ASPEKT
Akademická 4, NR

(budova Agroin‰titútu)
www.aspektnd.sk

� 037/73 322 18, 0905/ 636 106
s 15-roãnou skúsenosÈou v oblasti

vzdelávania

PONÚKA
� 1- a 2-SEMESTRÁLNE KURZY AJ, NJ

(2 x 2 hodiny/t˘Ïdenne)
� CALLAN METÓDA (AJ 4 x r˘chlej‰ie)
� INDIVIDUÁLNE KURZY, V¯UâBA SJ

5 % ZªAVA
✔ pre rodinn˘ch príslu‰níkov

✔ pre pokraãujúcich ‰tudentov
ZÁPISY pre NR do 31. 10. 2007

prízemie - ã.dv.18, denne 8,00-18,00 h
ZÁPISY pre ZM do 05. 10. 2007

Gymn. J. Kráºa - Mgr. Stoilová 0918/641 540
od 03.09. do 05.10., v ãase 14,30-17,00 h

Akreditované zariadenie M· SR
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