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Na prahu nového akademického roka 2008/2009

Je na svete vôňa, ktorej nik neodolá.
Nepochádza z dielne šikovných chemikov a nepýši sa menom nijakej slávnej filmovej divy. Nekúpiš ju v elegantnej drogérii. Nemá však konkurenciu.
Závisí od nej život človeka. Bytostne.
Vôňa chleba, to je základ, to je istota.
O ten každodenný prosíme všetci, kto
vo vrúcnej modlitbe, kto slovami básnika, alebo len prosto, skromne, úplne
obyčajne. Aby ho bolo dostatok, pretože iba vtedy možno myslieť na to ostatné, čo nás obklopuje.
Dlhou cestou prejde drobné obilné
zrnko, kým na stole siahneme po krajci chlebíka. Lenže, kto si to uvedomuje, keď ho máme nadostač? Kto vidí,
koľko práce je v ňom zosobnenej? Človek je už raz taký, čo je doma, to sa
akosi neráta... Platí to aj pre spoločnosť. Žijeme, žiaľ, taký čas, keď práca
poľnohospodára nie je v nej dostatočne ocenená. Chlebové odvetvie... nuž,
počas siedmich rokov blahobytu sa na
ďalších (možno) sedem chudobných
akosi nemyslí.
Lenže dobrý hospodár sa nemôže
riadiť módnymi trendmi zo stránok farebných žurnálov. Či prší, či sneží, či je
páľava, robí si poctivo svoju prácu.
Napriek tomu, že nie je vždy voňavá a
odetá do parády. Aj my, tu, na našej alma mater, sme súčasťou tohto odvetvia. Od nás tiež závisí, aký bude pohľad novej mladej generácie na rezort,
ktorý zabezpečuje výživu pre všetkých. Práca za katedrou a pred ňou, v
laboratóriu, v kancelárii či vo výrobe,
to je náš chlebíček každodenný. Na
prahu nového akademického roka si
spolu zaželajme, aby nám chutil, voňal
a aby sme z neho mali radosť - a ostatK. POTOKOVÁ
ní úžitok.

Nov˘ rok je príleÏitosÈou popriaÈ blízkym v‰etko najlep‰ie. Ani zaãiatok
nového akademického roka nie je v˘nimkou. Preto dovoºte, váÏení spolupracovníci, aby som Vám dnes zaÏelal veºa zdravia a energie do práce, ktorá na nás ãaká za katedrou, v laboratóriu, za písacím stolom. Vám, milí ‰tudenti, prajem veºa trpezlivosti a chuti prijímaÈ nové vedomosti, ale aj kus nefal‰ovaného, na záÏitky bohatého ‰tudentského Ïivota. Na‰im prvákom aj
úspe‰n˘ ‰tart do ‰túdia a príjemn˘ pobyt v na‰om meste!
MIKULÁ· LÁTEâKA, rektor

Hlava štátu na nitrianskej
akademickej pôde

Držať v rukách diplom, to je túžba každého študenta univerzity. Tento sen sa nedávno splnil malým vysokoškolákom, ktorí absolvovali prázdninovú Nitriansku letnú univerzitu. Aj keď na ten skutočný diplom si budú musieť ešte niekoľko rokov
počkať... Čítajte na 3. strane!
Snímka: rch

Ivan Gašparovič sa stretol aj so zástupcami mesta Nitry a s predstaviteľmi oboch
nitrianskych univerzít. Rektor Libor Vozár
(UKF) ho v Sieni Konštantína Filozofa privítal a uviedol, že je to po prvýkrát, čo prezident republiky navštívil nitriansku univerzitnú pôdu. Podčiarkol nadštandardné
vzťahy oboch vysokoškolských ustanovizní a mesta Nitry, ktoré sa prejavujú nielen
v sfére vzdelávania, ale aj kultúrneho,
športového či spoločenského života.
Mikuláš Látečka, rektor našej univerzity,
v krátkom príhovore predstavil prezidentovi republiky profil SPU, pričom použil aj
metaforu, podľa ktorej univerzity treba
chápať ako majáky, ktoré nielen prinášajú
svetlo poznania, ale spoločnosti ukazujú aj
smer ďalšieho rozvoja. V následnej diskusii prezidenta republiky s členmi vedenia

SPU AJ TENTO ROK NA AGROKOMPLEXE

BLAHOÎELÁME
Pri príležitosti Dňa Ústavy sa 1. 9.
2008 v historickej budove Národnej
rady SR uskutočnil slávnostný ceremoniál udeľovania najFoto: M. GARAJ
vyšších štátnych vyznamenaní. Medzi ocenenými
bol aj akademik Emil ·paldon, významná osobnosť slovenskej poľnohospodárskej vedy a bývalý rektor
SPU, ktorý si z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzal Rad Ľudovíta
Štúra I. triedy.
Celoživotné úsilie akademika E.
Špaldona v oblasti rozvoja vedy a budovania SPU ocenil aj primátor Nitry,
keď mu koncom júna odovzdal Cenu
mesta. Blahoželáme!
-r-
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22. 9. 1791 - narodil sa britský fyzik
a chemik Michael Faraday, objaviteľ
elektromagnetickej indukcie, samoindukcie, diamagnetizmu
23. 9. 1939 - zomrel rakúsky neurológ a psychiater Sigmund Freud, zakladateľ psychoanalýzy
26. 9. 1889 - narodil sa Martin Heidegger, filozof, zakladateľ a predstaviteľ existencializmu v Nemecku
1. 10. 1880 - americký vynálezca
Thomas Alva Edison založil prvú továreň na výrobu žiaroviek v Menlo
Parku, New Jersey, USA

UÏ tradiãne, aj keì s trocha netradiãn˘m spôsobom prezentácie, sa Slovenská
poºnohospodárska univerzita predstavila verejnosti svojou expozíciou na medzinárodnom poºnohospodárskom a potravinárskom veºtrhu AGROKOMPLEX 2008.
Tradíciou je sprostredkovanie aktuálneho diania na univerzite ãi uÏ v oblasti vedeckého v˘skumu alebo v oblasti vzdelávania, a to na ploche 26 panelov.
Fakulty všeobecne
informovali o formách
štúdia, zameraní výskumu a spolupráci s
praxou. Katedry, resp.
ďalšie špecializované
pracoviská, predstavili výsledky svojej
činnosti a aktivity. Tradične taktiež univerzita nominovala exponáty do súťaže o Zlatý
kosák. Čestné uznanie ministra pôdohospodárstva získala publikácia Obnoviteľné
zdroje energie 1, pri- Minister pôdohospodárstva S. Becík sa zaujímal aj o ponuhlásená Technickou ku študijných programov našej univerzity. Na snímke v rozFoto: za
fakultou SPU. Učeb- hovore s prorektorom J. Supukom.
nica vznikla spoluautorsky so Slovenskou technickou uni- v rámci International Summer School of
verzitou v Bratislave. Blahoželáme!
Land Art, ktorú v mesiaci júli zorganizoTradične sa v priestoroch expozície vala FZKI. Táto „inovácia“ bola návštevSPU zastavili členovia oficiálnych dele- níkmi expozície hodnotená pozitívne.
gácií, zástupcovia mesta a družobných
Poďakovanie za spoluprácu pri prívysokých škôl z domova aj zo zahra- prave expozície patrí botanickej záhraničia.
de, ktorej pracovníčky sa opäť prezentoNetradične bola expozícia univerzity vali kvetinovou výzdobou na vysokej
obohatená o študentské práce - priesto- profesionálnej úrovni, ako aj Vysokoškolrové modely – spracované v rámci pred- skému poľnohospodárskemu podniku v
metov Teória parkovej tvorby a Parko- Kolíňanoch. PhDr. ªUBICA JEDLIâKOVÁ,
vá tvorba, ako aj o štúdie spracované
organizátorka expozície SPU

SUA Exposition on International
Trade Fair Agrokomplex
page 1

K. POTOKOVÁ

Kvalitatívna zmena vzÈahov
Tak charakterizoval vyhliadky na ìal‰iu spoluprácu na‰ej univerzity s Univerzitou Angela Kenãeva z bulharského Ruse Vladimír Kroãko, dekan
Technickej fakulty SPU.
Delegácia z Ruse navštívila koncom augusta naše mesto. Viedol ju rektor Hristo Beloev (na snímke
vľavo), ktorého sprevádzal emeritný rektor Atanas
Mitkov, dnes vedúci Katedry poľnohospodárskych
strojov a Velizara Penãeva, riaditeľka pre garanciu
kvality vzdelávania.
Na pôde našej univerzity boli bulharskí kolegovia hosťami Technickej fakulty a
prijal ich aj rektor Mikulá‰ Láteãka. Predstavitelia oboch univerzít pripomenuli, že
vzájomná spolupráca trvá už vyše štyridsať rokov a deklarovali záujem o jej ďalšie
pokračovanie. Podľa dekana Vladimíra Kročka však je tu čas pre nové dimenzie
spolupráce, determinované spoločnou účasťou v projektoch a publikačnej činnosti, výmenou informácií, učiteľskými a študentskými mobilitami. Zdôraznil, že všetky
formy kooperácie sú závislé na ľudskom faktore, podmienené prístupom konkrétnych ľudí a ich aktivitami. Na stretnutí bol prítomný aj prof. Ján Jech, priekopník
vzájomnej spolupráce z roku 1967, ktorého univerzita v Ruse poctila čestným titulom doctor honoris causa.
KP

·védsky partner pre Nitru – aj pre nás
Budúca spolupráca slovenskej Nitry a ‰védskej Uppsaly by sa podºa zainteresovan˘ch mohla opieraÈ o niekoºko pilierov, ktoré sú vlastné
obom mestám. Sú to najmä ich historické korene, vzdelanostné zázemie, kultúrne tradície, ale
aj ekonomick˘ v˘voj.
Z tohto širokého spektra možností je pre našu
alma mater zaujímavá ponuka na spoluprácu so
Švédskou poľnohospodárskou univerzitou. Na
stretnutí s rektorom Mikulášom Látečkom to 26. augusta tlmočil Peter Kmec (na
snímke), veľvyslanec SR vo Švédsku. Priblížil profil tejto „zelenej“ univerzity, patriacej do prestížneho klubu Euroleague of Life Sciences (ELLS), na ktorej dnes študuje vyše 3500 študentov. Výskum sa orientuje na oblasť bioenergetiky, ale aj klimatických zmien, systémov trvalo udržateľného rozvoja, na kvalitu potravín, územné plánovanie, trvalo udržateľný rozvoj, choroby rastlín, biológiu, na šľachtenie
rastlín a genetiku. V rámci konkrétnej spolupráce odporučilo veľvyslanectvo vytipovať oblasti spoločného záujmu medzi jednotlivými fakultami a iniciovať konkrétne projekty spolupráce. V prvej etape nadviazať kontakt medzi Katedrou pôdoznalectva a vodohospodárstva Univerzity Uppsala s príslušnou katedrou SPU.
Je lichotivé, že švédska univerzita by uvítala účasť našej školy v sieti ELLS, a
preto bude usilovať o zapojenie SPU do širšej medzinárodnej kooperácie v rámci
tejto „sedmičky“.
KP

Absolventi
po päťdesiatich
rokoch
strana 1

oboch univerzít odzneli kritické názory súvisiace s dianím na slovenskej vysokoškolskej scéne. S humanisticky ladeným posolstvom na tému potreby každodenného
chleba, ale aj vzdelania, sa prítomným prihovoril prof. Jozef Bulla, dekan FBP a názormi na proces akreditácie a menovania
profesorov prof. Ján Supuka, prorektor pre
vedeckovýskumnú činnosť SPU.

Z KNIHY NÁV·TEV

Expozíciu obohatili
študentské práce

Expozícia SPU
na veľtrhu
Agrokomplex

Foto: ª BALKO

Tohtoroãn˘ 36. roãník medzinárodného festivalu Akademická Nitra 2008 odovzdal ‰tafetu do Zvolena na galaveãere v Divadle Andreja Bagara, na ktorom sa
3. júla zúãastnil aj prezident republiky Ivan Ga‰paroviã so svojím sprievodom.
Nebol to jedin˘ cieº jeho náv‰tevy v na‰om meste. Svojou prítomnosÈou vzdal
hold aj vierozvestom sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, ktor˘m boli v meste pod
Zoborom venované letné dni plné kultúry.

Maľované na
hodvábe
strana 3
strana 2
Silk Painting

Alumni reunion after 50 years
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Krst krásou a vôÀou
Nielen študentom a pedagógom našej univerzity, ale najmä záhradkárom
je určený tretí diel Pomológie, ktorú vydal autorský kolektív na čele s profesorom Ivanom Hričovským z Fakulty
záhradníctva a krajinného inžinierstva. Odborník verí, že publikácia
pomôže pozdvihnúť úroveň nášho ovocinárstva.
Približuje totiž odrody z
druhej polovice 20. storočia a zo začiatku nového milénia, čo sú informácie cenné pre záhradkárov aj pre veľkopestovateľov
ovocia.
Kniha bola uvedená do
života na tohtoročnom
veľtrhu Agrokomplex.

Ako povedala „krstná mama“ PhDr.
Dagmar Podmaková CSc., krstilo sa
ružovými lupeňmi, pretože takúto knižku môžeme vítať do života len krásou a
vôňou kráľovnej kvetov. JURAJ HUBA

Snímka: autor

Pol storočia – veľa či málo!?
Zaãiatkom tohtoroãnej prázdninovej a dovolenkovej sezóny neunikla pozornosti vnímavého okoloidúceho v priestoroch pod aulou na‰ej univerzity
veselá a nadmerne hlasitá vrava usmiatych pre‰ediven˘ch, ale módne vyobliekan˘ch dám a pánov.
Takmer neuveriteºné!
Po päťdesiatich rokoch od ukončenia štúdia na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre (terajšej SPU) sa tu
11. júla stretli absolventi Agronomickej
fakulty, študujúci v rokoch 1953 –
1958, aby si zaspomínali na roky študentské, prehodnotili obdobie produktívneho života, ale aj súčasnosť a svoje plány do budúcnosti. A bolo na čo
spomínať! O to viac, že práve táto skupina absolventov sa navlas stotožňovala s históriou celej SPU po jej presune z Košíc do Nitry.
Účastníkov stretnutia na pôde alma
mater privítal a o súčasnom stave a
úlohách SPU informoval prorektor pre
vzťahy s verejnosťou, prof. Ing. Vladimír Rataj, CSc.
„V rokoch vášho štúdia tvorili VŠP
dve fakulty - agronomická a zootechnická. Na škole študovalo približne pol
tisíca mladých ľudí a výučbu zabezpečovalo do sto pedagogických pracovníkov. V súčasnosti sa SPU člení na 6
fakúlt, na ktorých študuje viac ako 10tisíc študentov. Výučbu zabezpečuje
okolo 500 pedagógov a vedeckých

pracovníkov. Študenti si môžu vybrať
z 88 študijných programov,“ povedal
prof. Rataj a na záver svojho vystúpenia zaželal jubilantom mnoho optimizmu, zdravia, veselú myseľ a radosť z
budúceho stretnutia.
K podielu roãníka na rozvoji
slovenského poºnohospodárstva
Absolventi nášho ročníka boli postavení zoči-voči mimoriadne náročným
úlohám budovania pomerne zaostalého slovenského poľnohospodárstva
v povojnovom období. O absolventov
bol mimoriadny záujem a boli zaraďovaní na významné pozície v štátnej
správe, v poľnohospodárskej prvovýrobe, vo výskume a v poľnohospodárskom školstve. Aj ich zásluhou dosiahlo slovenské poľnohospodárstvo
popredné miesto v Európe. Túto skutočnosť pri jednej zo slávnostných príležitostí komentoval akademik Emil
Špaldon slovami: „Pri každom úspechu a dobrom výsledku agronomickej
praxe stál absolvent našej fakulty.“
Zároveň tiež dodal, že „dostať poľnohospodárstvo na najvyššiu európsku
úroveň trvalo 40 rokov, no na jeho zničenie stačilo 10 rokov,
my však nie sme v stave ubrániť sa“.

Prišli si zaspomínať na roky študentské i tie nedávno
Foto: za
minulé. Absolventi z roku 1958...

Slovo na záver
V rámci nekonečných rozhovorov a diskusií účastníci stretnutia analyzovali rôzne
oblasti života. Vyplynulo z toho odporúčanie:
„Venujte sa čomukoľvek čo vás baví, rybárstvu, turistike, jazdectvu, kvetinárstvu, drobnochovu, ale nemyslite
pritom na čas.“
Prof. Ing. FRANTI·EK
·PÁNIK, CSc.

Za profesorom Karlom Pokorným
Technická fakulta SPU v Nitre s hlbok˘m zármutkom oznamuje, Ïe 25. júla 2008 nás vo veku 62 rokov opustil
Dr. h. c. prof. Ing. KAREL POKORN¯, CSc.,
vysoko‰kolsk˘ pedagóg Technickej fakulty âeskej poºnohospodárskej univerzity v Prahe, dlhoroãn˘ kolega a realizátor my‰lienky vzájomnej vedeckov˘skumnej spolupráce
oboch sestersk˘ch fakúlt v rámci EÚ.
Karel Pokorný sa narodil 1. novembra 1945 v Prahe. Po ukončení štúdia
na ČVUT v Prahe pôsobil ako pedagóg
na vtedajšej Mechanizačnej fakulte
VŠZ v Prahe. Od roku 1986 vykonával
funkciu vedúceho Katedry elektrotechniky a automatizácie, dve funkčné obdobia bol dekanom Technickej fakulty,
neskôr prodekanom pre vedu a výskum a poradcom rektora pre rozvoj
univerzity.
Jeho spolupráca s Technickou fakultou SPU sa začala v roku 1981. Podieľal sa na rozvoji vedných disciplín sesterských katedier, bol častým oponentom výskumných správ a vysokoškolských skrípt našich pedagógov, ako
oponent dizertačných prác a člen komisií pre ich obhajobu významne prispel k personálnemu rozvoju fakulty.
Ako člen Vedeckej rady TF SPU svojimi
námetmi a pripomienkami pozitívne ovplyvňoval ďalší rozvoj fakulty. Význam-

ný bol i jeho podiel na úspešnom rozvoji spolupráce v oblasti doktorandského štúdia, habilitačných konaní a vedeckých projektov našich pracovníkov.
Nedá sa podrobne obsiahnuť celá
oblasť aktivít a prínosov prof. Pokorného pre akademickú verejnosť i celú
spoločnosť. Patril medzi osobnosti, ktoré svoj čas naplnili bohatou úrodou činov a ktoré zároveň svojimi charakterovými vlastnosťami vzbudzovali prirodzený rešpekt a úctu.
Ako prejav najvyššieho ocenenia a
úcty za jeho dielo prekračujúce obvyklé spoločenské kritériá a vklad do rozvoja vedy a vzdelanosti mu SPU v Nitre
minulý rok udelila čestnú vedeckú
hodnosť doctor honoris causa. Strácame v ňom významného vedca, pedagóga, svedomitého človeka, ale i dobrého priateľa.
Česť jeho pamiatke!
Kolektív pracovníkov TF SPU

S. Becík: Som viac roľník ako politik
Ing. Stanislav Becík, PhD., nahradil na poste ministra pôdohospodárstva
SR Zdenku Kramplovú, ktorá musela opustiÈ ministerské kreslo po deviatich
mesiacoch z dôvodu netransparentného financovania HZDS a netransparentného obstarávania na ministerstve pôdohospodárstva. Na tlaãovej konferencii v rámci otvorenia 35. roãníka veºtrhu Agrokomplex v Nitre nov˘ minister
pôdohospodárstva SR hovoril o snahe zv˘‰iÈ spoloãensk˘ status rezortu, národnej agrárnej politike, ako aj o budúcoroãnom rozpoãte. O sebe sa vyjadril,
Ïe je viac poºnohospodár a roºník ako politik.
Pôdohospodárstvo je odvetvie charakterizované ako priorita pre vládu.
Napriek tomu by malo mať od roku 2009
krátený rozpočet. „Túto informáciu, ktorá sa už objavila v médiách, berte ako
zlý žart. Budem sa snažiť, aby nemal
poľnohospodár ani o korunu menej ako
doteraz,“ zdôraznil S. Becík.
Národná agrárna politika by podľa
ministra mala vyústiť do zabezpečenia
vyváženého rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby. „Dôležité bude oživiť viaceré
odbory rastlinnej produkcie, ktoré zaznamenali veľký ústup. Napr. výmera
ovocných sadov klesla zo 16 500 ha na
necelých 9-tisíc ha, intenzívnych ovocných sadov máme 5-tisíc ha.“ Neutešená situácia vládne aj vo vinohradníctve, kde sa počíta s revitalizáciou až od
roku 2010 – 2011.
Vlaňajší rok označil S. Becík za katastrofálny pre poľnohospodárov. Slabá
úroda pšenice spôsobila, že ceny obilia
sa vyšplhali na úroveň cien v „starých“

štátoch EÚ. Tohtoročná úroda bude
oveľa vyššia, ako sa predpokladalo,
avšak vývoj počasia negatívne ovplyvnil
kvalitu dopestovaných plodín. Podľa mi-

nistra možno očakávať, že v tomto roku
poklesnú ceny pekárenských výrobkov
v obchodnej sieti, pretože nákupné ceny potravinárskej pšenice výrazne poklesli v porovnaní s predchádzajúcimi
mesiacmi. Pripustil však, že ministerstvo nemá žiaden dosah na cenotvorbu
obchodníkov. „Nasýtený národ je spokojná spoločnosť, a to by som si prial,
aby bolo Slovensko,“ zdôraznil na záver
minister.
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Curriculum vitae
Doc. Ing. STANISLAV BECÍK, PhD.,
(*25. 5. 1952) je absolventom Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre
(1982). Na Fakulte
ekonomiky a manažmentu SPU získal v roku 2004 v odbore Odvetvové a
prierezové ekonomiky poľnohospodárstva a lesníctva titul PhD. a o tri roky
neskôr sa na Fakulte európskych štúdií
a regionálneho rozvoja habilitoval na
docenta v odbore Ochrana pred hospodárskymi katastrofami.

V roku 1973 pôsobil v Združení agropodnikateľov, družstvo (ZAD) Dvory
nad Žitavou, kde prešiel od robotníckej
profesie po funkciu hlavného zootechnika. V roku 1988 sa stal predsedom
družstva. V roku 1998 bol zvolený za
predsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nových
Zámkoch, o dva roky neskôr za člena
predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Bratislava. Je členom Vedeckej rady
Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov SPU Nitra.
Stanislav Becík je ženatý a má tri deti. Ovláda anglický a ruský jazyk.

Každé prostredie potrebuje dobrý nápad
Umelecky ponímané pretváranie
Medzinárodná letná ‰kola umenia v prírode (International summer school of
priestoru a vytvorenie jedného z dekoland art) bol názov podujatia, ktor˘ od 7. do 20. júla zrealizovala Fakulta záratívnych prvkov nám opísala Alehradníctva a krajinného inÏinierstva SPU. V poradí druh˘ roãník sa uskutoãnil
xandra Gregorovičová, účastníčka letv rámci siete ‰tyroch ‰tátov, v ktor˘ch sa uãí krajinotvorba (âeská republika,
nej školy. „Pôvodná myšlienka môjho
Poºsko, Maìarsko a Slovensko) a zúãastnili sa na Àom aj ‰tudenti z Rumunska
diela bola, že som chcela spolu s kaa Slovinska. Prv˘ roãník letnej ‰koly bol v minulom roku v Poºsku zameran˘
marátkami zakomponovať do prostrena krajinné plánovanie.
„Naša fakulta sa rozhodla, že urobíme ňom, hlinou, papierom, a keďže pominu- dia naše papierové tváre, ktoré budú
land art – umenie v krajine, čo je istý druh teľnosť je typickou črtou mnohých land- vrhať svetlo pomocou sviečky. Napofilozofie, prejav, ktorý dáva výtvarníkovi artových diel, svoje práce prezentovali kon sme však papierové tváre inštalomožnosť komunikovať s prírodou. Získali prostredníctvom vlastných (v PC učeb- vali na kartónové krabice, tým spôsosme grant cez CEEPUS, finančnú pod- niach KZKA spracovaných) grafických bom, že viseli a točili sa. Osvetlenie zabezpečila sviečka, ktorú sme položili
poru z Vyšehradského fondu, VPP Kolí- posterov na vernisáži na FZKI.
Originálne diela mali aj originálne ná- na zem.“ Mimochodom, originálny náňany a materiálové sponzorstvo z Agro
CS, čo nám umožnilo študentov sústrediť zvy ako napríklad Go with the flow - pad vznikol ako reflexia na uvidené v
na Slovensku a vytvoriť im podmienky na Nechaj sa unášať, Focus, Imprisoned múzeu A. Warhola.
tvorbu,“ informovala doc. Ing. Ľubica Fe- Beings a i.
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
riancová, PhD., vedúca Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, organizátorka
letnej školy umenia v krajine.
V prvej časti letnej školy dvadsaťšesť
účastníkov, z toho 14 zahraničných a 12
slovenských, tvorilo svoje estetické, hoci dočasné diela v krajine, v dedinke
Habura, ktorá leží 7 km na sever od
podtatranského mesta Medzilaborce.
Projekt ďalej pokračoval v Humennom,
kde Mestský úrad vydelil priestor na sídlisku pod Sokolejom, ktorý plánujú riešiť
ako sídliskový park. Účastníci medzinárodnej letnej školy urobili osem štúdií
parku, ktoré budú ďalej rozvíjať na hodinách ateliérovej tvorby.
„V Medzilaborciach je múzeum Andy
Warhola, známeho kráľa pop-artu. Študenti mali možnosť uvidieť expozíciu,
absolvovať prednášku o tvorbe umelca
a spontánne sa inšpirovať jeho tvorbou,“
Letnú školu uzavrela slávnostná vernisáž, na ktorej študenti prezentovali svoje
povedala doc. Feriancová. Mladí umelci
Snímka: rch
diela.
pracovali s rôznym materiálom - kame-

Zahraniční študenti spoznávali slovenský vidiek
Fakulta európskych ‰túdií a regionálneho rozvoja v spolupráci s Fakultou ekonomiky a manaÏmentu je zapojená do vzdelávacieho medzinárodného programu
EÚ - Erasmus Mundus. V rámci konzorcia univerzít z Belgicka, Nemecka, ·panielska, Francúzska, Talianska ponúka magisterské ‰túdium v oblasti rozvoja vidieka. Projekt podporuje ‰túdium ‰tudentov z tretích krajín na univerzitách v EÚ.
Prvá prípadová ‰túdia v rámci projektu International Master of Science in Rural
Development bola zorganizovaná v roku 2006 a zúãastnili sa na nej ‰tudenti z 19
krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali bohat˘ program v Myjavskom regióne. Bol zameran˘ na oblasÈ sociálno-ekonomického rozvoja na vidieku.
Na základe veºmi pozitívnej spätnej
väzby ‰tudentov, partnersk˘ch univerzít a vysoko kvalitného hodnotenia prí-

padovej ‰túdie medzinárodnou asociáciou ICA (Assocciation for European
Life Science Universities) v Berlíne,
zorganizovali uvedené fakulty uÏ tretiu prípadovú
‰túdiu Rozvoj vidieka cestou ekonomickej diverzifikácie – vidiecky turizmus –
prípad SR. Bola zameraná
na oblasÈ ekonomickej diverzifikácie na vidieku z
pohºadu vidieckeho turizmu. Na prípadovej ‰túdii
2008 sa zúãastnili ‰tudenti
zo 14 krajín sveta a hosÈujúci profesori z Hunan University, âína, University
Córdoba, ·panielsko a
Úspešný projekt vyvrcholil odovzdávaním certifiká- Warsaw Agricultural Unitov. Bodku urobilo foto na pamiatku...
Foto: rch
versity, Poºsko.

V úvodnom t˘Ïdni sa ‰tudenti zúãastnili na teoretick˘ch predná‰kach z
danej oblasti na SPU v Nitre, potom absolvovali pobyt na slovenskom vidieku,
kde Ïili v slovensk˘ch rodinách. Cieºov˘m regiónom bol tento rok Hont. Získané poznatky z praktickej ãinnosti na
slovenskom vidieku prezentovali v rámci konferencie pod názvom Vidiecka turistika v Honte oãami sveta, ktorá sa
uskutoãnila 20. augusta v Krupine.
Praktické zruãnosti v oblasti vidieckej turistiky ‰tudenti rozvíjali i poãas
svojho pobytu vo vidieckom regióne na
Myjave. V rámci náv‰tevy Agropenziónu Adam v Podkylave mali ‰tudenti jedineãnú moÏnosÈ objaviÈ krásy vidieckej turistiky v okolí a priamo byÈ súãasÈou pestrej kultúry a histórie myjavsk˘ch kopaníc.
Lokálna koordinátorka projektu:
prof. Dr. ANNA BANDLEROVÁ, PhD.,
dekanka FE·RR
ManaÏment projektu Erasmus Mundus IMRD: Ing. LORETA DRENKOVÁ, PhD., FEM
a Ing. ZUZANA CANDRÁKOVÁ, FE·RR

www.uniag.sk

Nitrianska letná univerzita
zaujala aj Českú televíziu
Na akademickej pôde si deti počas
dvoch týždňov precvičili cudzie jazyky,
vyskúšali si byť olympionikmi, environmentalistami, okrem iného získali informácie o zdravej výžive, technike, informatike, estetike a boli oboznámení s
právami a povinnosťami euroobčanov,
ako aj občanov - mladých Nitranov. Medzi zaujímavé programy, ktoré absolvovali, patrila prezentácia o Afrike, pripravená doktorandom FEM A. Youssefom z

Čadu, diskusia o podnikaní v európskom priestore i eure, ktorú deťom zorganizoval Ing. Artan Quineti, PhD., z Katedry ekonomiky FEM, pochádzajúci z
Albánska, ako aj poznávanie liečivých
rastlín. O ich využití deti informoval Ing.
Miroslav Habán, PhD., z Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ. Práve počas prednášky z fytoterapie zavítal na prázdninovú školu
aj redaktor Českej televízie (ČT 1).

Snáď najzáhadnejším slovom pred začiatkom Nitrianskej letnej univerzity bol pre deti
termín fytoterapia. O tom, že je to liečba bylinami, a aj veľa ďalších zaujímavostí o liečivkách, sa dozvedeli počas projektu od Ing. Miroslava Habána, PhD.
Foto: rch

Nezabudnuteľným zážitkom pre malých študentov bola návšteva botanickej záhrady a univerzitného vivária, kde
mali možnosť dozvedieť sa niečo o chove exotických zvierat, najmä plazov.
V rámci témy Mladý Nitran, Mladá
Nitrianka zamestnanci MSÚ v Nitre informovali deti o meste, o fungovaní jeho
samosprávy a podobne. Účastníci letnej univerzity sa previezli Nitrianskym
expresom po historickom centre mesta
a navštívili synagógu.
Bodku za prázdninovým štúdiom urobila slávnostná promócia v aule UKF, na
ktorej si absolventi NLU prevzali certifikát z rúk prof. Ing. Tomáša Kozíka,
DrSc., predsedu Akademického klubu
UKF. Na promóciu prijal pozvanie aj viceprimátor Nitry, Ing. František Baláž.
„Projekt je odštartovaný a už teraz
uvažujeme o príprave 2. ročníka. Získali
sme skúsenosti, množstvo nových nápadov, a predovšetkým fantastický pocit, že nebol problém v krátkom čase
nájsť skupinu ľudí z oboch univerzít, ktorí boli ochotní nezištne spolupracovať,“
povedala Mgr. Ing. Danka Moravčíková,
vedúca Centra celoživotného vzdelávania FEM, ktoré za SPU zastrešovalo organizáciu NLU. „Potešila nás aj okamžite deklarovaná podpora projektu zo
strany vedenia univerzít. Čo je však veľmi cenné, máme už niekoľko nových iniciatív z ďalších pracovísk oboch univerzít, ktoré v tomto ročníku neboli zapojené, ale projekt ich oslovil. Prezradím aspoň jeden – na budúci rok si deti vyskúšajú aj novinársky chlebíček a pripravia si vlastný „spravodaj NLU,“ prezradila ďalšie plány D. Moravčíková.

V nitrianskej synagóge bola poãas prázdnin otvorená v˘stava pod názvom
Silk. Autorkou originálnych v˘tvorov je Miriam Podbehlá, ãerstvá absolventka
Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorá sa maºovaniu na hodváb venuje uÏ 10 rokov. Je to uÏ jej tretia v˘stava a autorka ju spestrila ‰irokou ‰kálou
originálnych ‰perkov.
Miriam Podbehlá doteraz vytvorila by a pri maľovaných motívoch zachováviac ako tisíc menších i väčších diel. Čo va čisté línie. „V mojich dielach sú často
si podľa nej vyžaduje toto umenie? „Mu- farby zapíjané jedna do druhej, čo vysíte mať veľkú dávku trpezlivosti a najmä tvára punc nenapodobiteľnosti a jedizručnosť a precíznosť. Maľuje sa na hod- nečnosti.“
váb napnutý v ráme a kontúra sa nanáA čo plánuje autorka do budúcnosti?
ša v uhle 90 stupňov, pričom musí prejsť „Rada by som študovala výtvarný odbor
na rubovú stranu hodvábu, aby sa ne- na Univerzite Konštantína Filozofa, no a
skôr nanášané farby nerozpili cez obry- keďže som vyštudovala technológiu posy.“ Autorka priznáva, že dodnes študu- travín na SPU, a tento odbor ma tiež
je zahraničné príručky, oboznamuje sa s zaujíma, nevylučujem, že sa pokúsim aj
novými technikami a farbami. Sama ob- o doktorandské štúdium.“
javila novú, tzv. „slnečnú techniku“ – suRENÁTA CHOSRAVIOVÁ
šenie batikovaných
hodvábnych šatiek na
prudkom slnku. „Vznikajú tak výrazné kontrastujúce obrysy farieb v miestach dotyku
a tmavé sýte farby,“
vysvetľuje. O sebe Miriam hovorí, že má veľkú predstavivosť. Napriek tomu sa inšpiruje
aj dielami iných autorov, napr. českej výtvarníčky Dity Dostálkovej, tvorbou Jana
Zrzavého, Albína Brunovského či Gustava
Klimta. Najradšej robí
rôzne doplnky – šatky,
šáliky, štóly, kravaty a
v poslednom čase aj
obrázky a ozdoby vyrobené z prírodných
materiálov – minerálov, perlete a riečnych
perál,
upevnených
na hodvábnych šnúrkach. Špecifikom tvorby M. Podbehlej je, že
pri maľovaní na hodváb sa na niektorých
jeho plochách snaží
zachovať aj pôvodnú „V súčasnosti som v technike maľovania na hodváb dobielu farbu, nepoužíva siahla takú úroveň, že si môžem dovoliť aj zložité figurálSnímka: rch
tmavé podkladové far- ne námety a ilustrácie,“ podotýka Miriam.

Lahôdky na festivale

Medzinárodný festival Divadelná Nitra,
ktorý prebehne v dňoch 26. 9. – 1. 10., prináša opäť nezvyčajné témy, provokatívne
výrazové prostriedky a znepokojivé výpovede o človeku a dobe. Lahôdkou festivalu bude bezpochyby Kafkov Proces pražského Divadla Komedie v réžii Dušana D.
Pařízka, ktorý divákovi predkladá nový pohľad – zápas hlavného hrdinu Jozefa K.,
(obete absurdného vyšetrovania), s tajomnými inštitúciami interpretuje predovšetkým ako vnútorný boj hrdinu so sebou samým. V nesmrteľnej inscenácii Jana Gross-

NÁ· TIP

mana zo 60-tych rokov bol hlavný hrdina
Kafkovho románu ponímaný ako obeť síl
pôsobiacich na pozadí totalitného režimu.
Hru Proces uvedie 11. októbra o 18. hodine Staré divadlo.
Ďalšou zaujímavosťou na festivale bude
hudobný príbeh o politickom procese s
Miladou Horákovou z 50-tych rokov 20.
storočia v Československu – Zítra se bude... v réžii Jiřího Nekvasila. Komornú operu pod taktovkou Opery Národného divadla v Prahe uvedie 27. septembra o 18.
hodine Divadlo Andreja Bagara.

âo pripravuje Agrofilm 2008?

Pod heslom Ľuďom chlieb a mier sa v
Slovenskom centre poľnohospodárskeho
výskumu - VÚŽV v Nitre v dňoch 29. 9. - 3.
10. uskutoční jubilejný 25. ročník medzinárodného odborného filmového festivalu
Agrofilm 2008. Podujatie otvorí svoje brány pre defilé vedeckých, odborných a informačných videofilmov krajín celého sveta z oblasti agropotravinárstva, lesníctva,
vodných zdrojov, ekológie, problémov vidieka a života jeho obyvateľov i prognózy

a vízie ďalšieho vývoja multifunkčného
pôdohospodárstva.
Tradičným sprievodným podujatím bude odborné sympózium s aktuálnym zameraním na tému Prognóza vývoja slovenského pôdohospodárstva a priority
pôdohospodárskych vied, ktoré sa uskutoční v stredu 1. októbra 2008, ako aj výstava umeleckých diel v rámci známych a
obľúbených Stretnutí umenia a vedy.
www.agrofilm.sk

Kráãam na‰ím mestom
„Obyvateº, ktor˘ nepozná slávnych rodákov a udalosti, ktoré sa v jeho bydlisku udiali, nemôÏe maÈ skutoãne rád svoje mesto. Skutoãná láska k vlasti a rodnej zemi korení
v poznaní histórie a Ïiví sa z nej ako rastlina z humusu. Je veºmi dôleÏité, aby sme ão
najhojnej‰ie, ako po kvapkách, podávali znalosti z histórie nielen mládeÏi, ale v‰etk˘m
obyvateºom. No a jednoduch‰ie a úãinnej‰ie to sotva dokáÏeme, ako vyuÏitím názvov ulíc a námestí, ktoré nesú mená známych osobností.“
Historik T. Ortvay

Gorazd (9. storočie), kňaz, určený nástupca arcibiskupa Metoda, svätec. Dátum narodenia ani úmrtia nepoznáme, vie
sa, že pochádzal zo slobodného rodu a

bol synom niektorého vladyku z našej krajiny. Medzi učeníkmi sv. Cyrila a sv. Metoda popredné miesto zaujímali tí, ktorých si
bratia priviedli z Macedónie. Gorazd patril
do druhej skupiny, ktorú tvorili učeníci, ktorých im dal Rastislav. Podľa mnohých historikov sa vierozvestovia pri preklade liturgických textov radili s Gorazdom, hlavne v
otázkach cirkevnej a cirkevnoprávnej terminológie.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

...a niekedy snáì dovidenia!

Pri maľovaní na hodváb
zachováva čisté línie

DIVADLO

Sedela som v električke a rozmýšľala, čo ma asi dnes čaká v práci, keď
sa za mnou ozvala skupinka vysokoškolákov. Vášnivo rozoberali všetky
možné festivaly, ktoré v lete poctili
svojou návštevou, miesta, kam sa zatúlali a ťažkali si, že už za chvíľu musia
zase na nejaké prednášky a cviká.
Prišlo mi to smutno-krásne...
Ešte minulý rok som tam stála s nimi a dnes už kopem inú ligu. Od júna
som totiž Ing. Niekedy sa prichytím,
ako si spomeniem na maličkosť zo študentského života, a tak si uvedomím,
že nielen ja, ale aj moji spolužiaci, máme na čo spomínať. Nekonečné prednášky, „akčné“ cviká, zvládnuté skúškové, chodbovice na intrákoch, krúžkovice, vyspávanie do obeda, kamoši,
lásky... Na zlé veci sa zabúda rýchlo.
Preto by som chcela prostredníctvom Poľnohospodára poďakovať nielen profesorom, ktorí to s nami mali
málokedy jednoduché, ale všetkým,
vďaka ktorým sme úspešne spromovali a ktorí vedome či nevedome formovali naše osobnosti. Ďakujem za
krásnych päť rokov na našej alma mater a prajem všetkým veľa chuti do
učenia (bez ohľadu na to, z ktorej strany katedry stoja) a rovnako veľa zábavy a dôvodov na úsmev.
...a niekedy snáď dovidenia
misty

Iná škola, iný mrav
Toliarová?
Na Katedre ekonomiky a spoločenských vied Univerzity sv. Štefana v Gödöllő sa udomácnila spoločenská udalosť pod názvom toliarová. Ako už sám
názov prezrádza, svedčí hospodárskofinančnému profilu domovskej fakulty. O
čo ide? Na predabsolventskom plese odovzdá dekan fakulty každému študentovi neobyčajný toliar. Pravda, aj ten má
len dve strany, ako každá minca, ale
predsa je niečím výnimočný. Na rube je
vyryté slovíčko „áno“, na líci zas „nie“.
Tento toliar má všetkým budúcim absolventom pripomínať nezabudnuteľné študentské roky, ale môže byť nápomocný
aj pri dôležitých životných rozhodnutiach. Pretože ak sa odborník so vzdelaním z Univerzity sv. Štefana dostane do
situácie, že sa musí rozhodnúť medzi
dvoma alternatívami a nevie ako, môže
si vziať na pomoc tento toliar. Vyhodí ho
do výšky a podľa toho, na ktorú stranu
dopadne, poradí nerozhodnému zvoliť
si tú správnu cestu.
(Univerzitné noviny z Gödöllő, 15.7.2008)

AJ TAKÉ BOLO tohtoročné leto
■ Pršalo. Vyčíňali živly. Voda brala aj životy. Na východnom Slovensku boli zaplavené celé dediny, miestami hovorili o tisícročnej vode. V júli roku 2008.
■ Významný kardiochirug Jaroslav Siman, ktorý pred ôsmimi rokmi úspešne
oddelil siamské dvojčatá, podľahol 19. júla vo veku 74 rokov zákernej chorobe.
■ V belehradskom autobuse chytili 22.
júla vojnového zločinca Radovana Karadžiča, ktorý sa dlhé roky skrýval pod maskou dlhovlasého experta na alternatívnu
medicínu.
■ Na trenčianskej Pohode bola podľa
účastníkov skutočne pohoda. Jedným z
vrcholov festivalu bolo vystúpenie známej
pesničkárky a aktivistky za ľudské práva,
Joan Baezovej.
■ V nitrianskej katedrále sv. Emeráma
našli maltu (zrejme) z veľkomoravskej doby. Podľa archeológov by mohlo ísť o stopy po prvom kresťanskom kostole na našom území, ktorý dal postaviť knieža
Pribina v roku 833.
■ V berlínskej pôrodnici sa 11. júla narodili čierno-biele dvojčatá. Chlapci Ryan
a Leo. :))
■ Poldruha hodiny trvalo čiastočné zatmenie Slnka 1. augusta t. r. Ďalší podobný úkaz sa na slovenskom nebi odohrá až
3. septembra 2081, absolútne zatmenie
však až 7. októbra 2135.
■ Alexander Solženicyn, ruský spisovateľ, sovietsky disident a nositeľ Nobelovej
ceny, kritik režimu, zomrel 3. augusta v
Moskve vo veku 89 rokov. Jeho najznámejšia kniha je Súostrovie Gulag.
■ V Pekingu sa 8. augusta vo veľkom
štýle začali už 29. olympijské hry, ktoré trvali šestnásť dní a pre Slovensko znamenali doteraz najjagavejší výsledok v podobe troch zlatých, dvoch strieborných a
jednej bronzovej medaily. Žiaľ, ani počas
OH zbrane vo svete nemlčali...

■ V polovici augusta sa Slovenskom
prehnali silné búrky. Víchor bral strechy,
stromy, aj mladé životy – na hudobnom
festivale Hardfest v Jaslovských Bohuniciach vyhasli dva.
■ V auguste došlo k zmenám vo vláde.
Na poste ministra životného prostredia je
Ján Chrbet a ministerstvo pôdohospodárstva vedie Stanislav Becík.
■ Životná opona legendárneho Jánošíka, herca Michala Dočolomanského, sa
po zákernej chorobe naposledy spustila
26. augusta. Pre tisícky divadelných, filmových a televíznych divákov sa stal legendou.

Titul EHMK Košiciam
Európskym hlavným mestom kultúry na rok 2013 sa stali Košice. Rozhodla o tom trinásťčlenná medzinárodná porota, ktorá zasadala 9. septembra na pôde Ministerstva kultúry
SR. Ďalšími kandidátmi na titul boli
mestá Prešov, Nitra a Martin.

AKAD
DEMIPÉDIA
akademické obrady
vyjadrujú zachovávanie univerzitných
tradícií. K najvýznamnejším patrí otvorenie akademického roka, imatrikulácie
novoprijatých študentov, promócie absolventov všetkých foriem štúdia, promócie vedeckých odborníkov, udeľovanie čestných doktorátov a ďalšie slávnostné udalosti. Ich súčasťou je zloženie
akademického sľubu.
aula (v antickom Ríme palácová sieň
so stĺpmi)
slávnostná sála určená predovšetkým
na vykonávanie akademických obradov.

VESELOU CERUZKOU

Kresba: MARCEL KRI·TOFOVIâ

Pilotn˘ roãník Nitrianskej letnej univerzity (NLU), zorganizovan˘ zamestnancami a odborn˘mi lektormi zo Slovenskej poºnohospodárskej univerzity a
Univerzity Kon‰tantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra, vyvrcholil 11. júla slávnostnou promóciou. PäÈdesiat‰tyri detí z Nitry a okolia si na nej prevzalo certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

NA PRESSTÁVKU...

www.uniag.sk
SPEKTRUM
Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre oznamuje, že
 23. 9. 2008 sa na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI (cvičebňa
ZP –S1) uskutočnia obhajoby dizertačných prác:
o 9.00 h bude Ing. KAROL ŠINKA, doktorand na
KKPaPÚ, obhajovať prácu na tému Využitie modelovania vodnej erózie pôdy pri návrhoch protieróznych opatrení v krajine a o 11.00 h bude Ing.
PETER ŠURDA, doktorand na Katedre biometeorológie a hydrológie, obhajovať prácu na tému Vplyv využívania pôdy na zrážkovo-odtokový
proces z hľadiska vzniku vodnej erózie pôdy.
 24. 9. 2008 sa na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI (cvičebňa
ZP –S1) uskutočnia obhajoby dizertačných prác:
o 9.00 h bude Ing. JAROSLAVA ŠRANKOVÁ, externá doktorandka na Katedre ekológie FEŠRR,
obhajovať prácu na tému Populačná dynamika
rastlín s klonálnym rastom a o 11.00 h bude Ing.
MARCELA JUHÁSZOVÁ, doktorandka na Katedre krajinného inžinierstva, obhajovať prácu na tému Využitie monitoringu ovzdušia a pôdy v hospodársko-sídelnej aglomerácii Košice VSŽ pre
revitalizáciu kontaminovaného územia.
 29. 9. 2008 sa v zasadačke Dekanátu
FEŠRR (Mariánska ul. 10) uskutočnia obhajoby
dizertačných prác: o 9.00 h bude Ing. KRISTÍNA
NÉMETH-MOLNÁR, doktorandka na Katedre
ekológie FEŠRR, obhajovať prácu na tému Genotypová podmienenosť tolerancie rajčiaka jedlého na podmienky vodného stresu a o 11.00 h
bude Ing. JOZEF GUBIŠ, externý doktorand na
Katedre ekológie FEŠRR, obhajovať prácu na tému Využitie genetickej transformácie na zlepšenie tolerancie rastlín voči suchu.
 25. 9. 2008 o 10.00 h v posluchárni TD-01
(Pavilón záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová
7) prednesie Ing. OLEG PAULEN, PhD., habilitačnú prednášku na tému Uplatňovanie metodiky dvojstupňového sektorového rezu v intenzívnom ovocinárstve a o 11.30 sa uskutoční obhajoba jeho habilitačnej práce.
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že
 19. 9. 2008 o 12.30 h v knižnici Katedry agrochémie a výživy rastlín (pavilón CH, 2. posch.)
bude Ing. MÁRIA MRAŽÍKOVÁ, doktorandka na
Katedre pedológie a geológie, obhajovať dizertačnú prácu na tému Stabilita pôdnych agregátov v pôdach SR;
 22. 9. 2008 sa v knižnici Katedry rastlinnej
výroby (pavilón A, 2. posch.) uskutočnia obhajoby dizertačných prác: o 9.00 h bude Ing. VERONIKA ROTHOVÁ, doktorandka na KRV, obhajovať prácu na tému Vplyv abiotických faktorov a
agrotechnických zásahov na produkciu a kvalitu cukrovej repy (Beta vulgaris prov. altissima
Doell) a o 11.00 h bude Ing. KVETOSLAVA
STANKOVIČOVÁ, doktorandka na Katedre trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, obhajovať
prácu na tému Sledovanie floristicko-produkčných a ekologických zmien na horskom pasienku pri celoročnom využívaní hovädzím dobytkom;
 22. 9. 2008 sa v zasadačke Katedry ochrany rastlín (pavilón A, 5. posch.) uskutočnia obhajoby dizertačných prác: o 9.00 h bude Ing.
JAROSLAV ŠTEVO, doktorand na KOR, obhajovať prácu na tému Diabrotica virgifera ssp. virgifera – nový škodca kukurice na Slovensku a o
11.00 h bude Ing. MONIKA JELOKOVÁ, doktorandka na KOR, obhajovať prácu na tému
Parazitoidy kohútika modrého (Oulema gallaeciana Voet, 1806) na obilninách;
 23. 9. 2008 sa v zasadačke Katedry genetiky a plemenárskej biológie (pavilón T, 1. posch.)
uskutočnia obhajoby dizertačných prác: o 9.00 h
bude Ing. GÁBOR MÉSZÁROS, doktorand na
KGBP, obhajovať prácu na tému Analýza faktorov ovplyvňujúcich dlhovekosť kráv slovenského
pinzgauského plemena a o 11.00 h bude Ing.
DENISA VLADÁROVÁ, doktorandka na Katedre
hydinárstva a malých hospodárskych zvierat,
obhajovať prácu na tému Posúdenie jatočnej
hodnoty a kvality mäsa vybraných druhov malej
poľovnej zveri;
 24. 9. 2008 o 9.00 h v knižnici Katedry genetiky a šľachtenia rastlín (pavilón A, 4. posch.)
bude Ing. AGÁTA CANDRÁKOVÁ, doktorandka
na KGŠR, obhajovať dizertačnú prácu na tému
Klasifikácia odrôd a odrodová rozdielnosť jačmeňa siateho (Hordeum vulgare L.) pomocou
markérov BARE-1 retrotranspozónu a mikrosatelitov;

 30. 9. 2008 sa v zasadačke Katedry špeciálnej zootechniky (pavilón Z, 1. posch.) uskutočnia obhajoby dizertačných prác: o 9.00 h bude Ing. VIERA LORENCOVÁ, doktorandka na
KŠZ, obhajovať prácu na tému Vyhodnotenie
vplyvu pôrodnej hmotnosti na produkčné parametre ošípaných a o 11.00 h bude Ing. LENKA
MLYNEKOVÁ, doktorandka na KŠZ, obhajovať
prácu na tému Vplyv neuroreflexívneho typu ošípaných na kvalitu mäsa.

poºnohospodár

VYSOKO·KOLSKÁ UâEBNICA
J. Supuka, Ľ. Feriancová a kol.: Vegetačné štruktúry v sídlach – Parky a záhrady. Prvé vydanie, náklad 350 ks, cena 510 Sk.
E. Líška a kol.: Všeobecná rastlinná výroba. Prvé vydanie, náklad 1000 ks,
cena 240 Sk.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre oznamuje, že
 24. 9. 2008 sa v zasadačke Katedry biochémie a biotechnológie (pavilón RI, 1. posch.)
uskutočnia obhajoby dizertačných prác: o 9.00
h bude Ing. EVA SENDREJOVÁ, doktorandka na
KBB, obhajovať prácu na tému Enzymatické
hydrolyzáty rastlinných bielkovín ako zdroj esenciálnych látok vo výžive ľudí a o 11.00 h bude
Ing. DANIELA KOŠŤÁLOVÁ, externá doktorandka na Katedre hodnotenia a spracovania ŽP, obhajovať prácu na tému Vplyv probiotických preparátov na mikrobiologickú kvalitu hydinového
mäsa;

KLIKNITE SI !
Nová ‰Èuka v stojat˘ch vodách
Veľtrh Agrokomplex dodnes patrí k
významným podujatiam v kalendári
každého roľníka. Na to vsadili aj tvorcovia nového internetového denníka pre
poľnohospodárov, lesníkov a potravinárov - www.polnoinfo.sk, ktorí si povedali, že ak má takýto portál vzniknúť,
musí to byť práve pred týmto podujatím. „Chceli sme, aby ľudia z poľnohospodárskej praxe, pedagógovia a študenti z odborných škôl, ale aj z našej
univerzity vedeli, že existuje miesto,
ktoré im denne poskytne čerstvé informácie o dianí v agrosektore,“ hovorí
Juraj Huba, študent SPU a autor myšlienky pôdohospodárskeho denníka na
internete. Na to, aby boli správy pre čitateľa príťažlivé, musí byť zabezpečená
pestrosť zdrojov. „Informácie získavame zo štátnych a príspevkových inštitúcií MP SR, zväzov a združení poľnohospodárskej výroby, ale aj zo servisov
tlačových agentúr. Naši spolupracovníci denne sledujú aj zahraničné a domáce spravodajské portály a novinky
umiestňujú na našu - vašu webovú
stránku,“ hovorí J. Huba a dodáva, že
okrem denných informácií tu čitatelia
nájdu približne raz do týždňa aj nový
-rrozhovor alebo reportáž.

 26. 9. 2008 o 10.30 h sa na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín (pavilón BA, miestnosť BA-01, prízemie) uskutočnia obhajoby dizertačných prác: o 8.30 h bude Ing. et Ing. MARIÁN SUDZINA, externý doktorand na Katedre
mikrobiológie, obhajovať prácu na tému Štúdium
kvality medu ako možného vektora mikrobiálnej
kontaminácie potravového reťazca a o 10.30 h
bude Ing. MARTIN CHOVANEC, externý doktorand na KHaBP, obhajovať prácu na tému
Alkalická fosfatáza vo vzťahu ku kontrole pasterizácie mlieka.

NEPREHLIADNITE
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre oznamuje, že sa
blížia uzávierky prihlášok na jesenné termíny štátnych a medzinárodných jazykových skúšok:
✔ ‰tátnice z AJ a NJ - ihneì,
✔ TOEFL – 9. 10. 2008,
✔ City & Guilds – ihneì,
✔ skú‰ky Goetheho in‰titútu – ihneì.
Pre záujemcov o jednotlivé typy skúšok sú v ponuke krátke prípravné kurzy,
resp. celoročná príprava v špecializovaných ročníkoch. Pre váhajúcich záujemcov sú určené diagnostické testy, na základe ktorých sa záujemcom odporučí,
resp. neodporučí účasť na skúškach.
Testovanie sa koná jedenkrát v mesiaci,
vždy v stredu o 12.00 h. Ďalšie informácie na www.eku.sk.

Bernolákova 24 Zdravotnícka 3
(Poliklinika)
(ZSŠ HSaO)
1.p.,č.dv.202
Sekretariát
0944/006 224 0908/154 426

 aspekt@aspektnd.sk
037/73 322 18



Akreditované zariadenie MŠ SR

juniorské reprezentantky zvíťazili nad
Ruskom 63:57 a zaslúžene získali kontinentálny titul.
Európsky šampionát ponúkol atraktívny juniorský basketbal v podaní sympatických tínedžeriek, hralo sa v duchu
fair-play. Nechýbala ani vynikajúca
športová atmosféra, o kulisu sa starali
domáci diváci a fanúšikovia zúčastnených krajín. Spoločným menovateľom
šampionátu boli pozitívne reakcie všetkých zúčastnených na organizáciu turnaja i samotnú Nitru.
-rch(Výsledky nájdete na:
www.fibaeurope-u18women.com)



Katedra rastlinnej výroby FAPZ s hlbokým zármutkom oznamuje, že 3. 7.
2008 nás vo veku 77 rokov nečakane
opustila dlhoročná spolupracovníčka
doc. Ing. ZDENKA VILMA
GROMOVÁ, CSc.
Narodila sa 1. marca 1931 v Pavlovciach nad Uhom, okr. Veľké Kapušany.
Po ukončení vysokoškolského štúdia na
VŠP v Nitre nastúpila ako asistentka na
Katedru rastlinnej výroby, kde pôsobila
až do odchodu na dôchodok (1996).
V roku 1966 pod vedením akademika

 miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre hydinárstva a mal˘ch hospodárskych zvierat FAPZ pre v˘uãbu predmetov chov exotického vtáctva, manaÏment chovu hydiny a mal˘ch hospodárskych
zvierat, Ïivoãí‰na v˘roba II.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie – zootechnický odbor,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahau MS Office,
- pedagogická prax v odbore,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokladovať výpisom
z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 26. 9. 2008.

V¯UâBA A INFORMÁCIE:
NR
ZM
NZ

www.aspektnd.sk

S PIETOU
Katedra mikrobiológie FBP s hlbokým
zármutkom oznamuje, že 6. 8. 2008 nás
po náhlej chorobe vo veku 73 rokov
opustila bývalá dlhoročná pracovníčka
Ing. KVETU·KA MAJEROVÁ.
Celý svoj aktívny život venovala práci
v mikrobiologickom laboratóriu ako samostatná vedecko-technická pracovníčka. Aj po ukončení aktívnej činnosti
na katedre sa neprestajne zaujímala o
jej činnosť a pracovníkov, ktorí v nej
strácajú výbornú kolegyňu, a najmä človeka ochotného vždy pomôcť.
Posledná rozlúčka so zosnulou bola
9. 8. 2008 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste.
Česť jej pamiatke!
Kolektív katedry

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v
zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:
 miesta vysoko‰kolského uãiteºa na Katedre biometeorológie
a hydrológie FZKI pre v˘uãbu predmetov agrohydrológia, hydrológia, vodn˘ reÏim umel˘ch pôdnych profilov.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.
Uzávierka výberového konania je 26. 9. 2008.

 KURZY AJ / NJ / FJ / TJ / ·J / RJ / SJ
2 x 2 hod. / týždeň (16,30 / 18,00)
 ·TÁTNA JAZYKOVÁ SKÚ·KA
 CALLAN METHOD (AJ 4 x r˘chlej‰ie)
 ONE-TO-ONE KURZY
 ukážkové hodiny ✶ ZDARMA ✶
 16 rokov pôsobenia na trhu
ZªAVA: - pri registrácii do 30.09.
- pre rodinných príslušníkov
- pre pokračujúcich študentov
ZÁPISY: do 31. 10. (7,30-18,00)

Akademická 4
(Agroinštitút)
Príz., č.dv.18
0944/006 223

ODPORÚâANÁ LITERATÚRA
J. Antal, D. Igaz: Aplikovaná agrohydrológia. Piate vydanie, náklad 300 ks,
cena 198 Sk.
-d‰-

Špaldona úspešne obhájila dizertačnú
prácu a v r. 1981 bola vymenovaná za
docentku vo vednom odbore špeciálna
rastlinná výroba. V období r. 1991-1994
zastávala funkciu vedúcej katedry.
Počas svojho pôsobenia na VŠP bola
školiteľkou niekoľkých desiatok diplomantov, vedúcou autorských kolektívov
a spoluautorkou viacerých titulov skrípt.
Ako zodpovedná riešiteľka viedla kolektívy výskumných projektov zameraných
na triticale, liečivé rastliny a najmä koreninovú papriku. Bola uznávanou odborníčkou na jej pestovanie a svoje vedomosti odovzdávala do praxe.
Posledná rozlúčka so zosnulou bola
9. 7. 2008 na mestskom cintoríne v Nitre. Nech jej je rodná zem, ktorú tak milovala, ľahká!
Česť jej pamiatke!
Kolektív katedry



Katedra dopravy a manipulácie TF s
hlbokým zármutkom oznamuje, že 29.
7. 2008 zomrel vo veku 69 rokov jej bývalý pracovník
Ing. ·TEFAN TAKÁâ.
Posledná rozlúčka so zosnulým bola
1. 8. 2008 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste.
Česť jeho pamiatke!
Kolektív katedry

V¯BEROVÉ KONANIE

Jazyková ‰kola ASPEKT

Nitra bola dejiskom basketbalového šampionátu
Počas desiatich júlových dní (18. –
27. 7.) sa v Nitre konali Európske majstrovstvá junioriek do 18 rokov v basketbale. Na šampionáte junioriek A-kategórie sa predstavilo 16 najlepších celkov
starého kontinentu. Hráčky súperili v
Mestskej športovej hale na Klokočine a
v hale SPU. Slovenská basketbalová reprezentácia obsadila siedme miesto,
keď vo svojom poslednom vystúpení
zdolala poľské súperky o 30 bodov. Táto
výhra im však nestačila na postupovú
definitívu na budúcoročný svetový šampionát na Taiwane. Majstrom Európy sa
stala Litva, keď po výbornom výkone jej

SKRIPTÁ
M. Demo: Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín (Návody na cvičenia). Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 145 Sk.
Z. Tkáč a kol.: Alternatívne palivá pre motory. Prvé vydanie, náklad 100 ks,
cena 136 Sk.
H. Borsuková a kol.: Nemčina pre ekonómov. Prvé vydanie, náklad 500 ks,
cena 66 Sk.
J. Golian a kol.: Legislatíva a kontrola potravín. Prvé vydanie, náklad 300 ks,
cena 120 Sk.
D. Páleš: Návody na cvičenia zo stavebnej mechaniky. Prvé vydanie, náklad
100 ks, cena 91 Sk.
I. Michalík a kol.: Návody na laboratórne cvičenia z biochémie. Tretie nezmenené vydanie, náklad 600 ks, cena 57 Sk.

151/2008

OZNAMUJEME

PRÁVE VY·LI ...

 26. 9. 2008 sa v zasadačke Katedry špeciálnej zootechniky (pavilón Z, 1. posch.) uskutočnia obhajoby dizertačných prác: o 9.00 h bude Ing. LENKA SOLČIANSKA, doktorandka na
Katedre hydinárstva a malých HZ, obhajovať
prácu na tému Vplyv nových podmienok welfare
nosníc na kvalitu vajec a o 11.00 h bude Ing. ZUZANA SÚKENÍKOVÁ, doktorandka na KŠZ, obhajovať prácu na tému Hodnotenie dojiteľnosti
kráv na Slovensku;

 miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre práva FE·RR pre v˘uãbu predmetov medzinárodné právo, právo Ïivotného prostredia.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia právnického smeru,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať potvrdením
o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať certifikátom alebo
praktickým overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – priložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- prax v zahraničí vítaná.
Uzávierka výberového konania je 30. 9. 2008.
 miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre regionálneho rozvoja FE·RR pre v˘uãbu predmetu tvorba
a manaÏment projektov na krat‰í pracovn˘ ãas.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie ekonomického smeru,
- znalosť a praktické skúsenosti s tvorbou a manažmentom projektov,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať potvrdením
o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať certifikátom alebo
praktickým overením,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – priložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
Uzávierka výberového konania je 30. 9. 2008.
 miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre ekológie FE·RR pre v˘uãbu aplikovan˘ch ekologick˘ch predmetov.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie prírodovedného alebo poľnohospodárskeho smeru so zameraním na aplikovanú ekológiu,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať potvrdením
o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať certifikátom alebo
praktickým overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť - priložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
Uzávierka výberového konania je 30. 9. 2008.
 miesta vysoko‰kolského uãiteºa – odborného asistenta na Katedre európskych ‰túdií FE·RR pre v˘uãbu predmetov kohézna politika,
poºnohospodársky systém, spoloãenská komunikácia a protokol.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie katedry,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať potvrdením o štátnej
skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať certifikátom alebo
praktickým overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – priložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- prax v zahraničí vítaná.
Uzávierka výberového konania je 30. 9. 2008.
Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a dokladmi o odbornej praxi zasielajte na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.



Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Centra medzinárodn˘ch programov FE·RR na kratší pracovný čas.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie ekonomického smeru,
- vedecká hodnosť PhD.,
- aktívna znalosť dvoch svetových jazykov – preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať certifikátom alebo
praktickým overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – adekvátne preukázať.
Prihlášky s profesijným životopisom a overenými dokladmi o vzdelaní
zasielajte do 30. 9. 2008 na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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