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Prv˘ akademick˘ ples nitrianskych univerzít sa konal v estrádnej hale PKO 19. januára 2008. Úvod patril ‰tandardnej choreo-
grafii Hofburg 1901 v podaní taneãného klubu UNI-DANCE z Bratislavy. Viac na 3. strane. Foto: RÓBERT KOLLÁR
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Obvykle sa zam˘‰ºame nad t˘m,
ak˘m odborníkom bude ná‰ absolvent.
âasto si myslíme, Ïe je to hlavn˘ cieº
vysoko‰kolskej (= odbornej) prípravy.
Chceme ich pripraviÈ tak, aby sa vedeli
uplatniÈ v praktickom Ïivote, v rezorte,
hneì po ukonãení univerzity i v ìal‰ích
rokoch. 

Ná‰ absolvent musí byÈ profesionál
vo svojom odbore, ktor˘ vie rie‰iÈ úlohy
kaÏdodennej praxe i beÏného Ïivota.
Táto kºúãová poÏiadavka bola a je mo-
difikovaná podºa potrieb konkrétnej
spoloãnosti v jednotliv˘ch etapách jej
rozvoja, podºa spoloãenskej atmosféry,
stavu ekonomiky a poÏiadaviek praxe.
V minulosti sme pre‰li obdobiami, keì
sa poÏadovali dobre pripravení ‰pecia-
listi, neskôr v‰eobecne vzdelaní a roz-
hºadení absolventi, ktorí sa dokáÏu pri-
spôsobiÈ poÏiadavkám praxe. 

SúãasnosÈ kladie na absolventa via-
ceré poÏiadavky, ktoré zodpovedajú
stavu rozvoja na‰ej spoloãnosti, posta-
veniu Slovenskej republiky v EÚ a vo

svete, globalizácii ekonomiky, stavu Ïi-
votného prostredia atì. SchopnosÈ ko-
munikácie v cudzom jazyku (angliãtina)
by mala byÈ samozrejmosÈou. Rovnako
práca s poãítaãom a internetom, infor-
maãn˘mi technológiami. SúãasnosÈ v‰ak
vyÏaduje od ná‰ho absolventa oveºa
viac. Ná‰ absolvent, bez ohºadu na jeho
odbornosÈ, by mal byÈ ekologicky gra-
motn˘, environmentálne uvedomel˘,
právne vzdelan˘ a morálne zásadov˘.

KaÏd˘ absolvent by mal rozumieÈ to-
mu, ako funguje príroda, jej ekosystémy
- základné funkãné jednotky prírody.
Aby pochopil princípy ich organizácie,
moÏnosti ich vyuÏitia pri vytváraní udr-
Ïateºnej ºudskej spoloãnosti. Mal by ve-
dieÈ, aké úÏitky poskytujú ãloveku na
uspokojovanie jeho potrieb. Aj to, Ïe
tieto tovary a sluÏby (ekosystémové
sluÏby) sú nevyhnutné pre existenciu
ãloveka, nielen pre jeho blaho a kvalit-
n˘ Ïivot, ale i pre jeho preÏitie. Mal by
predov‰etk˘m pochopiÈ princíp vzájom-
nej závislosti. Jednoducho by mal byÈ

ekologicky gramotn˘. Mal by si byÈ ve-
dom˘ vplyvov ãinnosti ãloveka na príro-
du, na prostredie, v ktorom Ïije, t.j. dô-
sledkov na Ïivotné prostredie. Vedom˘
toho, Ïe doteraj‰í spôsob vyuÏívania
prírodn˘ch zdrojov viedol a vedie k po‰-
kodzovaniu ekosystémov, k zneãisÈova-
niu Ïivotného prostredia (ovzdu‰ia, vôd,
pôdy atì.), ku globálnej zmene, aj k toº-
ko medializovanému globálnemu otep-
ºovaniu. K zmenám, ktoré ohrozujú Ïi-
vot a existenciu ãloveka na na‰ej pla-
néte. Aj toho, Ïe zmena správania sa
ãloveka voãi prírode je nevyhnutná. Mal
by poznaÈ cestu udrÏateºného rozvoja a
svoju úlohu v tomto procese zmeny
správania sa ºudí voãi prírodn˘m zdro-
jom a Ïivotnému prostrediu. Ba e‰te
viac – mal by byÈ osobne presvedãen˘,
Ïe sa chce podieºaÈ na tejto zmene
správania smerom k udrÏateºnému roz-
voju. Ná‰ absolvent by mal byÈ envi-
ronmentálne uvedomel˘. 

Od v‰etk˘ch obãanov sa poÏaduje
úcta k zákonom, ktoré urãujú limity sprá-
vania sa spoloãnosti. Od absolventa
vysokej ‰koly sa tieÏ oãakáva, Ïe bude
dodrÏiavaÈ zákon. Mal by v‰ak vedieÈ,

Od konca minulého roka boli ‰tuden-
ti, zamestnanci aj náv‰tevníci svedkami
ãulého stavebného ruch vo vstupn˘ch
priestoroch univerzity. So v‰etk˘m, ão
k tomu patrí. Pravda, vyÏadovalo si to
dávku tolerancie, ale v t˘chto dÀoch sa
uÏ pomaly a isto v‰etko vracia do za-
behnut˘ch koºají. Na útvare investícií
sme sa preto sp˘tali, aké rekon‰trukãné
práce prebiehajú a ão sa plánuje v na-
sledujúcom období. Odpovedá pracov-
níãka útvaru VILMA JAKABOVÁ.

- V priestore pod aulou sa ukonãila
oprava sociálnych zariadení, ktorú reali-
zovala firma Peter Pillaj – Technostav
Nitra. VynaloÏené náklady predstavujú
okolo 1,5 milióna Sk. Vyhotovili sa nové
rozvody vody, kanalizácie, ústredného
vykurovania, elektroin‰talácie a odvetra-
nie sociálnych zariadení. Staré obklady,
dlaÏby a omietky boli nahradené nov˘mi,
farebne prispôsoben˘mi mozaikov˘m
obkladom interiéru. Takisto aj nové dve-
re a zárubne. Priestor dostal aj nové
podhºady s bodov˘m osvetlením a od-
vetraním priestoru. V kabínach sú mo-
derné zariadenia ‰etriace vodu a umoÏ-
Àujúce ºah‰ie ãistenie podláh. Novinkou
je zriadenie toaliet pre imobiln˘ch obãa-
nov, ale aj prezliekacia kabínka, ktorú
ocenia najmä úãastníãky promócií zo
vzdialenej‰ích miest. Verím, Ïe nové za-
riadenie, spæÀajúce vysok˘ ‰tandard, bu-
de dlho slúÏiÈ náv‰tevníkom v takom sta-
ve, ako bolo nedávno odovzdané. Preto-
Ïe aj to je vizitka na‰ej kultúrnosti! 

V‰etko pre komfort
domácich aj hostí

Najväã‰í záujem je o angliãtinu a nemãinu

Ak˘ by mal byÈ ná‰ absolvent?

JÁN FIGEª: 

Globalizácia ako 
príleÏitosÈ

STΩPâEK
KaÏd˘ zaãiatok je ÈaÏk˘. Zíde 

z oãí, zíde z mysle. Lep‰í vrabec 
v hrsti ako holub na streche. OdváÏ-
nemu ‰Èastie praje. V núdzi pozná‰
priateºa... A iné. âo má znamenaÈ
toto moralizovanie? Buìte bez
obáv! Iba sme sa pristavili pri fili-
gránskych umeleck˘ch dielkach,
ktoré naz˘vame prísloviami. PretoÏe
si to naozaj zaslúÏia! Niekoºk˘mi
slovami povedia veºa. V˘stiÏne a s
eleganciou hodnou reãníka. Triafajú
rovno do ãierneho. V ‰kole sme sa
uãili, Ïe patria do kategórie ºudovej
slovesnosti. Aj to, Ïe európsky prí-
slovn˘ fond formovali vo veºkej mie-
re starozákonné, latinské, grécke,
byzantské aj iné príslovia orientál-
nych kultúr. Je v nich zhustená stá-
roãná ºudská skúsenosÈ, overené
pravdy ãi mravné zásady. Z poetic-
kej i obsahovej stránky sú veºmi bo-
haté, my‰lienkovou hæbkou a ume-
leckou krásou nás ãasto prekvapia. 

Je ich nepreberné mnoÏstvo. 
V kaÏdom jazyku. Akoby si podávali
ruky, iba kde-tu sa prispôsobili do-
mácemu jazykovému úzu. Je to cel-
kom zaujímavá hra, vziaÈ do ruky
niektorú zo zbierok prísloví a porov-
návaÈ, ako sa ktor˘ jazyk vysporia-
dal s tou istou my‰lienkou. K˘m pre
nás je „v noci kaÏdá krava ãierna“,
pre Nemca sú „v‰etky maãky v noci
sivé“. A naopak, „krãah chodí po vo-
du, k˘m sa nerozbije“ rovnako u
v‰etk˘ch na‰ich susedov. Aj „dobré
svedomie za najlep‰iu podu‰ku“ po-
vaÏuje Slovák, Maìar aj Angliãan. 

Îijeme v ére vzájomnej komuni-
kácie. Uãíme sa cudzie jazyky, aby
sme roz‰írili obzor ná‰ho poznania.
Ak svoju slovnú zásobu obohatíme
aj o niekoºko drobn˘ch jazykov˘ch
„‰perkov“, bude to nielen prejav na-
‰ej rozhºadenosti, ale aj úcty k za-
hraniãnému partnerovi. Úsmev na
jeho tvári prezradí, Ïe vie, o ãom je
reã. A my sa opäÈ raz presvedãíme,
Ïe na porozumenie staãí aj málo
slov. K. POTOKOVÁ
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„Pre mnohé krajiny je vzdelávanie
exportn˘m artiklom. Napríklad v Aus-
trálii je ‰tvrt˘m najrozvinutej‰ím ex-
portn˘m sektorom, obrat sa zv˘‰il na
10 miliárd dolárov. Je tam 384-tisíc
zahraniãn˘ch ‰tudentov, z toho 32-ti-
síc z Európy. Je to vlastne jedna celá
univerzita Európanov ‰tudujúcich v
Austrálii. Stretol som tam aj mlad˘ch
ºudí zo Slovenska.“

Forum scientiae et sapientiae 4/2007

Rok 2008 vyhlásila Organizácia spojen˘ch národov za rok cudzích jazykov.
Pri tejto príleÏitosti sme sa sp˘tali PaedDr. ªUBOMÍRY MORAVCOVEJ, PhD.,
vedúcej Katedry odborného jazykového vzdelávania FEM (KOJV), ako reali-
zujú v˘uãbu cudzích jazykov na na‰ej univerzite.

Pani vedúca, ãím sa podºa vás vy-
znaãuje rok cudzích jazykov?

– OSN si veºmi dobre uvedomuje zá-
sadn˘ v˘znam jazykov aj v spojitosti s
mnoh˘mi v˘zvami, ktor˘m bude ºudstvo
ãeliÈ v nasledujúcich desaÈroãiach. Ja-
zyky sú dôleÏité pre identitu skupín a
jednotlivcov a pre ich mierové spoluÏi-
tie. Predstavujú strategick˘ faktor pre
progres smerujúci k trvalo udrÏateºnému
rozvoju a zohrávajú úlohu pri harmonic-
kom rie‰ení lokálnych i globálnych pro-
blémov. 

Jazyky ako faktory sociálnej integrá-
cie majú strategické miesto aj pri od-
straÀovaní chudoby, hladu a chorôb v
treÈom svete a umoÏÀujú dosiahnuÈ v‰e-
obecné základné vzdelanie. Kultúrna
rozmanitosÈ je tieÏ úzko spojená s jazy-
kovou pestrosÈou. V súãasnosti sa vo
svete hovorí pribliÏne siedmimi tisícmi
jazykov, ale len ‰tvrtina z nich sa pouÏí-
va v ‰kolách. 

KOJV má dlhoroãnú tradíciu, v minu-
lom roku oslávila 55. v˘roãie zaloÏenia.
O aké jazyky je v súãasnosti najväã‰í
záujem?

– V zaãiatkoch pôsobenia katedry bol
profilujúci rusk˘ jazyk, popri Àom zabez-
peãovalo pracovisko aj v˘uãbu neslo-
vansk˘ch jazykov, ktoré vyuãovali exter-
ní uãitelia. AÏ v ‰kolskom roku 1957/58
boli prijatí interní vyuãujúci pre nemec-
k˘, anglick˘, francúzsky, neskôr sloven-
sk˘ a ‰panielsky jazyk. Roz‰írenie v˘uã-
by viedlo k vzniku troch samostatn˘ch
sekcií pre anglick˘, nemeck˘ a rusk˘ ja-
zyk a gescií pre ‰panielsky, francúzsky
a slovensk˘ jazyk. Katedra má v súãas-
nosti dominantné postavenie v rámci
SPU, zabezpeãuje v˘uãbu v dennej for-
me ‰túdia na v‰etk˘ch fakultách univer-
zity, ako aj v externom, di‰tanãnom a
doktorandskom ‰túdiu. Momentálne je
najväã‰í záujem o anglick˘ jazyk, ktor˘
si volí väã‰ina ‰tudentov dennej formy

‰túdia a doktorandov. Na druhom mies-
te je nemãina, nasleduje francúz‰tina a-
lebo ‰panielãina. Zaznamenávame aj
zv˘‰en˘ záujem o ru‰tinu, najmä v ex-
ternom ‰túdiu. V novembri minulého ro-
ka sme vydali aj nové skriptá. Uãíme aj
zaãiatoãníkov v ruskom, francúzskom a
‰panielskom jazyku. V minulosti sme
participovali na kurzoch anglického a
nemeckého jazyka pre zamestnancov
FEM. V súãasnosti prebieha príprava
pedagógov FEM v anglickom jazyku na
UNIcert B2, prípadne C1. Títo budú svo-
je predmety vyuãovaÈ v angliãtine. 

Súãasná prax vyÏaduje ãoraz vy‰-
‰iu jazykovú kompetentnosÈ. Ako rea-
lizujete v˘uãbu odborného cudzieho
jazyka? 

– Na katedre pôsobí 22 pedagógov, v
anglickej sekcii 12, v nemeckej 6, v rus-
kej 2, v ‰panielskej a francúzskej gescii
po jednom. Cudzojazyãná príprava sme-
ruje k získaniu lingvistick˘ch kompeten-
cií na úrovni medzinárodn˘ch certifiká-
tov UNIcert B2 a C1. Osobitné postave-
nie má FEM a FE·RR, kde ‰tudenti

Aj v aule sa pracuje...
– Rie‰i sa rekon‰trukcia vykurovacie-

ho systému a vzduchotechniky s rozpo-
ãtov˘m nákladom cca 8,7 milióna korún z
dotaãn˘ch prostriedkov M· SR. Zhotovi-
teºom je TECHMONTSTAV, s.r.o., Bra-
tislava, projektantom B. Kopeck˘. Ide o
v˘menu pôvodného technologického za-
riadenia vzduchotechniky slúÏiacej na
vykurovanie a vetranie auly. Nové zaria-
denie bude zabezpeãovaÈ aj klimatizova-
nie auly v letn˘ch mesiacoch. Rekon-
‰trukcia má byÈ ukonãená v t˘chto dÀoch.

Veru, aj stavby a technika majú svoj
vek. V pavilóne E uÏ doslúÏili pôvodné
v˘Èahy.

– Áno, nahradia ich dva nové, s nos-
nosÈou 1200 kg, urãené pre 16 osôb.
Jeden z nich je uÏ demontovan˘ a v
t˘chto dÀoch sa zaãína montáÏ nového.
Po odovzdaní do prevádzky sa bude
pracovaÈ na druhom, aby bola zabezpe-
ãená preprava osôb. Aj v pavilóne S sa
vybuduje nov˘ hydraulick˘ lanov˘ v˘Èah
v zrkadle schodiska pre osem osôb, s
nosnosÈou 630 kg. Kabína bude z troch
strán presklená a aj ohradenie ‰achty
bude z bezpeãnostného skla. Projektová
dokumentácia je hotová a zabezpeãuje
sa stavebné povolenie. (Rozpoãtov˘ ná-
klad na v˘Èahy spolu je vy‰e 4 miliónov
Sk, zhotoviteºom je HELVYK ELEVA-
TORS, s.r.o., Nitra).

Aké ìal‰ie aktivity pripravuje útvar
investícií v tomto roku? 

– Je ich viac. SpomeÀme zateplenie
obvodov˘ch kon‰trukcií a opravu lodÏií v
·D Nová Doba, prístavbu multimediálnej
posluchárne a zateplenie obvodov˘ch
kon‰trukcií v pavilóne S, zateplenie stre-
chy ·D Poºnohospodár, realizáciu pre-
dajne skrípt vo vestibule pavilónu CH a
technologicko-inovaãného centra v hale
V, ukonãenie prvej etapy v˘stavby kniÏ-
nice v objekte Luna, prístavbu FZKI na
Tulipánovej ulici a rekon‰trukciu ‰porto-
v˘ch zariadení Katedry telesnej v˘chovy
a ‰portu, ale aj rekon‰trukciu strechy
okolo auly.

ëakujem za informácie! 
K. POTOKOVÁ

Táto otázka zaujíma kaÏdého vysoko‰kolského uãiteºa a odpoveì na Àu hºadá
svojou kaÏdodennou prácou. Dot˘ka sa totiÏ jej zmyslu. Túto otázku si kladieme
aj dnes, dokonca e‰te naliehavej‰ie, veì stojíme pred komplexnou akreditáciou
na‰ich ‰tudijn˘ch programov.



Mladí európski farmári sa zdruÏujú
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absolvujú ‰tvorsemestrálnu jazykovú v˘-
uãbu takzvaného prvého jazyka. Táto v˘-
uãba je zameraná na skú‰ku UNIcert stu-
peÀ B2, to znamená, písanie esejí, ãíta-
nie s porozumením a komunikáciu. ëalej
majú ‰tudenti moÏnosÈ nav‰tevovaÈ dvoj-
semestrálnu v˘uãbu odborného jazyka a
ukonãiÈ ju UNIcert-om C2, kto-
r˘ zah⁄Àa akademické písanie
a prezentáciu. Okrem príprav-
n˘ch jazykov˘ch kurzov
UNIcert-u, o ktoré bol minul˘
semester veºk˘ záujem, otvá-
rame vo februári ìal‰ie, zame-
rané na gramatiku. Máme aj
‰pecializované odbory - me-
dzinárodné podnikanie s ag-
rárnymi komoditami a európ-
ske rozvojové programy pre
‰tudentov FE·RR. ·tudentom
pomáha aj zahraniãná prax,
kde získavajú dobré jazykové
zruãnosti. 

Vo funkcii vedúcej KOJV
pôsobíte od septembra minu-
lého roka. Kde vidíte rezervy
a aké sú va‰e vízie do budúc-
nosti?

– Mojou predstavou je, aby
sa pedagógovia na‰ej katedry
‰pecializovali na urãit˘ odbor –
ekonomiku, mechanizáciu, Ïi-
voãí‰nu ãi rastlinnú v˘robu a
podobne. Tu vidím najväã‰ie
rezervy. Napríklad ja uãím ne-
meck˘ jazyk, ale zameriavam
sa viac na oblasÈ ekonomiky,
bankovníctva a marketingu. 

âoraz ãastej‰ie sa od nás
Ïiada aj tlmoãenie, ão je bez
prípravy veºmi nároãné. Stojí preto za
zamyslenie, v budúcnosti niektor˘m pe-
dagógom zníÏiÈ úväzok a zamestnaÈ ich
ãiastoãne aj ako tlmoãníkov. 

Nemohli by ste v˘uãbu odborného ja-
zyka rie‰iÈ aj pomocou externistov? 

– Keì nemáme iné rie‰enie, tak áno. 
V tomto semestri sme mali dvoch exter-
nistov na nemeck˘ a po jednom na fran-
cúzsky a slovensk˘ jazyk pre cudzincov.

Myslím si v‰ak, Ïe by bolo treba roz‰íriÈ
katedru. 

Netreba zabúdaÈ ani na najdôleÏitej‰í
faktor, t.j. na ‰tudentov. Niektorí si totiÏ
zºahãujú v˘uãbu cudzieho jazyka a ne-
venujú sa systematickej príprave, najmä
odborn˘m termínom. KeìÏe sme na
akademickej pôde, samo‰túdium, pravi-

delná domáca príprava a kreativita by
mali byÈ na prvom mieste. 

âaká ‰tudentov nejaká novinka vo
v˘uãbe cudzích jazykov?

– Novinkou, lep‰ie povedané nevy-
hnutn˘m pomocníkom na zefektívnenie
v˘uãby, bude novovytvorená internetová
miestnosÈ na katedre jazykov, ktorá tu
doteraz absentovala.

Neodmysliteºn˘m pomocníkom pri

v˘uãbe cudzieho jazyka je slovník. Ne-
plánujete vydanie dvojjazyãného alebo
viacjazyãného odborného slovníka?

– Odborníci na‰ej univerzity v minu-
losti pripravili materiály na vydanie päÈja-
zyãného poºnohospodárskeho slovníka,
ktor˘ doteraz nebol publikovan˘. Je v
Àom veºa cenného materiálu. V rámci

niektorého budúceho projektu
ho postupne chceme „oprá‰iÈ“
a doplniÈ o nové odborné ter-
míny. Niektorí pedagógovia
na‰ej katedry mapujú a za-
znamenávajú nové odborné
termíny, niektorí si vytvárajú
slovník v elektronickej podo-
be. Myslím si, Ïe slovník v pa-
pierovej podobe je nenahradi-
teºn˘. Máte ho stále poruke a
pred oãami. 

Aké moÏnosti vzdelávania
majú pedagógovia? 

– Pri v˘uãbe odborného ja-
zyka uãiteºom pomáha práca 
v systéme riadenia v˘uãby 
v LSM Moodle. Sme zapojení
do in‰titucionárneho projektu
VyuÏitie multimédií vo vyuão-
vacom procese. Organizuje-
me kurzy AJ a NJ v elektro-
nickej forme, zamerané na
gramatiku a komunikáciu. To
znamená, Ïe sa musíme neu-
stále vzdelávaÈ. V minulosti
sme mali moÏnosÈ absolvovaÈ
viacmesaãn˘ ‰tudijn˘ pobyt a
oboznámiÈ sa so spôsobom
v˘uãby jazykov na in˘ch ‰ko-
lách. V súãasnosti sa to reali-
zuje menej. Podºa mÀa by mal
kaÏd˘ vyuãujúci, aspoÀ raz za

niekoºko rokov, tak˘to ‰tudijn˘ pobyt ab-
solvovaÈ. 

âo chystáte v najbliÏ‰om ãase? 
– Vo februári organizujeme medziná-

rodnú konferenciu Multimédiá IV. V bu-
dúcnosti, v spolupráci s Centrom celo-
Ïivotného vzdelávania FEM, uvaÏujeme
o jazykov˘ch kurzoch pre verejnosÈ, za-
meran˘ch na urãitú ‰peciálnu oblasÈ.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Súãasná prax vyÏaduje ãoraz vy‰‰iu jazykovú kompetentnosÈ
absolventov. Snímka: rch

Eurokomisárka Mariann Fischerová – Boelová (v strede) so zástupcami ZdruÏenia
mlad˘ch farmárov na Slovensku. Snímka: autor

Európska rada mlad˘ch farmárov
(CEJA, z francúzskeho Conseil Euro-
peen des Jeunes Agriculteurs). Orga-
nizácia bola zaloÏená v roku 1958 v
Ríme. V súãasnosti má 27 ãlensk˘ch
organizácií z 21 ‰tátov EÚ, takÏe za-
stupuje záujmy vy‰e milióna mlad˘ch
farmárov. Aj ZdruÏenie mlad˘ch far-
márov na Slovensku má ambíciu staÈ
sa ãlenom tejto organizácie.

nálnemu vyuÏívaniu prírodn˘ch zdro-
jov a ‰etrnému vzÈahu k prírode, aÏ k
osobnej zodpovednosti za svoje kona-
nie voãi ºuìom, in˘m tvorom, k prírode.
Obsahuje aj globálnu etiku, intergene-
raãnú zodpovednosÈ ako podmienku ãi
v˘chodisko udrÏateºného rozvoja spo-
loãnosti. Úcta k Ïivotu, nielen ºudské-
mu, by mala byÈ základn˘m krédom
kaÏdého vzdelaného ãloveka.

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

SpæÀajú na‰i absolventi poÏiadavky sú-
ãasnej doby? âítajte v budúcom ãísle Poº-
nohospodára!

Ïe existuje aj environmentálne právo,
na národnej i medzinárodnej úrovni,
právo ochraÀujúce Ïivotné prostredie,
biologickú rôznorodosÈ, udrÏateºné
vyuÏívanie prírodn˘ch zdrojov.

Ná‰ absolvent by si mal osvojiÈ mo-
rálne hodnoty, pravidlá a zásady vzÈa-
hov medzi ºuìmi, ale aj vzÈahov k
svojmu Ïivotnému prostrediu. Podni-
kateºská etika (morálka) by mala byÈ v
súlade s environmentálnou etikou
(morálkou), ktorá normuje vzÈahy,
správanie sa ãloveka v prírode, v Ïi-
votnom prostredí. Od ochrany prírody
a ochrany Ïivotného prostredia k racio-

V súãasnej dobe sa na farme oviec a
o‰ípan˘ch v Îiranoch (VPP KolíÀany)
bahnia ovce zo sezónneho pripú‰Èania.
K základnému stádu, ktoré tvorí 430
bahníc, zatiaº pribudlo sto jahniatok.
âasÈ z nich je urãená na export do
Talianska, ìal‰ie si ponechajú pre
vlastnú reprodukciu, a keìÏe farma má
chov uznan˘ za ‰ºachtiteºsko – experi-
mentálny, produkujú aj aukãné baran-
ãeky. „Pred 10 rokmi sme zaãali s cho-
vom zameran˘m na mäsovú úÏitko-
vosÈ. Zaãali sme plemenné kríÏenie na-
‰ich meriniek s baranmi francúzskeho

mäsového plemena Ille de France. Krí-
Ïenie trvá dodnes a v súãasnosti uÏ
máme stopercentn˘ch jedincov pleme-
na Ille de France, ako aj 87,5- a 75-
percentné kríÏence,“ hovorí Ing. Milan
Poliaãek, vedúci farmy oviec v Îira-
noch. Dodáva, Ïe napriek zv˘‰eniu
stavov oviec s mäsovou úÏitkovosÈou,
zostáva problémom vyprodukované
plemenné jahniãky realizovaÈ za prija-
teºnú cenu. Vlna má v súãasnosti veºmi
nízku cenu (20 korún za kilogram), ce-
na jahÀaciny tieÏ klesla (100 korún za
kilogram). „Roãne má ovca jedno jah-
Àa, ktoré pri hmotnosti okolo 15 kg re-
alizujeme ako veºkonoãné alebo via-
noãné. Ani predaj odchovan˘ch aukã-
n˘ch baranãekov ãi priama podpora z
MP SR nedokáÏu zabezpeãiÈ rentabili-
tu chovu. Preto plánujeme stavy oviec
zníÏiÈ,“ kon‰tatuje Ing. Poliaãek a po-
dot˘ka, Ïe lep‰ie sú na tom chovatelia
oviec s kombinovanou úÏitkovosÈou. 
V súãasnosti sa zdá najv˘hodnej‰ie re-
alizovaÈ mlieãne produkty oviec, a to aj
prostredníctvom rozvíjania agroturistic-
k˘ch aktivít. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Ak˘ by mal byÈ ná‰ absolvent?

ZniÏujú stavy oviec

www.uniag.sk

V dÀoch 29. novembra aÏ 1. decembra 2007 sa v slovinskom kúpeºnom mes-
te Dobrna uskutoãnila konferencia na tému Perspektívy mlad˘ch farmárov,
kontrola „zdravotného stavu“ Spoloãnej poºnohospodárskej politiky EÚ (SPP)
a spoloãnosÈ a inovácie.

Zorganizoval ju Zväz slovinsk˘ch
mlad˘ch farmárov spolu s Európskou
radou mlad˘ch farmárov (CEJA), ga-
rantovalo slovinské ministerstvo poºno-
hospodárstva, lesníctva a potravinár-
stva a tamoj‰ia poºnohospodárska a
lesnícka komora. Zo Slovenska sa na
konferencii zúãastnili zástupcovia Zdru-
Ïenia mlad˘ch farmárov na Slovensku:
Bálint Pém a Ladislav Posfay, absol-
venti SPU, agropodnikatelia, Michaela
Petriãková z VÚB, a.s., a Patrik Rovn˘
z Fakulty ekonomiky a manaÏmentu
SPU.

Anastassios Haniotis, vedúci oddele-
nia anal˘z SPP a Philippe Bertrand, ve-
dúci oddelenia ‰trukturálnych ãinností
Európskej komisie, podali základné in-
formácie o podstate plánovanej kontro-
ly „zdravotného stavu“ SPP (Health
Check). Cieºom má byÈ zlep‰enie jej
fungovania zefektívnením a zjednodu-
‰ením reÏimu priamych platieb, opatre-
niami na podporu trhu a nov˘mi v˘zva-
mi súvisiacimi s klimatick˘mi zmenami,

biopalivami ãi vodn˘m hospodárstvom.
Najdiskutovanej‰ou otázkou bol návrh
Európskej komisie na postupné zniÏo-
vanie priamych platieb farmám, ktoré
dostávajú najvy‰‰ie objemy finanãn˘ch
prostriedkov. Témou debát bolo aj zni-
Ïovanie, dokonca zru‰enie intervenã-
n˘ch platieb s v˘nimkou p‰enice. Cie-
ºom kontroly je aj zru‰enie mliekov˘ch
kvót. 

Predná‰ka Reimera Bögeho, poslan-
ca Európskeho parlamentu, predsedu
v˘boru pre rozpoãet, bola zameraná na
postavenie mlad˘ch farmárov z hºadis-
ka finanãn˘ch perspektív celého poºno-
hospodárskeho rozpoãtu. Svoje názory
prezentovali aj mladí farmári z ãlen-
sk˘ch ‰tátov EÚ. Záver konferencie pat-
ril vystúpeniu Mariann Fischerovej-
Boelovej, eurokomisárky pre poºnohos-
podárstvo a rozvoj vidieka. Ubezpeãila
prítomn˘ch, Ïe navrhované opatrenia
na zefektívnenie a modernizovanie
SPP budú témou ‰irokej diskusie.

ZdruÏenie mlad˘ch 
farmárov na Slovensku 

zaãalo svoju ãinnosÈ v októbri mi-
nulého roka a je zaregistrované na
Ministerstve vnútra SR. K jeho aktív-
nym propagátorom patria agropodni-
katelia Bálint Pém, Kamil Boro‰, La-
dislav Posfay, ale aj autor tohto prís-
pevku. ZdruÏenie chce svojím zame-
raním osloviÈ tieÏ ‰tudentov a dokto-
randov univerzity a nasmerovaÈ osve-
tu aj do stredn˘ch odborn˘ch ‰kôl a
uãilí‰È. Jeho hlavn˘m cieºom je zasta-
viÈ nepriazniv˘ trend vo v˘voji vekovej
‰truktúry farmárov. Okrem toho sa
chce orientovaÈ na informovanie a
vzdelávanie mlad˘ch farmárov, koor-
dináciu ich ãinností a zastupovanie
ich záujmov na národnej úrovni. Pre-
sadzovaÈ nástroje, ktoré uºahãia mla-
d˘m farmárom ich podnikateºské za-
ãiatky, ale umoÏniÈ im zapojiÈ sa aj do
diskusií a v˘meny skúseností s kole-
gami v celej Európe.

ZdruÏenie sa v súãasnosti orientu-
je najmä na získavanie nov˘ch ãle-
nov po celom Slovensku. Valné zhro-
maÏdenie s diskusiou o aktuálnych
otázkach v rezorte sa v nitrianskom
Agroin‰titúte bude konaÈ 8. februára
so zaãiatkom o 15:00 h.

Ak máte záujem zapojiÈ sa do ãin-
nosti ZdruÏenia mlad˘ch farmárov na
Slovensku (v angliãtine: Association
of Slovak Young Farmers – ASYF),
napí‰te na e-mailové adresy: 
pbalintgazda@gmail.com alebo 
patrik_rovny@yahoo.com 

Ing. PATRIK ROVN¯, PhD., 
Katedra marketingu FEM

âo je CEJA?

BLAHOÎELÁME

Ing. ZINAIDA KUZINA, CSc., sa na-
rodila 24. októbra 1927 v dedinke Ozer-
ky, v Tulskej oblasti Ruskej federácie.
Vysoko‰kolské vzdelanie získala v ro-
koch 1949 - 1954 na Zootechnickej fa-
kulte Timiriazevovej poºnohospodár-
skej akadémii v Moskve. Po ukonãení
‰túdia sa presÈahovala do âeskoslo-
venska a ako pedagogiãka pôsobila na
Katedre ‰peciálnej zootechniky V·P aÏ
do odchodu do dôchodku v máji 1990. 

Ing. Kuzina sa poãas svojej 36-roã-
nej práce venovala problematike chovu
hovädzieho dobytka, mäsovej a mlieko-
vej úÏitkovosti, ‰ºach-
teniu, vyuÏívaniu zahra-
niãn˘ch plemien v ‰ºach-
titeºskom procese a pod.
Vedeckú a‰pirantúru v
odbore Chov hospodár-
skych zvierat absolvo-
vala externou formou 
na Slovenskej akadémii
vied pod vedením prof.
Landaua, neskôr pod ve-
dením akademika prof.
Jána Plesníka. Jej práca
bola ocenená mnoh˘mi
fakultn˘mi, celo‰kolsk˘mi a rezortn˘mi
vyznamenaniami. 

Vo vyuãovacom procese sa venova-
la predov‰etk˘m ‰tudentom, ich ‰tudij-
n˘m, spoloãensk˘m, ale aj osobn˘m
problémom. Vychovala 141 diploman-
tov, viedla krúÏky ·VOâ, zaoberala sa
prípravou kultúrnych podujatí. Intenzív-
ne sa venovala spoloãenskému Ïivotu
katedry, dobromyseºne a ãasto aj rázne
usmerÀovala správanie a morálku
mlad‰ích „jedincov stáda“. Napriek od-
chodu do dôchodku naìalej udrÏiava s
katedrou a jej zamestnancami pravidel-
né priateºské kontakty.

Prof. Ing. DU·AN MEDVECK¯, DrSc.,
emeritn˘ profesor SPU v Nitre, sa naro-
dil 24. októbra 1927 v Liptovskom
Mikulá‰i. Po absolvovaní ‰túdia na
V·PLI v Ko‰iciach nastúpil v roku 1951
do zamestnania na Katedre v‰eobecnej
a ‰peciálnej zootechniky. Tu v roku
1955 ukonãil interné a‰pirantské ‰tú-
dium so ‰pecializáciou na problematiku
odchovu teliat. O dva roky neskôr ús-
pe‰ne obhájil kandidátsku dizertaãnú
prácu, a tak ako prv˘ na Slovensku zís-
kal vedeckú hodnosÈ kandidát poºno-

hospodárskych vied v zootechnickom
odbore. V roku 1966 obhájil habilitaãnú
prácu, v roku 1986 získal vedeckú hod-
nosÈ doktor poºnohospodársko-lesníc-
kych vied a v r. 1990 bol menovan˘ za
profesora pre odbor ‰peciálna zootech-
nika. Cel˘ch ‰tyridsaÈ rokov, aÏ do od-
chodu do dôchodku v roku 1994, pôso-
bil na Katedre v‰eobecnej (neskôr ‰pe-
ciálnej) zootechniky, kde predná‰al a
viedol praktické cviãenia z predmetu
chov hovädzieho dobytka, ‰peciálna
zootechnika a chov koní. 

Vedeckov˘skumná ãinnosÈ profesora
Medveckého bola zame-
raná na experimentálne
problémy odchovu a v˘kr-
mu teliat. Bol autorom
mnoÏstva projektov na re-
kon‰trukciu a v˘stavbu
ustajÀovacích kapacít pre
teºatá, ktoré sa realizovali
aj v praxi. Originálne po-
znatky zhrnul v troch návr-
hoch vynálezov, na ktoré
bolo vydané autorské
osvedãenie, v trinástich
zlep‰ovacích návrhoch a

‰iestich vyrie‰en˘ch tematick˘ch úlo-
hách. Vo funkcii ‰koliteºa a‰pirantov za-
bezpeãil vedeck˘ rast piatich absolventov
zootechnického odboru. Traja z nich zo-
stali pracovaÈ na katedre a ìalej rozvíjajú
vedeckú ‰kolu, ktorú zaloÏil. 

Ako gestor disciplíny chov koní si
profesor Medveck˘ vyt˘ãil ìal‰iu Ïivot-
nú métu – vy‰ºachtenie slovenského
‰portového ponyho a vybudovanie ex-
perimentálneho chovu tohto plemena
na Veºkom Poli. Do realizácie tohto zá-
meru vloÏil vysoké pracovné vypätie a
svojou cieºavedomosÈou prekonal mno-
hé bariéry. 

V roku 1994 odi‰iel do dôchodku,
stále v‰ak aktívne rozvíja spoluprácu s
katedrou a poºnohospodárskou praxou. 

VáÏen˘ pán profesor, v mene kolek-
tívu Katedry ‰peciálnej zootechniky,
jej teraj‰ích aj predchádzajúcich za-
mestnancov a urãite aj v mene tisícok
va‰ich ‰tudentov, diplomantov, a‰pi-
rantov a spolupracovníkov v oblasti
chovu hovädzieho dobytka a chovu
koní, Vám Ïelám veºa zdravia, spokoj-
nosti v kruhu najbliÏ‰ích a pohody na
zaslúÏenom odpoãinku!

Prof. Ing. ONDREJ DEBRECÉNI, CSc.

V˘znamné Ïivotné jubileum, osemdesiatku, oslávili koncom minulého októb-
ra b˘valí dlhoroãní pedagógovia Katedry ‰peciálnej zootechniky, Ing. Zinaida
Kuzina a prof. Du‰an Medveck˘. Odborná verejnosÈ si ich prínos pre vedu 
a prax pripomenula na nedávnej medzinárodnej konferencii, zameranej na ag-
roenvironment a Ïivotné podmienky zvierat.

Jubilanti - prof. Du‰an Med-
veck˘ a Ing. Zinaida Kuzina.



POVEDALI O PLESE...

PRV¯ AKADEMICK¯ PLES NITRIANSKYCH UNIVERZÍT

Fa‰iangová tradícia v akademickom ‰ate

SÚËAÎ
Budúci t˘ÏdeÀ kon-
ãia fa‰iangy - ãas zá-
bav, plesov, hodova-
nia a pitia. K fa‰ian-
govému obdobiu, kto-
ré trvá od Troch krá-
ºov aÏ do utorka pred

Popolcovou stredou, kedysi neodmys-
liteºne patrili priadky, svadby, zakáºaã-
ky a ma‰kary. V domoch sa pieklo mä-
so a klobásy, varila sa huspenina, vy-
práÏali ‰i‰ky, fánky ãi pampúchy. Bo-
hat˘ sortiment jedál a ‰tedrosÈ mali za-
bezpeãiÈ dobr˘ hospodársky rok a fa-
‰iangov˘ sprievod s maskami poistiÈ
úrodu, plodnosÈ hospodárskych zvie-
rat i ºudí. Vyvrcholením boli posledné
tri dni, po ktor˘ch nasledoval 40-dÀov˘
pôst. Viete, ão náleÏalo k rozlúãke s
fa‰iangami? 

a) vyná‰anie Moreny

b) ãistenie studniãiek

c) pochovávanie basy.

Va‰e odpovede ãakáme do 10. feb-
ruára na adrese redakcia@polnohos-
podar.sk. Na jedného v˘hercu ãaká
kniha. -r-

V ZRKADLE...
jeden z nás

Ing. JÁN MEZEY, PhD., odborn˘
asistent na Katedre
ovocinárstva, vinohrad-
níctva a vinárstva FZKI

Miesto narodenia:
Komárno

Vek: Kristov

âím ste chceli byÈ ako dieÈa? 
Nemal som vyhranenú profesiu.
âo ste ‰tudovali a preão ste si

vybrali práve túto oblasÈ? 
·tudoval som na Fakulte záhrad-

níctva a krajinného inÏinierstva, preto-
Ïe som mal od maliãka kladnej‰í vzÈah
k prírode ako k televízoru.

Koºko hodín má vá‰ pracovn˘
deÀ? 

Presne osem, pretoÏe psychohy-
giena musí byÈ. Ale ak by som mal byÈ
úprimn˘, pri momentálnom pracov-
nom vyÈaÏení by mi nestaãilo ani 24…

Ako by ste charakterizovali dne‰-
nú mládeÏ?

Oproti nám sú sebavedomej‰í, ºa-
hostajnej‰í, prefíkaní a zorientovanej-
‰í, ako sme boli my.

Aké vlastnosti na kolegoch vám
imponujú a aké sa vám nepáãia? 

V prvom rade mi imponuje perfekt-
ná znalosÈ odboru, ktor˘ praktizujú.
Nepáãi sa mi, ak si pedagóg „lieãi“
svoje komplexy na ‰tudentoch a kole-
goch a, samozrejme, ani to, keì ne-
ovláda dokonale svoju profesiu.

S k˘m by ste sa chceli stretnúÈ a
porozprávaÈ? 

Patrí medzi nich Victor Wooten, To-
ny Rice, Ricky Skaggs, Bill Monroe.

âo vás naposledy zaujalo v ob-
lasti spoloãenského Ïivota? 

Skôr rozãúlilo, keì urobili z najväã-
‰ích tragédií Slovenska sms-kovú sú-
ÈaÏ. Z profesijného hºadiska, ktoré
v‰ak verejnosÈ nevníma tak intenzív-
ne, to bolo schválenie Plánu rozvoja
vidieka na roky 2007-2013. Spracová-
val som jednu z kapitol pre oblasÈ ovo-
cinárstva a pote‰iteºné je, Ïe sa nám
podarilo alokovaÈ pre na‰ich ovociná-
rov dotácie vo v˘‰ke takmer 230 milió-
nov korún. 

âo by ste zmenili, keby ste mohli?
Zakázal by som zbrane.
âo rád ãítate? 
Literatúru faktu.
Ako si dobíjate energiu? 
Cvakaním spú‰te fotoaparátu, blue-

grassom, ‰oférovaním.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete

zbaviÈ?
Mojím zlozvykom je fajãenie, ale

nemienim sa ho (zatiaº) vzdaÈ.
Aké máte koníãky? 
Fotografovanie, aktívne pôsobenie

v bluegrassovej skupine Grunt, kyno-
lógia, automobily znaãky Peugeot.

Aká je dovolenka va‰ich snov?
Fotografovanie v Himalájach.
Humor je korením Ïivota – máte

nejak˘ obºúben˘ vtip alebo vesel˘
záÏitok zo ‰koly? 

Vesel˘ch záÏitkov mám veºmi veºa,
ale pridám jeden vtip: Preão má ìateº
zobák? Aby si neotrepal hlavu o
strom... -rch-

www.uniag.sk

Programom sprevádzala Jana Lende-
lová (SPU) a Igor Lomnick˘ (UKF), do
tanca hrala hudobná skupina BRILAX.
S veºk˘m ohlasom sa stretlo aj vystúpe-
nie hosÈa plesu, Cimbálovej muziky
JoÏky Severína z Kostíc na Morave. 

Úvod plesu patril ‰tandardnej choreo-
grafii Hofburg 1901 v podaní Taneã-
ného klubu UNI-DANCE z Bratislavy a
latinskoamerick˘m tancom J. Heina a L.
Krnãanovej, druhého slovenského páru

nám to na najvy‰‰ej rezortnej úrovni, aj
v rámci spolupráce medzi katedrami, vo
v˘skume, ale aj v záujmovej kultúrnej a
‰portovej ãinnosti. Medzi zamestnanca-
mi na‰ich univerzít je veºa manÏelsk˘ch
párov, ale aj priateºsk˘ch kontaktov.
Spoloãn˘ ples dal tomu aj oficiálny ná-
dych, ukázali sme smerom navonok, Ïe
v tomto meste sú dve univerzity, ktoré
veºa znamenajú,“ povedal Libor Vozár
pri stretnutí organizaãn˘ch tímov. 

Viera Strie‰ková, sekretariát rek-
tora: – Môj prv˘ dojem pri vstupe do
taneãnej sály PKO bol veºmi dobr˘. Vy-
zdobená miestnosÈ, vítanie hostí rek-
tormi oboch univerzít s manÏelkami,
kvietok dámam, to v‰etko prispelo k
príjemnej atmosfére a dobrej nálade
poãas celého veãera. Veºmi milo sme
boli prekvapení organizáciou plesu -
od usadenia k stolu, cez stoliãky, krás-
ne odeté do bieleho ‰atu, servírovanie
veãere, aÏ po ‰t˘l predaja tombolov˘ch
lístkov a kultúrny program. K dobrej
nálade prispela aj Cimbálová muzika
JoÏky Severína. Piesne v takomto po-
daní sú mojou srdcovou záleÏitosÈou.
Snáì jedin˘m mal˘m nedostatkom bo-
lo ozvuãenie. Niekedy bolo veºmi zle

rozumieÈ moderátorov plesu, ale v spo-
loãnosti dobr˘ch priateºov a hudby sa
aj nad toto dalo povzniesÈ. Môj celkov˘
dojem z plesu bol veºmi dobr˘ a sved-
ãí o tom aj skutoãnosÈ, Ïe sme z neho
odchádzali o ‰tvrtej ráno. UÏ teraz sa
te‰ím na ten nasledujúci.

Alena Vollmannová, Katedra ché-
mie FBP: – Ples sa mi veºmi páãil a
oceÀujem snahu organizátorov. Mys-
lím, Ïe vyhoveli viacer˘m krvn˘m sku-
pinám, v‰etk˘m, ktorí si chceli zatan-
covaÈ alebo zaspievaÈ s cimbalovkou.
ªudia si pri‰li na svoje, v˘borne sa ba-
vili a bolo by dobre, keby sa tradíciu
niekdaj‰ieho univerzitného plesu po-
darilo obnoviÈ. Kvôli väã‰ej úãasti by
moÏno v budúcnosti bolo treba zváÏiÈ
cenu lístka.

1. Hostí vítali obaja rektori s man-
Ïelkami

2. Programom plesu sprevádzala
Jana Lendelová a Igor Lomnic-
k˘

3. A tancovalo sa aÏ do rána... 

4. Pozvanie na akademick˘ ples
prijal aj primátor Jozef Dvonã 
s partnerkou 

5. Cimbálová muzika JoÏky Seve-
rína bola zlat˘m klincom plesu.

(Viac na www.polnohospodar.sk v rubrike
Fotoobjektívom)

Snímky: RÓBERT KOLLÁR - PRESStige

vo svetovom rebríãku 2007. Hostia tlies-
kali aj muzikálov˘m melódiám Evy Pav-
líkovej, hereãky Divadla Andreja Baga-
ra. Na stoloch nech˘balo chutné jedlo 
a v˘borné víno, hudba lákala na parket
a zabávajúci sa te‰ili aj prekvapeniam 
z bohatej tomboly. V˘borná nálada pa-
novala aÏ do rána...

Ako skon‰tatovali rektori oboch uni-
verzít, LIBOR VOZÁR (UKF) aj MIKU-
LÁ· LÁTEâKA (SPU), t˘mto podujatím
chcú univerzity poloÏiÈ základ novej tra-
dície, ktorá bude maÈ seriózny ohlas 
a spoloãenskú prestíÏ nielen v rámci na-
‰ich vysok˘ch ‰kôl, ale aj v celom nit-
rianskom regióne.

„Ples hodnotím ako veºmi vydaren˘.
Prispel k spoloãnému zámeru odstraÀo-
vaÈ bariéry medzi univerzitami. Darí sa

Mikulá‰ Láteãka taktieÏ kvitoval vyni-
kajúcu úroveÀ plesu. „Chcem sa veºmi
pekne poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí sa po-
dieºali na jeho usporiadaní. Je za t˘m
kus práce, ktorú si obaja veºmi váÏime.
Vzápätí po skonãení plesu som dostal
niekoºko veºmi priazniv˘ch ohlasov od
úãastníkov, nielen z univerzitnej komu-
nity, ale aj hostí z podnikateºského ãi
spoloãenského prostredia. Myslím si, Ïe
atmosféra bola bezprostredná a v˘ni-
moãná aj preto, Ïe sa vzájomne dobre
poznáme,“ dodal. 

Prv˘ akademick˘ ples sa skonãil, no
uÏ dnes sa plánuje jeho druh˘ roãník.
Organizaãné tímy si pozorne zazname-
návajú, ão treba e‰te doladiÈ, aby sa
v‰etci mohli te‰iÈ na budúci fa‰iangov˘
bál v akademickej spoloãnosti. KP

Monika Orlíková, Katedra telesnej v˘chovy a ‰portu: – ZorganizovaÈ
kultúrno-spoloãenské podujatie oboch univerzít bola veºmi dobrá my‰lienka.
Je pekné, keì sa ºudia stretávajú nielen na pracovisku pri plnení svojich pra-
covn˘ch povinností, ale sa bliÏ‰ie spoznávajú aj vo voºnom ãase na spolo-
ãensk˘ch stretnutiach. Ples sa mi páãil, mal veºmi dobrú úroveÀ a bohat˘ pro-
gram. Najviac ma zaujala cimbalová muzika, ktorá zoÏala veºk˘ úspech. 
V budúcnosti by som v‰ak viac pouvaÏovala nad v˘berom hudobnej skupiny,
ktorá má hraÈ do tanca po cel˘ veãer. UÏ teraz sa te‰ím na ìal‰í roãník aka-
demického plesu.

Peter Janãu‰ka, útvar správy finanãn˘ch zdrojov: – Bol som veºmi spo-
kojn˘, ples bol skutoãne na vysokej spoloãenskej úrovni. V‰etka ãesÈ patrí or-
ganizátorom, ktorí sa mimoriadne snaÏili. ZaujímavosÈou kultúrneho progra-
mu bola cimbalová muzika, najmä to, Ïe moravskí hudobníci hrali poctivo -
naÏivo. Pekn˘m spestrením bolo aj vystúpenie Evy Pavlíkovej, hereãky DAB.
K dobrej zábave prispela hodnotná tombola, priãom takmer kaÏd˘ si prial vy-
hraÈ fúru hnoja. Ja som si odniesol cenu, ktorú do tomboly venoval ná‰ b˘-
val˘ absolvent, zábavné bolo, Ïe hneì mi ponúkol aj záruãn˘ list. Myslím si,
Ïe ºudia odchádzali spokojní a aj cena lístka bola primeraná takej v˘znamnej
spoloãenskej udalosti, ako bol univerzitn˘ ples. -rch-
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V sobotu 19. januára sa v estrádnej hale PKO konal prv˘
akademick˘ ples nitrianskych univerzít. Organizaãnému tímu
pod vedením Vladimíra Rataja a Miroslava TvrdoÀa, prorekto-
rov SPU a UKF, sa podarilo pripraviÈ vskutku reprezentatívny
veãer, na ktor˘ okrem zamestnancov oboch univerzít a ich
priateºov prijali pozvanie aj osobnosti spoloãenského a poli-
tického Ïivota.
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·tvrt˘ roãník SUPER OIL LIGY

Roz‰írte moÏnosti svojho podniku

Divadlo Andreja Bagara: Piargy

POZ¯VAME

OZNAMUJEME

AVIZUJEME

NÁ· TIP

JAZYKOVÉ OKIENKO

BLAHOÎELÁME
Koncom januára oslávil Ïivotné jubi-

leum – 60 rokov 
doc. Ing. JAN PISZCZALKA, PhD.,

pedagóg Katedry strojov a v˘robn˘ch
systémov MF. Spolupracovníci mu pri
tejto príleÏitosti srdeãne blahoÏelajú a do
ìal‰ích rokov prajú pevné zdravie, veºa
osobn˘ch a pracovn˘ch úspechov.

NEPREHLIADNITE
V skleníkoch Botanickej záhrady SPU

otvorili v˘stavu orchideí pod názvom Rí‰a
kvitnúcich trópov a subtrópov. V˘stava
spojená s predajom potrvá do 8. 2. 2008.

VK Ekonóm SPU Nitra – VK Nové Mesto
nad Váhom 0:3 (-21,-15,-21). Hrali: Valent,
Krajãík, Száraz, J. Hukel, Kub‰, Czápa,(li-
bero: Csicsay, Vavro, M. Hukel, Kostoláni).

Zápas sa zaãal vyvíjaÈ lep‰ie pre hostí.
Vytvorili si dvoj- aÏ trojbodov˘ náskok, kto-
r˘ si udrÏiavali aÏ do koncovky prvého se-
tu, kde ho e‰te zveºadili. Druh˘ set bol vy-
rovnan˘ aÏ do stavu 12:12. Súper sa v‰ak
zaãal lep‰ie brániÈ, ná‰ tím sa nemohol
presadiÈ v útoku a stav bol zrazu 12:19.
Potom uÏ hostia v pohode set dohrali. Tretí
set bol opäÈ vyrovnan˘, aÏ k˘m si Novo-
me‰Èania zv˘‰en˘m úsilím nevybojovali 3-
bodov˘ náskok, ktor˘ si umnou hrou udr-
Ïali aÏ do konca. -ºp-

ZO ·PORTU
Volejbal

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 na Katedre stavieb MF.
Podmienky:
- V· vzdelanie II. stupÀa, absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
- 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, ovládanie grafického softvéru AutoCAD – preukázaÈ certifikátom

alebo praktick˘m overením,
- minimálne 5-roãná pedagogická prax v odbore,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka.

➤ miesta vedúceho zamestnanca na Katedre hodnotenia a spracovania Ïivoãí‰nych produktov FBP.
Podmienky:
- V· vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- vedecko-pedagogick˘ titul profesor alebo docent,
- 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,
- morálna bezúhonnosÈ a dobrá pracovná morálka (adekvátne preukázaÈ),
- predloÏenie písomnej koncepcie ìal‰ieho rozvoja a smerovania katedry.

Prihlá‰ky s profesijn˘m Ïivotopisom, overen˘mi dokladmi o vzdelaní a in˘mi poÏadovan˘mi dokumentmi
posielajte do 8. februára 2008 na adresu: Rektorát Slovenskej poºnohospodárskej univerzity, Útvar persona-
listiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SKRIPTÁ
I. Okenka a kol.: Informatika (praktické cviãenia). Tretie nezmenené vydanie, náklad

100 ks, cena 149 Sk.
P. Serenãé‰ a kol.: Bankové operácie, prvé vydanie, náklad 250 ks, cena 164 Sk.
D. Moravãíková – D. Kuãírková: Rurálna sociológia. ·tvrté nezmenené vydanie, náklad

150 ks, cena 68 Sk.
ª. MiÏiãková a kol.: ManaÏment pre FAPZ, FBP a FZKI. Druhé nezmenené vydanie, ná-

klad 200 ks, cena 95 Sk.
Z. Muchová: Technológia spracovania cereálií. Druhé nezmenené vydanie, náklad 

300 ks, cena 164 Sk.

UâEBNÉ POMÔCKY NA PRIJÍMACIE SKÚ·KY
K. Rúsková a kol.: PoÏiadavky na prijímacie skú‰ky – matematika. Druhé nezmenené vy-

danie, náklad 800 ks, cena 200 Sk.

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
·. Poláãek a kol.: Anorganická chémia. ·tvrté nezmenené vydanie, náklad 300 ks,

cena 283 Sk.
MONOGRAFIA

M. Kuãera – A. Láteãková: Podnikové informaãné systémy a úãtovníctvo. Prvé vy-
danie, náklad 100 ks, cena 100 Sk. -d‰-

PRÁVE VY·LI ...

SPEKTRUM

... a v prípade potreby budú nasadené ‰peciálne jednotky.
Foto: MEG

RECENZIA

Basketbal
V stretnutí s hosÈujúcim Komárnom zví-

Èazila Casta SPU Nitra nad MBK Rieker
88:75 (21:31, 27:20, 22:17, 18:7). V nasle-
dujúcich kolách na pôde súpera sa na‰im
hráãom nedarilo. V Bratislave podºahli
Interu 98:80 (24:6, 29:28, 25:17, 20:29) a v
Prievidzi prehrali s domácim nováãikom
77:70 (17:18, 23:20, 21:12, 16:20). (nn)

Podarilo sa vám za-
chytiÈ nejakú veselú ãi
kurióznu situáciu? Po-
deºte sa o svoje foto-
úlovky s ãitateºmi Poº-
nohospodára a po‰lite
ich spolu s vtipn˘m
textom na na‰u mailo-
vú adresu: redakcia
@polnohospodar.sk.
Autorov najlep‰ích sní-
mok odmeníme.

www.uniag.sk
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„Aké by to bolo krásne vyhraÈ a byÈ
zv˘hodnen˘ na skú‰ke,“ povedali sme
si, keì sme sa dozvedeli o tejto súÈaÏi.
Nikto z nás netu‰il, Ïe sa na‰e prianie
naplní. Prvé kolá boli veºkou neznámou,
nikto z nás nevedel, ako ão najlep‰ie in-
vestovaÈ fiktívne peniaze. Postupne sa
nám v‰ak zaãalo dariÈ, aÏ sme sa pre-
pracovali na ‰tvrté miesto celkovo a pr-
vé v krúÏku, ão nám zabezpeãilo úãasÈ
v semifinále. Tam sme sa stretli s ìal‰í-
mi ôsmimi najúspe‰nej‰ími firmami a
spolu sme bojovali o postup do finále.
Podarilo sa! Oãakávania boli veºké, nik-
to nechcel odísÈ ako porazen˘. Po krát-
kej porade sme zvolili v˘bornú taktiku.
Od zaãiatku sme boli na ãele a toto
umiestnenie sa nám podarilo udrÏaÈ aÏ
do konca. Hurá, sme víÈazi! 

MARIÁN VAJÍâEK

Hurá, sme víÈazi!

Poºovnícky krúÏok BUTEO srdeãne
poz˘va v‰etk˘ch poºovníkov, nepoºovní-
kov a priateºov prírody, na 

5. roãník poºovníckeho plesu,
ktor˘ sa bude konaÈ v sobotu 16. feb-

ruára o 19:00 h v ·D UKF Nitra. Nebude
ch˘baÈ dobrá muzika, ‰védske stoly, pe-
ãené prasiatko a tombola so skvel˘mi ce-
nami. Te‰íme sa na va‰u úãasÈ! 

Kontakt: pkbuteo@post.sk.

Na pozemkoch PD Vinohrady sa 14. 2.
2008 uskutoãní deviaty roãník celoslo-
venskej súÈaÏe v reze viniãa hroznorodé-
ho. Zúãastnia sa na nej profesionáli a ju-
niori z odborn˘ch ‰kôl, aj z na‰ej univer-
zity. Podujatie organizuje firma Agrofox,
Pezinok v spolupráci s Katedrou ovoci-
nárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI.

- o 9.00 h bude Ing. VLADIMÍR âAN-
JI, extern˘ doktorand na K·Z, obhajovaÈ
prácu na tému Hodnotenie dlhovekosti
kráv jednotliv˘ch plemien dobytka;

- o 11.00 h bude Ing. BLANKA BU-
CHOVÁ, externá doktorandka na K·Z,
obhajovaÈ prácu na tému V˘vojové tren-
dy reprodukãn˘ch a produkãn˘ch ukazo-
vateºov plemien o‰ípan˘ch na Sloven-
sku.

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

➤ 18. februára 2008 sa na Katedre ge-
netiky a ‰ºachtenia rastlín FAPZ (pavilón
A, cviãebÀa AA-41, 4. poschodie) budú
konaÈ obhajoby dizertaãn˘ch prác:

- o 8.30 h bude Ing. ZDENKA BALÁ-
TOVÁ, doktorandka na KG·R, obhajo-
vaÈ prácu na tému Determinácia genetic-
kého a ‰ºachtiteºského potenciálu tekvi-
ce olejnej (Cucurbita pepo L. var. styria-
ca) pre praktické vyuÏitie v agropotravi-
nárstve;

- o 10.00 h bude Ing. JANA HOLE-
CYOVÁ, doktorandka na KG·R, obhajo-
vaÈ prácu na tému Detekcia a selekcia
hospodársky v˘znamn˘ch genotypov z
roz‰íren˘ch populácií moru‰e ãiernej
(Morus nigra L.) na Slovensku pre vyuÏi-
tie v agropotravinárstve;

- o 11.30 h bude Ing. KATARÍNA PO-
PIKOVÁ MITICKÁ, externá doktorandka
na KG·R, obhajovaÈ prácu na tému Bio-
logická charakteristika a hospodárska
cennosÈ originálnych star˘ch a krajov˘ch
odrôd viniãa (Vitis spp.);

➤ 7. marca 2008 sa v zasadacej miest-
nosti Katedry ‰peciálnej zootechniky
FAPZ (pavilón Z, 1. poschodie) budú ko-
naÈ obhajoby dizertaãn˘ch prác:

Marketing patrí k základn˘m úlohám
podniku, fungujúceho v trhovom prostredí.
Rozmach globalizácie v posledn˘ch ro-
koch roz‰iruje uvedenú poÏiadavku o as-
pekt internacionálneho rozmeru. Do popre-
dia sa dostáva otázka ão najefektívnej‰ie-
ho vykonávania marketingov˘ch ãinností,
bez ohºadu na teritoriálne ohraniãenie ich

pôsobí na Katedre marketingu FEM od ro-
ku 1995. Uãebnica je urãená najmä ‰tu-
dentom FEM, podnikateºom, záujemcom z
radov manaÏérov a t˘m, ktorí podporujú
zámery internacionalizácie hospodárskeho
Ïivota. „Marketingové aktivity sú ovplyvÀo-
vané prostredím, v ktorom sa uskutoãÀujú.
Ak chce podnik adaptovaÈ urãit˘ produkt
pre cieºov˘ zahraniãn˘ trh, vyÏaduje si to,
aby spæÀal rôzne regionálne ‰pecifiká, bol v
súlade s lokálnym prostredím a zodpove-
dal potrebám a poÏiadavkám miestnych
zákazníkov. V˘robcovia sa prispôsobujú
zákazníkovi na opaãnej strane zemegule,
vo vnútri rozsiahlych nadnárodn˘ch spo-
loãností sa presadzuje medzikontinentálna
deºba práce a na konkrétnych národn˘ch
pracoviskách vznikajú medzinárodné pra-
covné tímy. V uãebnici uvádzam mnoÏstvo
príkladov na objasnenie a ilustrovanie teo-
retick˘ch aspektov medzinárodného mar-
ketingu,“ hovorí autorka, ktorá zároveÀ vy-
slovuje poìakovanie za odborné rady opo-
nentom, prof. Dagmar Lesákovej a prof.
Jaroslavovi ëaìovi.

Publikácia je vhodne doplnená tabuºka-
mi, schémami, citáciami a zaujímav˘mi po-
strehmi. -rch-

pôsobenia. Problematike marketingu, me-
dzinárodnej a globálnej marketingovej
stratégii a komunikácii, ako aj definovaniu
medzinárodného podnikateºského prostre-

dia i charakte-
ristike druhov
v˘skumu v me-
dzinárodnom
marketingu sa
venuje aj uãeb-
nica pod náz-
vom Medziná-
rodn˘ marke-
ting, ktorú vy-
dala SPU. Au-
torkou je doc.
Dr. Ing. Elena
Horská, ktorá

Osada Piargy leÏí vysoko v horách.
Nestojí v nej veºa chalúp, ale ão chalupa,
to jeden list v breviári hriechov. Od ne-
návisti, vypoãítavosti, Ïiarlivosti, psy-
chického t˘rania, cudzoloÏstva a smil-
stva aÏ po vraÏdu. Okolo Piargov a jej o-
byvateºov sa sÈahujú tiene a dejú sa nad-
prirodzené veci. Poãas fa‰iangovej noci,
keì to nikto neãaká, príde náhly koniec... 

Inscenácia dostala pomenovanie po-
dºa známej ·vantnerovej poviedky o o-
sade, ktorá „zmizla zo sveta za jednu
noc, akoby ju boli ãerti do pekla poodná-
‰ali“. ReÏisér Roman Polák a dramaturg
Daniel Majling sa pri písaní scenára in-
‰pirovali ôsmimi poviedkami predstavite-
ºov slovenskej lyrizovanej prózy - Fran-

ti‰ka ·vantnera, Margity Figuli a Dobro-
slava Chrobáka. Ich spoloãn˘m menova-
teºom sú rôzne podoby hriechu, krutosti
ãi násilia vo vzÈahu medzi muÏom a Ïe-
nou. V jednotliv˘ch príbehoch sa mie‰a
reálny svet s fantastikou, javy pozemské
s nadpozemsk˘mi a záhrobn˘mi, veci
v‰edné s magick˘mi. Vzájomne sa prelí-
najú, aÏ nakoniec spl˘vajú v jedinú ságu
o osudoch obyvateºov temnej osady
kdesi v slovensk˘ch horách. Hru Piargy
v rámci sezóny slovenskej klasiky Rodin-
né striebro uviedlo DAB v premiére 18.
januára. V hlavn˘ch úlohách: E. Pavlí-
ková, D. Kuffelová, Î. Marti‰ová, D. Len-
ci, K. Turjanová, ª. Trenklerová, I. Voj-
tek st., A. Îivãic, M. Ondrík a ìal‰í.

·tudijné skupiny si vytvorili fiktívne fir-
my, ktoré poãas zimného semestra rozho-
dovali o uveden˘ch nástrojoch podnikania.
Po kaÏdom období rozhodovania sa pro-
stredníctvom poãítaãa vyhodnocovali v˘-
sledky 35 firiem, zapojen˘ch do súÈaÏe.
SúÈaÏ sa realizovala na cviãeniach, vÏdy v
rozsahu 10-15 minút. Po základnej ãasti
súÈaÏe z kaÏdej ‰tudijnej skupiny postúpili
do ‰ir‰ieho finále víÈazi, ktorí dosiahli naj-
vy‰‰í celkov˘ zisk. V˘sledky sa prezento-
vali na predná‰kach. Do finále postúpili ví-
Èazi spoloãností, ktoré súÈaÏili o prvé aÏ
piate miesto. Vo finále získala prvé miesto

firma MIVA (Marián Vajíãek, Ivana Krajní-
ková, Stanislava Pintérová a Martin Miko,
‰tudenti FEM). Na druhom mieste sa umi-
estnila firma SUPEROIL (·tefan âernák,
Mário Valentíny, Peter Macho a Pavol La-
zúr, FE·RR), na treÈom mieste TOPETA
(Pavol Karcel, Tomá‰ Kukuãka, Tomá‰ Ma-
tu‰ka, Pavol Grznár a Peter Turba, FEM).
Pri vyhodnotení bola ocenená aj firma
EWINGOIL (Erika Greschnerová, Marcela
Dlugo‰ová, Peter Kuãera, Jitka Mahdalíko-
vá a Martin Knapík, FEM).

Ing. PATRIK ROVN¯, PhD.
Ing. ROMAN RÉCKY, FEM

âÍTAJTE
v -poºnohospodári

� Doteraj‰ia jednoznaãná obºuba
pitia s˘ten˘ch vôd a nápojov rapídne
klesá a naopak, stúpa obºuba nes˘te-
n˘ch, alebo tzv. tich˘ch vôd. Aké sú ri-
ziká ãastého pitia s˘ten˘ch vôd? âo
spôsobuje v ºudskom organizme oxid
uhliãit˘, ktor˘ sa pouÏíva pri ich v˘ro-
be? Názory odborníka prof. Ing. ·te-
fana Poláãka, CSc., z Katedry skla-
dovania a spracovania rastlinn˘ch
produktov nájdete na
www.polnohospodar.sk/e-priloha

� V˘Ïiva ºudí pracujúcich v poºno-
hospodárstve má v zimnom období
svoje ‰pecifiká. Akú úlohu zohrávajú
vitamíny v na‰om organizme? Ako
predchádzaÈ infekciám pri prechladnu-
tí? Ktoré minerálne látky podporujú
imunitn˘ systém? Rozhovor s Ing.
Katarínou ·ramkovou, PhD., z Ka-
tedry v˘Ïivy ºudí priná‰ame na 
www.polnohospodar.sk/e-priloha

� Pa‰ované a ‰tátom zhabané
exotické zvieratá konãia v Univerzit-
nom viváriu SPU. V súãasnosti sa tu
nachádza 15 ja‰terov, dva krokodíly,
31 korytnaãiek a vy‰e 130 hadov. Naj-
väã‰ím lákadlom pre náv‰tevníkov je
pytón mrieÏkovan˘ – Herkules, ktor˘
je v súãasnosti pravdepodobne naj-
väã‰ím exemplárom v strednej Euró-
pe. Viac sa dozviete na
www. polnohospodar.sk/e-priloha

� Europoslanci dostali 23. januára
prvú ‰ancu reagovaÈ na nov˘ legisla-
tívny balík opatrení v oblasti boja proti
klimatick˘m zmenám, ktor˘ na mimo-
riadnom zasadnutí pléna Európskeho
parlamentu predstavila Európska ko-
misia. Aké návrhy sú v Àom zahrnuté?
Cel˘ ãlánok na 

www.polnohospodar.sk/e-priloha

Niekedy sa stretávame s vyjadreniami:
poãet dokonãen˘ch bytov celkom, celkom
vyplatili tisíc korún. V uveden˘ch slovn˘ch
spojeniach ide o vyjadrenie súhrnného
poãtu, preto namiesto príslovky celkom sa
v nich mali pouÏiÈ príslovky s v˘znamom
sãítania. Na ich vyjadrenie máme v slo-
venãine viacero v˘razov, a to celkove, cel-
kovo, spolu, dovedna, dokopy, dohroma-

dy, napríklad poãet dokonãen˘ch bytov
celkove, dovedna vyplatili tisíc korún. Na-
opak, slovo celkom ako príslovka vyjadru-
je krajnú mieru, úplnosÈ nieãoho a je sy-
nonymum príslovky úplne, napríklad cel-
kom na to zabudol, ruÏa do rána celkom
rozkvitla, a ako ãastica zdôrazÀuje pripo-
jen˘ v˘raz, napríklad celkom príjemn˘
deÀ, celkom lacno. (Roºnícke noviny)

Celkom nie je celkove

V edukaãnom procese na Katedre marketingu FEM sa s úspechom vyuÏívajú aj
vlastné programové produkty TRH a AGROMARKET. Nedávno skonãil uÏ 4. roãník
SUPER OIL LIGY, súÈaÏe ‰tudentov 3. aÏ 5. roãníka FEM a FE·RR, absolvujúcich
predmet agrárny marketing. Programov˘ produkt hravou formou motivuje ‰tuden-
tov k rozvoju marketingového a logického myslenia, pretoÏe rozhodujú o marke-
tingov˘ch nástrojoch podnikania v konkrétnom konkurenãnom prostredí s cieºom
dosiahnuÈ maximálny celkov˘ zisk firmy. Garantom súÈaÏe, tak ako v predchádza-
júcich rokoch, bol prof. Ing. Du‰an ·imo, CSc.
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