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Voľby do senátu

STĹPČEK
Nič proti zelenej. Nielenže je favoritkou prírody, ale jej odtiene nájdu uplatnenie aj v šatníku. No a okrem toho sa to
v médiách dnes hemží slovnými spojeniami s týmto prívlastkom. Počnúc zelenou revolúciou a končiac, kto by to aj
povedal, zelenou svadbou! S touto
novinkou vyrukoval najznámejší svetový
svadobný magazín. Podľa neho je tu
čas, aby sa ekologické princípy presadili aj u svadobčanov. Znamená to vari
šetriť, kde sa len dá? Aj v takýto výnimočný deň? To hádam nie! Ani lodivodi svadobného priemyslu to takto nemysleli. Iba nabádajú: neplytvať! Na
svadbu si prenajať miestnosť od neziskovky, alebo obrad usporiadať rovno
pod holým nebom. Zriecť sa vidiny princeznovskej róby a svadobné šaty dať
ušiť z prírodných materiálov. Kyticu uviť z
kvetov, ktoré rastú v blízkom okolí. Aj
hostinu pripraviť zo surovín od miestnych producentov. Dobre bude, keď
svadobčania nebudú zďaleka a namiesto limuzíny prídu na koči ťahanom
koňmi. Keď sa pozvánky pošlú e-mailom
alebo budú vytlačené na recyklovanom
papieri. Svadobné fotky možno poslať v
digitálnej forme. Čo tak dať si prerobiť
zdedené snubné prstienky od babičky?
A to množstvo (nepotrebných) svadobných darov! Prečo by si mladý pár nemohol priať namiesto vysávača povedzme sadenicu stromčeka???
Nápady, ktoré prívrženci ekologickej
svadby prinášajú, nemajú konca kraja.
Niektoré sú nasledovaniahodné, iné úsmevné. Proti gustu žiaden dišputát. Prepáč, milá Zelená, ale v prípade svadobného dňa asi ostaneme verní Bielej. Aj
keď, svadobná kytica z ruží v záhrade
nemusí byť na zahodenie!
K. POTOKOVÁ

Svetový kongres v Ružomberku
V polovici septembra sa pod záštitou
slovenského a českého prezidenta uskutočnil 24. svetový kongres Spoločnosti pre vedu a umenie. Úlohy hostiteľa sa ujala Katolícka univerzita v Ružomberku.
Slovenskú poľnohospodársku univerzitu na tomto podujatí reprezentoval
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., prorektor SPU pre vzťahy s verejnosťou.
„Kongres sa konal pri príležitosti 50.
výročia založenia spoločnosti, jednej z
najvýznamnejších slovenských a českých krajanských organizácií v USA.
Odborný program mal široký záber od
medicíny po politológiu, od biochémie
až po literatúru a umenie. V rámci programu odznela zaujímavá prednáška
o Františkovi Klácelovi, o klonovaní, o
vzniku Rady pre slobodné Československo, ale aj o tom, ako ŠtB sledovala
Čechov a Slovákov žijúcich v exile,“ informoval prorektor.
-rch-
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4. 10. 1947 - zomrel Max Planck, nemecký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny, zakladateľ kvantovej mechaniky. Zaoberal
sa aj termodynamikou, optikou a filozofickými otázkami fyziky.
8. 10. 1892 - narodila sa ruská poetka a esejistka Marina Ivanovna Cvetajevová, autorka ľúbostnej lyriky, básnických skladieb Poéma Hory, Poéma
Konca, Básne Čechám i úvah o umení.
10. 10. 1813 - narodil sa taliansky hudobný skladateľ Giuseppe Verdi. Preslávili ho opery Nabucco, Maškarný bál,
Don Carlos, Aida.
15. 10. 1844 - narodil sa nemecký filozof, psychológ, filológ Friedrich Nietzsche, predstaviteľ voluntaristickej antropologickej filozofie.
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Na základe uznesenia predsedníctva
Akademického senátu SPU v Nitre zo dňa
24. septembra 2008 vyhlasujem voľby do
AS pre akademickú obec študentov na 15.
októbra 2008.
V prípade neplatnosti prvého kola volieb (menej ako 20 % voličov), vyhlasujem
druhé kolo volieb na 29. októbra 2008. Pri
organizačnom zabezpečení volieb sa treba riadiť Zásadami volieb do AS SPU v Nitre. Dodatok v zmysle novely vysokoškolského zákona bol schválený 9. apríla
2008. Jeho znenie majú k dispozícií predsedovia AS jednotlivých fakúlt.
Doc. JÁN SIMONÍK, predseda AS SPU

O biológii a genetike

Jeseň, jeseň, povedzže nám, ktoré z tvojich plodov sú najkrajšie? Všetky rovnako, znie diplomatická odpoveď. No predsa.
V našich zemepisných šírkach hrajú prím jabĺčka. Aj v tomto roku súťažili o titul Jablko roka a Najkrajšie jablko. Na jesennej
Foto: TOMÁŠ POTOK
Gardénii v Nitre...

Rektor SPU prof.
Mikuláš Látečka a
riaditeľ štátneho
podniku Plemenárske služby SR Ing.
Štefan Ryba podpísali 10. septembra 2008 zmluvu o vzájomnej spolupráci. Orientovaná je najmä
na podporu spoločných výskumných programov v oblasti biológie a genetiky, zdokonaľovanie genetického hodnotenia hospodárskych zvierat, ako aj na problematiku laboratórnych analýz kvality mlieka a
výmenu skúseností formou konzultačnej
činnosti.
-r-

Priorita: dobre obstáť v komplexnej akreditácii
ZAČAL SA NOVÝ AKADEMICKÝ ROK 2008/2009
Slávnostné otvorenie akademického roka 2008/2009 sa v aule našej univerzity
konalo 19. septembra. V auditóriu zasadli členovia akademickej obce, študenti,
zamestnanci školy, predstavitelia partnerských univerzít. Aj milí hostia, predseda
VÚC Milan Belica, primátor Nitry Jozef Dvonč, prednosta Obvodného úradu Juraj
Horváth. Čestní doktori našej univerzity, Ján Plesník, Ladislav Švihel, Jozef Kollár
a jubilant, deväťdesiatročný Emil Špaldon, nestor slovenského poľnohospodárstva.
„Dnes stojíme na prahu nového akademického roka, v očakávaní nových študentov, ale aj
všetkých „starých“ známych,
ktorí tvoria neopakovateľnú atmosféru univerzitného života,“
pripomenul prorektor Vladimír
Rataj, moderátor slávnostného
zhromaždenia skôr, ako odovzdal slovo rektorovi Mikulášovi
Látečkovi. „Opätovne si uvedomujeme, že nepracujeme pre
dnešok, ale pre zajtrajšok a
pozajtrajšok, preto bude naším
cieľom vytvárať také prostredie
pre vzdelávanie, ktoré bude mla- Zlatú medailu SPU ako výraz vďaky za celoživotdých inšpirovať a motivovať ku nú prácu v prospech univerzity odovzdal akadekreativite a túžbe byť múdrymi,“ mikovi Emilovi Špaldonovi rektor SPU prof. Mikuuviedol svoj príhovor rektor. Po- láš Látečka.
Foto: za
dal bilanciu činnosti za uplynulý
akademický rok, ale načrtol aj hlavné úlo- mobilitám študentov, učiteľov a zamesthy univerzity v tom nadchádzajúcom. nancov. Okrem toho podporovať fakulty
„Prioritou bude pre nás úspešná reakredi- v ich úsilí vypracúvať spoločné študijné
tácia študijných programov v rámci kom- programy a programy vedúce k dvojitým
plexnej akreditácie univerzity s cieľom, za- diplomom, vydávaným spoločne s výčleniť sa medzi univerzitné vysoké školy,“ znamnými zahraničnými univerzitami. Veprízvukoval a poďakoval všetkým zamest- denie SPU má záujem aj na tom, aby jej
nancom, ktorí sa podieľali na vypracovaní študenti aj zamestnanci mali možnosť
podkladov pre tento proces. Škola sa zmysluplne využívať svoj voľný čas kultúbude zameriavať na získavanie finančných rou, spoločenskými podujatiami aj šporprostriedkov na zlepšenie podmienok pre tom, a preto bude vytvárať podmienky pre
vzdelávací proces prostredníctvom ope- tieto aktivity. Prítomným sa potom krátko
račných programov EÚ. Trvalou úlohou je prihovoril Ján Simoník, predseda AS
aj rozšírenie možností štúdia v cudzom
SPU. Poďakoval im za odvedenú prácu a
jazyku. Vedeckovýskumná činnosť bude
zaželal veľa úspechov v činnostiach, ktoré
kopírovať potreby agrosektora, zameria sa
budú rozhodujúce pre ďalší rozvoj našej
na znalosti pre produkciu zdravotne vyalma mater.
hovujúcich a kvalitných potravín, polyfunkčné využívanie poľnohospodárskej
Pocta jubilantovi
krajiny so zreteľom na sociálny fenomén.
Výrazom vďaky za celoživotnú prácu v
„Členstvo v EÚ stavia pred nás v oblasti prospech vysokoškolskej vedy, vzdelávamedzinárodných vzťahov nové výzvy, ale nia a budovania vysokej školy bolo udeleponúka aj lákavé možnosti,“ povedal M. nie Zlatej medaily SPU akademikovi EmiloLátečka a dodal, že v zmysle Dlhodobého vi Špaldonovi, ktorý sa v máji t.r. dožil dezámeru rozvoja SPU do roku 2015 bude väťdesiatych narodenín. Míľniky života jubiuniverzita umožňovať čo najširší prístup k lanta pripomenul Daniel Bíro, dekan FAPZ.

Nový akademický
rok slávnostne
otvorený

„Už päťdesiaty šiestykrát sa zúčastňujem
na otvorení školského roka na tejto vysokej
škole,“ povedal jubilant vo svojom príhovore a pokračoval: „Veľa vecí sa odvtedy
udialo, veľa práce vykonalo. Škola sa vyvíjala v štyroch etapách, bolo to sťahovanie z
Košíc do Nitry, budovanie komplexu VŠP,
kruté obdobie, keď školu muselo opustiť
vyše 70 jej zamestnancov. Teraz prežívame
etapu rozvoja a prajem univerzite, aby sa
jej podarilo bezo zvyšku naplniť plány, o
ktorých tu hovoril pán rektor. Aby mala takých študentov, akí sme boli my, keď sme tu
začínali. Aby študovali čoraz viac, poctivo,
s nadšením. Idúc okolo internátu nech si
všimnú nádhernú sklomozaiku, ktorá znázorňuje premenu slnečnej energie na živú
hmotu za účasti vedy, agronómie, zoológie.
Rád by som sa svojim bývalým spolupracovníkom z celej vysokej školy poďakoval za odvedenú prácu. Všetkým vám prajem, aby ste sa dožili ďalšieho úspešného
rozvoja našej univerzity!“
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Niet slávnosti bez kultúry
Otvorenie akademického roka obohatil
svojím vystúpením FS Zobor. Ľudová hudba pod vedením Ondreja Debrecéniho ml.
s primášom Ondrejom Hlaváčom a sólisti
Jana Gajdošová, Petra Zaujecová, Lenka
Janovčíková, Lenka Cihelská a Martin Karaš predniesli výber zo svojho programu.
Bodkou za zhromaždením bola už tradične študentská hymna Gaudeamus igitur.
K. POTOKOVÁ

(Príhovor rektora a predsedu AS SPU
nájdete na www.polnohospodar.sk)

Technické vzdelávanie
a vedomostná spoločnosť
Tak, ako v akademickom prostredí rezonuje slovné spojenie Bolonský proces, obsahovo odrážajúce harmonizáciu vysokého školstva v Európe, v občianskej spoločnosti často zaznievajú slová vedomostná spoločnosť či Lisabonská stratégia. Dôvodom vzniku tejto aktivity v roku
2000 bola potreba definovať spoločnú hospodársku stratégiu krajín EÚ tak, aby bolo možné dosiahnuť v najbližšom
desaťročí vyšší hospodársky rast a zároveň zachovať
princíp európskeho sociálneho modelu.
Vedomostná spoločnosť
významovo úzko súvisí s pojmom vedomostná (znalostná, poznatková)
ekonomika, čo je v najjednoduchšom
vyjadrení ekonomika založená na poznaní, ekonomika, ktorá umožňuje vytvárať pridanú hodnotu implementáciou vedomostí a skúseností, vďaka
čomu odvetvia s vysokou technologickou úrovňou (biotechnológie, nanotechnológie, informačno-komunikačné

Verejná zeleň
v premenách času

New Academic Year was Inaugurated
on 19th September
page 1

Noví docenti
Prorektor Ján Supuka predstavil akademickej obci novo habilitovaných docentov:
Juraja Chlpíka (FAPZ), Zuzanu Hlaváčovú,
Zuzanu Palkovú (obe TF), Annu Michalcovú (FBP), Danielu Benedikovú, Vladimíra
Kunca a Štefana Reháka (všetci FZKI).
Dekréty si prevzali z rúk rektora a dekanov
svojich fakúlt. Blahoželáme a prajeme veľa
úspechov!

technológie, progresívne strojárenské
technológie, počítačom podporovaná
výroba a pod.) a rovnako aj vzdelávacie a vedecké inštitúcie prispievajú výraznou mierou k tvorbe bohatstva v
krajine. Pojem vedomostná spoločnosť
zahŕňa aj zmenu spôsobov fungovania
spoločnosti. Vedomostná ekonomika
na rozdiel od tradičnej, industriálnej,
ktorá poskytovala veľkému množstvu
(Pokračovanie na 2. str.)

Kľúče od auta
pre víťaza súťaže
strana 2

Public Green in Runtime
Metamorphosis
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Car Keys for Winner
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Technické vzdelávanie a vedomostná spoločnosť

Snímka: P. FINDURA

Deň techniky firmy PÖTTINGER
Začiatkom septembra sa v rakúskom Grieskirchene konal Medzinárodný
deň techniky firmy Pöttinger. Bolo to odborné podujatie, ktoré spoločnosť,
pôsobiaca aj na našom trhu v oblasti predaja poľnohospodárskej techniky,
organizuje každoročne.
Po úvodnej tlačovej konferencii, ktorú viedol majiteľ firmy Klaus Pöttinger,
nasledovala prehliadka závodu a
predvádzanie techniky v poľných podmienkach. Firma Pöttinger je dlhoročným výrobcom poľnohospodárskej
techniky. Jej sortiment je široký, od
strojov na spracovanie pôdy, cez sejbu až stroje na zber krmovín. Okrem
hlavných výrobných stredísk v Rakúsku (Grieskirchen), v Nemecku (Landsberg a Bernburg) v posledných rokoch
rozšírila svoju výrobu aj do Kanady,
Austrálie a Českej republiky. Slovensko a Česko boli v rámci európskej
skupiny predajcov ocenené ako druhí
najlepší predajcovia techniky za roky
2007-2008, a to predovšetkým vďaka

odbornej a marketingovej zručnosti
Ing. Zdenka Bíleho a Ing. Juraja Kanderu, bývalého absolventa Mechanizačnej fakulty.
Na dni techniky sa stretla odborná
verejnosť z 15 krajín sveta, zastúpená
predajcami, užívateľmi, novinármi a
taktiež zástupcami univerzít. Z Technickej fakulty SPU v Nitre sa na ňom
zúčastnil doc. Ing. Roman Gálik, prodekan TF a Ing. Pavol Findura, PhD., z
Katedry strojov a výrobných systémov
TF. So zástupcami firmy Pöttinger
predbežne dohodli spoluprácu v oblasti riešenia diplomových a dizertačných prác, ako aj možnosť odborných exkurzií študentov TF v tejto spoločnosti.
-pf-

Spomienka na profesora Uhrína
Katedra fyziológie živočíchov zorganizovala vo forme vedeckej konferencie
spomienku na 5. výročie úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc. Vedec a pedagóg venoval celý tvorivý život a dielo rozvoju zootechnických a veterinárskych
vied a svoje povolanie neopustil ani v rokoch normalizácie po vynútenom odchode z Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.
„Profesor Uhrín mal už vo svojom genotype, ktorý zdedil po svojich rodičoch
učiteľoch, vložený dar - stať sa vynikajúcim pedagógom a odborníkom. Už počas štúdií aktívne pôsobil na chirurgickej
a očnej klinike, na ktorej sa po absolvovaní stal riadnym asistentom. Po obhajobe kandidátskej dizertačnej práce v roku
1960 sa habilitoval na VŠV v Brne za docenta veterinárnej anatómie. V roku 1962
odišiel na Katedru fyziológie a anatómie
tkanív, ktoré závisia od intenzity a dyhospodárskych zvierat VŠP Nitre, ktorej
namiky fyziologických procesov.
bol dlhoročným vedúcim. Neskôr bol
Prof. Uhrín vybudoval pracovisko pre
zvolený za prorektora VŠP a v dvoch
chov kožušinových zvierat a pracovisko
funkčných obdobiach vykonával funkciu elektrónovej mikroskopie, fungujúce aj v
prodekana Agronomickej fakulty. Za pro- súčasnosti, ako aj morfo-genetickú škofesora bol vymenovaný v roku 1990 a o lu, ktorá dodnes tvorí. Medzi jeho žiakov
rok neskôr obhájil vedeckú hodnosť patrí doc. Peter Massányi, doc. Róbert
DrSc.,“ pripomenul na otvorení konferen- Toman, synovia, doc. Pavel Uhrín a doc.
cie prof. Jozef Bulla, dekan FBP. Vo ve- Dušan Uhrín, ktorí tiež prijali pozvanie na
deckovýskumnej práci sa prof. Uhrín za- konferenciu a podieľali sa na jej odboroberal problematikou chorôb kĺbov hos- nom programe. Mladší syn Dušan si vo
podárskych zvierat a neskôr sa venoval svojej prednáške Od motýľov k magneštúdiu morfogenetiky buniek a tkanív. tickej rezonancii zaspomínal na otca a
Z výsledkov prác o štruktúre a raste sva- charakterizoval ho ako človeka, ktorý velových vlákien a tukových buniek čer- del každého nenápadne donútiť pracopala najmä šľachtiteľská prax pri zvyšo- vať. „Vždy som si otca vážil pre jeho nevaní produkcie a kvality mäsa. Bol smiernu húževnatosť a poctivý prístup k
priekopníkom zavádzania elektrónovej životu a práci. Vo svojej pracovni našiel
mikroskopie do zootechnického výsku- naplnenie života a dokázal prekonať ťažmu na Slovensku. Originalitou je, že kosti a problémy časov minulých,“ povenesledoval patologické stavy a zmeny, dal doc. Dušan Uhrín.
ale jemné rozdiely v štruktúre buniek a
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

(Dokončenie z 1. str.)
ľudí stabilné zamestnanie na celý život,
ponúka nové možnosti, vyžaduje si však
pripravených, vzdelaných a tvorivých ľudí, schopných tieto možnosti využiť.
Národná lisabonská stratégia, prijatá
v roku 2005, definuje ciele vedomostnej
spoločnosti na Slovensku v štyroch oblastiach: informačná spoločnosť, inovácie, veda a výskum, investície do ľudí a
vzdelávania a podnikateľské prostredie.
V každej z nich konkretizuje niekoľko
priorít a cieľov, pričom ku každej oblasti
je vypracovaný samostatný akčný plán
obsahujúci zoznam úloh na najbližšie
obdobie.
Význam a perspektívy
technického vzdelávania
pri vytváraní vedomostnej spoločnosti v
každej z uvedených oblastí sú dané
samotným obsahom študijných programov, metódami a formami vzdelávania. Informačná spoločnosť vyžaduje vysokú úroveň informačnej gramotnosti,
ktorá je pre technické vzdelávanie typická a nevyhnutná. Rovnako prepojenosť vedeckovýskumných aktivít s podnikateľským sektorom v záujme zabezpečenia efektívneho prenosu nových
poznatkov do reálnych výstupov v hospodárstve v podobe inovácií je charakteristickou črtou najmä aplikovaného
prírodovedného a technického výskumu. Nakoniec, ak cieľom modernej
vzdelávacej politiky má byť dosiahnutie

Cieľom projektu je vyškoliť špecialistov v oblasti vidieckeho rozvoja a poľnohospodárstva v krajinách EÚ a USA.
Program poskytne študentom teoretické
znalosti týkajúce sa rozvoja, poľnohospodárskej ekonomiky a politiky a praktické znalosti založené na porovnávaní
dvoch rôznych modelov poľnohospodárskej a vidieckej politiky USA a EÚ.
Záujemcovia o magisterský program
absolvujú dvojročné štúdium na dvoch
európskych a jednej americkej univerzite. Vyučujúcim jazykom je angličtina, ale niektoré predmety možno študovať aj v ďalších jazykoch, napr. v španielčine, nemčine, francúzštine, holandčine a taliančine. Po úspešnom absolvovaní magisterského programu
získajú študenti dvojitý medzinárodný
diplom v odbore rozvoj vidieka a

ekonomika poľnohospodárstva. Tento
diplom udeľujú 4 európske univerzity
(Univerzita Ghent, Humboldtova univerzita v Berlíne, Agrocampus Rennes,
Univerzita Córdoba) spolu s jednou
americkou univerzitou, na ktorej študent
absolvoval minimálne ročné štúdium.
Základnou požiadavkou pre záujemcov
je minimálne bakalárske vzdelanie,
výborná znalosť anglického jazyka a
dobré študijné výsledky. Na štúdium je
poskytnutý grant, z ktorého si študenti
platia školné, ako aj ostatné výdavky.
Program ATLANTIS umožňuje vybraným vysokoškolským učiteľom SPU absolvovať prednáškový pobyt na amerických univerzitách, zapojených do
konzorcia. Štvortýždňový pobyt je spojený s poskytnutím vybraných prednášok, výskumnými a konzultačnými aktivitami. Učitelia budú zároveň hľadať

Dynamika rozvoja techniky
a technológií,
zmeny pracovného trhu, logicky prinášajú aj zmeny v obsahu a formách
vzdelávania. Je zrejmé, že nové materiály, výrobné technológie a spôsoby riadenia výrobných procesov, zvyšujú požiadavky na vedomosti a zručnosti zamestnancov. Predpokladom vytvorenia
vedomostnej spoločnosti je rast osobnostného potenciálu jednotlivcov, a to
prostredníctvom vzdelávania, zvyšovaním kvalifikácie, získavaním nových
zručností, podporou tvorivosti a flexibilnosti. Technické vzdelávanie má v ob-

lasti sprístupňovania informácií o nových materiáloch, výrobných technológiách či spôsoboch riadenia výrobných
procesov postavenie najbližšieho sprostredkovateľa a zároveň nositeľa inovatívnych myšlienok.
Technická fakulta a jej ciele
V tejto súvislosti sa mi žiada zdôrazniť, že informácie o uplatňovaní absolventov Technickej fakulty sú nanajvýš
priaznivé. Naši absolventi zvyčajne neklopú na dvere úradov práce, ale mnohé
firmy o nich prejavujú záujem už počas
štúdia. Dlhodobo sa veľmi úspešne
uplatňujú aj na atraktívnych manažérskych pozíciách výrobných spoločností
a technicky zameraných obchodných
firiem, nielen v regióne Nitry, ale v celej
SR, dokonca aj v zahraničí.
Ambíciou Technickej fakulty SPU naďalej ostáva pripravovať absolventov
uplatniteľných v rôznych oblastiach hospodárstva ako odborne zdatných, technicky rozhľadených a kreatívnych inžinierov, resp. bakalárov. Uvedomujeme
si, že len dostatočne flexibilná ponuka
študijných programov a uplatňovanie
moderných metód a foriem vzdelávania
môže v podmienkach vytvárajúcej sa
vedomostnej spoločnosti trvale zabezpečovať vysoký potenciál zamestnanosti a fakulte dôveryhodnosť a trvalý záujem o štúdium.
Prof. Ing. VLADIMÍR KROČKO, CSc.,
dekan Technickej fakulty SPU

Rokovali o ekologickom poľnohospodárstve
Koncom augusta a začiatkom septembra sa na pôde SPU uskutočnilo pravidelné stretnutie univerzitných učiteľov z krajín EÚ, ktorí vyučujú predmety zamerané
na ekologické poľnohospodárstvo (EP) na všetkých troch stupňoch štúdia.
Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastni- čovania EP. Učitelia na sebe testovali
lo 23 učiteľov zo 14 krajín EÚ a dvaja z interaktívne metódy výučby a práce v
USA. Hlavnými témami workshopu bol skupinách, zároveň prezentovali vývznik „industriálnej“ ekoprodukcie a sledky práce skupín a podobne. Dôležimarketingu, miestne potraviny verzus tou súčasťou workshopu boli organizačekologické potraviny, učenie na báze né aspekty intenzívnych programov v
skúseností v EP a agroekológii či využi- rámci podprogramu Erasmus, schváletie digitálnych technológií na podporu né na akademický rok 2008/2009. Boaktívneho učenia. V rámci tejto témy sa hatý program ukončila celodenná exhovorilo o súčasnom využívaní e-lear- kurzia do ekologických podnikov (Ekoningu v oblasti EP, o podpore e-learnin- trend Myjava, Biofarma Charolais v
gu prostredníctvom medzinárodnej Podkylave), kde účastníci prediskutospolupráce a o potenciáli webového vali rôzne aspekty prvovýroby, spracoportálu ako nástroja pre podporu vyu- vania, marketingu, inšpekcie a certifiká-

A znova bude
Agro – Tech
Trenčianske výstavisko v dňoch 5. –
7. novembra otvorí svoje brány pre 2.
ročník výstavy poľnohospodárskej
techniky AGRO – TECH. Predstaví sa
na nej okolo 45 vystavovateľov zo Slovenska, Česka a Rakúska.
Projekt podujatia je realizovaný v
úzkej kooperácii s odborným garantom výstavy – Združením výrobcov a
predajcov pôdohospodárskej techniky v SR – AGRION a Technickou
univerzitou SPU v Nitre.
Tohto roku sa môže verejnosť za
prítomnosti predstaviteľov MP SR a
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) zúčastniť na seminári Aktuálne informácie o doterajšom a výhľadovom čerpaní eurofondov.
(Roľnícke noviny 26. 9. 2008)

Študentské a učiteľské mobility v rámci projektu ATLANTIS
V roku 2008 bol schválený program spolupráce medzi univerzitami EÚ a USA pod
názvom ATLANTIS. Konzorcium zúčastnených inštitúcií je tvorené siedmimi univerzitami z Európskej únie a dvoma z USA. Na základe schváleného projektu ponúka FEŠRR v spolupráci s FEM študentské a učiteľské mobility.

vysokej miery zamestnanosti, tak práve
technické vzdelávanie disponuje takýmto potenciálom a navyše pomáha vytvárať také podnikateľské prostredie, ktoré
podporuje nové investície, zvyšovanie
produktivity, inovácie a tvorbu nových
pracovných miest.

cie v oblasti EP. So svojimi praktickými
skúsenosťami s uplatňovaním EP na
Slovensku sa so zahraničnými kolegami
podelil aj zástupca inšpekčnej organizácie Naturalis SK.
Rada by som poďakovala svojim kolegyniam na KUPH, FAPZ, doktorandom,
sponzorom, VPP v Kolíňanoch a predstaviteľom navštívených podnikov za
podporu a pomoc pri organizovaní tohto
podujatia, ako aj zamestnancom ŠD Poľnohospodár, ktorí nám vytvorili príjemné
prostredie na rokovanie.
Na budúci rok dovidenia u našich
kolegov v Estónsku!
Prof. Ing. MAGDALÉNA LACKOBARTOŠOVÁ, PhD.

Verejná zeleň je zdroj relaxácie
„Prostredie, v ktorom žijeme a pracujeme, je mimoriadne dôležité. Krása
nás upokojuje a často si neuvedomujeme aký veľavravný fenomén je zeleň,
ktorá nás obklopuje.“ Týmito slovami
otvoril prof. Mikuláš Látečka, rektor
SPU, odborný seminár Verejná zeleň v
premenách času, ktorý bol zameraný
na tvorbu a údržbu zelene. Začiatkom
septembra ho zorganizovala Fakulta
záhradníctva a krajinného inžinierstva
spoločne s Arborétom Mlyňany SAV a
firmou Arboeko, s.r.o., Obříství z Českej
republiky, ktorá sa zaoberá pestovaním
odrastených stromov a na podujatí prezentovala trendové výpestky.
„Záhradná architektúra je umelecká
disciplína, záhradní architekti prinášajú
nový pohľad na zeleň okolo nás. V architektúre sa moderná doba prejavuje
jej odľahčením, jednoduchosťou, funkčnosťou a voľnosťou. Dôležitým ukazovateľom zelene je jej dostupnosť a kvali-

ta. Medzi prvky modernej záhradnej architektúry patrí voda (výlučne architektonicky stvárnená), výrazná farebnosť,
zeleň ako výtvarný doplnok a svetelné
efekty,“ informovala nás spoluorganizátorka podujatia Ing. Daniela Krajčovičová, PhD., z FZKI.
Pri príležitosti medzinárodnej konferencie iniciovala firma Arboeko študentskú súťaž na úpravu areálu v okolí Kongresového centra ŠD A. Bernoláka. Zapojilo sa do nej osem študentov z FZKI.
Z piatich predložených návrhov prezentovaných vo forme posterov, účastníci konferencie hlasovaním vybrali ten,
ktorý vytvorili študenti 5. roč. záhradnej
architektúry – Lenka Košická, Monika
Blašková a Matúš Nemček. Víťazi získali sadovnícky softvér v hodnote 20–tisíc
korún, najúspešnejší víťazný návrh bude postupne sponzorsky realizovať
spomínaná firma Arboeko.
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

nové oblasti spolupráce medzi univerzitami v oblasti vedy a výskumu.
Keďže projekt bol schválený na 4
roky, mobility možno absolvovať od akademického roka 2008/2009 až do roku
2011/2012. Uzávierka prihlášok pre študentov je každoročne v auguste, pedagógovia sa môžu prihlasovať priebežne.
Bližšie informácie o programe sú uvedené na stránke www.fem.uniag.sk/cpeu.
Ing. ZUZANA CANDRÁKOVÁ, FEŠRR
Ing. LORETA DRENKOVÁ, PhD., FEM

Konzorcium univerzít: Univerzita
Ghent (Belgicko), Humboldtova univerzita v Berlíne (Nemecko), Agrocampus Rennes (Francúzsko), Univerzita Córdoba (Španielsko), Univerzita Pisa (Taliansko), Univerzita Wageningen (Holandsko), Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Univerzita Florida (USA) a Univerzita
Arkansas (USA). Lokálnou koordinátorkou za SPU je prof. JUDr. Anna
Bandlerová, PhD., dekanka FEŠRR.

Počas dvojdňového podujatia zdobila okolie Kongresového centra ŠD A.
Bernoláka zeleň, ktorú zrealizovala firma Arboeko.
Foto: rch

www.uniag.sk

Leonardo láka študentov FEM do Malagy
Začiatkom apríla tohto roku som mal možnosť absolvovať 13-týždňovú odbornú stáž v Malage, prístavnom meste na juhu Španielska v provincii Andalúzia. Malaga, známa aj ako rodisko maliara Pabla Picassa a herca Antonia Banderasa, leží na Slnečnom pobreží (Costa del Sol) pri Stredozemnom mori.
Ako na to?
Všetko začalo v januári 2008, keď ma
na webovej stránke FEM zaujal odkaz:
„Ponuka odborných stáži Erasmus pre študentov (vrátane doktorandov) FEM v španielskej Malage.“ Nuž, zaslal som CV a
absolvoval výberové konanie, pričom jednou z podmienok bolo aj ovládanie španielskeho jazyka. Potom nasledovala obojstranná komunikácia s manažérkou sprostredkovateľskej organizácie Ekip Europe
so sídlom v Malage, Ing. Zuzanou Vančovou. Pomohla mi pri hľadaní vhodného zamestnávateľa a pred odchodom na stáž
poskytla všetky potrebné informácie.
Vzhľadom na to, že sa v rámci doktorandského štúdia venujem trhu s pôdou, dostal
som ponuku na stáž v realitnej kancelárii
Fincas Del Sol. Potešil som sa, pretože
oblasť realitného biznisu obohatená o
skúsenosti zo zahraničia bola (a stále je)
pre mňa veľmi atraktívna.

Dobré meno – základ biznisu
Po príchode do Malagy som sa počas
prvých dní oboznamoval so všeobecnou
situáciou v realitnom biznise v Španielsku.
V tom čase sa nachádzal v hlbokej recesii,
a to najmä v dôsledku rastu cien hypoték.
Kúpa nehnuteľností klesla na nulu. V dôsledku krízovej situácie ukončilo mnoho
realitných kancelárií v Malage svoju čin-

NAŠI NA CESTÁCH
nosť. Našou hlavnou činnosťou vo Fincas
Del Sol bol prenájom nehnuteľností a služby spojené s ich údržbou, prípravou a rekonštrukciou. Jadro práce tvorilo získavanie nehnuteľností pre obytné a komerčné
účely. Potom nasledovala ich propagácia v
novinách a na prenajatom virtuálnom mieste. Následne sa dohodli stretnutia a ukážky
so záujemcami. Dôležité bolo overiť kredit
klienta, t. j. určiť či bude schopný platiť

nájomné. Najdôležitejšie pri tejto práci bolo získať pre kanceláriu exkluzivitu, výhradné právo na obstaranie obchodných záležitosti. Jeho získanie býva založené na
predchádzajúcich dobrých skúsenostiach
klienta s realitnou kanceláriou, preto je budovanie dobrého mena základom biznisu.
Realita v realitkách
Počas svojej stáže som zistil, akú dôležitú úlohu plní realitná kancelária v prípade sporov medzi prenajímateľom a
nájomcom. Častokrát dokáže vyriešiť situácie, ktoré by inak skončili na súde. Neplní teda len úlohu sprostredkovateľa, ale
zabezpečuje aj prenájom nehnuteľností a
následne rieši spory a problémy, ktoré sú
s tým spojené.
Priebežne som sa venoval aj tvorbe
jednoduchej webovej stránky, ktorú v tom
čase kancelária nemala a prenajímala si
virtuálny priestor v rámci inej. Dnes stránka obsahuje informácie o RK a kompletnú
ponuku nehnuteľností s fotogalériou.
Poďakovanie
Na záver chcem skonštatovať, že odborná stáž ma obohatila nielen po stránke
odbornej a profesijnej, ale aj ľudskej. Bola
to pre mňa jedinečná možnosť spoznať
mentalitu, spôsob práce a života v Španielsku. Touto cestou chcem poďakovať
vedeniu univerzity i fakulty za vytvorené
profesionálne kontakty, vďaka ktorým majú
študenti FEM možnosť získavať bohaté životné skúsenosti.
P.S. Ekip Europe Malaga bola cieľovou
destináciou aj pre dve učiteľské mobility v
rámci femkárskeho mobilitného projektu
LDV. Treba oceniť skutočnosť, že Ing. Zuzana Vančová, ktorá pôsobí v EKIP Europe
Malaga, robí všetko pre to, aby umožnila
slovenským expertom absolvovať odborné
praxe v Španielsku. Tí naši nazreli do praxe
v pivovare San Miguel a v tamojších vinárskych závodoch. Už teraz sa v Malage tešia na príchod nových študentov z FEM-ky.

Skupina českých študentov s prof. Nagyovou a doc. Horskou na ochutnávke v
pivovare San Miguel v Malage.
Foto: archív autorov

Prváci, vitajte na SPU!
Menom Klubu kultúrnej a záujmovej
činnosti (KKZČ) vás srdečne vítam na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, ktorá sa odteraz stáva vaším druhým
domovom. Mnohí z vás určite budú mať
záujem aktívne a zmysluplne využívať
voľný čas, zároveň reprezentovať univerzitu a šíriť jej dobré meno. Práve
KKZČ má za úlohu všestranne podporovať, usmerňovať a koordinovať
všetky dobrovoľné záujmové študentské
aktivity na SPU a vytvárať podmienky
pre záujmovú klubovú činnosť skupín a
jednotlivcov.
Na našej univerzite aktívne pracuje
viacero záujmových krúžkov a súborov,
medzi nimi Folklórny súbor Zobor, ktorý
má už vyše 50-ročnú tradíciu a úspešne
reprezentuje univerzitu doma aj v zahraničí, dve divadielka malých javiskových
foriem – Divadielko na Osmičke a Divadlo Krížom – krážom. Technicky, ale
aj tvorivo a umelecky schopní študenti
určite uvítajú prácu v internátnych rozhlasových a televíznych štúdiách (IRŠ a
ITŠ) v ŠD Mladosť, ktoré budú modernizované novou zvukovou a televíznou
technikou. IRŠ bude aktívne pracovať aj
v ŠD Nová Doba. Ďalšie možnosti aktívneho využívania voľného času na
SPU sú vo fotokrúžku ŠD Mladosť,
krúžku spoločenského tanca Lúče,
Clube Capoeira Oxumare Cabana (afrobrazílske bojové tanečné umenie), v klube pestovateľov bonsajov a orchideí,
poľovníckom krúžku Buteo, krúžku Priateľov autentického folklóru (PAF), Spolku mládeže Slovenského červeného
kríža, FONSe – Klube katolíckej mládeže SPU, VBH – Vysokoškolskom biblickom hnutí SPU.
Milí prváci, každého z vás radi uvítame v kancelárii KKZČ v Študentskom
domove Mladosť na 1. poschodí č. 104.
Tel. č.: 0907 084 267, 037 641 5528.
Ing. VLADIMÍR PROTOPOPOV,
vedúci KKZČ SPU

Kľúče od auta získal opäť Jakub
Slovenská sporiteľňa organizuje v
rámci Študentského klubu rôzne zaujímavé aktivity a súťaže. Do jednej z nich
– Jazdi so Študentským klubom 25 dní,
sa začiatkom septembra mali možnosť
zapojiť aj študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Princíp súťaže bol jednoduchý, stačilo len z niekoľkých metrov obratne nasmerovať loptičku do umelohmotného
políčka s nápisom Auto. Svoje sily si
vyskúšali desiatky študentov, do finále
postúpili piati. Napriek veľkej účasti štu-

Snímka: rch

dentov sa podarilo zopakovať svoj
úspech a získať auto na 25 dní minuloročnému víťazovi Jakubovi Polčíkovi,
študentovi 2. ročníka manažmentu
rastlinnej výroby. Ako nám prezradil,
vodičský preukaz má už tri roky a na
svojom konte najazdené stovky kilometrov. Počas pekných jesenných dní
chce Jakub spoznávať krásy Slovenska.
„Víťazovi srdečne blahoželáme a
tešíme sa, že sa mu podarilo zopakovať
minuloročný výkon. Veríme, že auto sa
aj tento rok dostalo do zodpovedných
rúk. Jakubovi želáme
veľa šťastne najazdených
kilometrov,“
povedala Ing. Jozefa
Danová, riaditeľka regionálneho riaditeľstva v
Nitre, ktorá víťazovi
odovzdala kľúče od auta. Dodala, že vzhľadom
na súťaživosť, typickú
pre mladú generáciu,
bude Slovenská sporiteľňa v atraktívnych aktivitách pre vysokoškolákov pokračovať.
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

O podnikaní so stredoškolákmi
Škola mladého podnikateľa, súčasť projektu Európskeho sociálneho fondu
(ESF) na Fakulte ekonomiky a manažmentu, úspešne zavŕšila na konci akademického roka 2007/2008 svoj druhý ročník. Pätnásť stredoškolákov malo
opäť možnosť získať základné poznatky zo sveta podnikania.
Projekt ESF sa orientoval na spoluprácu so strednými školami neekonomického zamerania v Nitre a okolí. Vedenie
škôl túto iniciatívu privítalo a podporilo
rozhodnutie svojich študentov zapísať
sa do Školy mladého podnikateľa. Po
obsahovej stránke škola zahŕňala všetky

ÚSPECH MLADÝCH BIOLÓGOV: Dve medaily z Indie
Na 19. medzinárodnej biologickej
olympiáde (IBO), ktorá sa uskutočnila
v dňoch 13.- 20. júla 2008 v indickom
meste Mumbia, získal štvorčlenný tím
slovenských stredoškolákov dve medaily. Striebornú už po druhýkrát Katarína Juríková z Gymnázia J. G.
Tajovského v Banskej Bystrici a bronzovú Samuel Genzor z Gymnázia sv.
Františka z Assisi v Žiline. Sedemčlennú slovenskú delegáciu viedol a v

Ing. IVAN TAKÁČ, doktorand FEM,
doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, prodekanka FEM

medzinárodnej jury pracoval prof.
RNDr. Pavol Eliáš, CSc., vedúci Katedry ekológie FEŠRR. K tomuto medzinárodnému úspechu prispeli aj
ďalší pedagógovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorí sa podieľali na odbornej príprave súťažiacich pred odchodom do Indie. K úspechu a vzornej reprezentácii Slovenskej republiky v zahraničí blahoželáme!
-r-

aspekty podnikateľského života, od založenia podnikateľského subjektu, cez
účtovnícke, ekonomické, manažérske
až po marketingové súvislosti. Nezabudlo sa ani na jazykové a počítačové
kompetencie stredoškolákov, aplikovateľné v podmienkach podnikania.
Účastníci mali k dispozícii študijnú literatúru, vypracovanú lektormi z FEM, a
tak mohli počas stretnutí s vysokoškolskými pedagógmi konfrontovať teoretické i praktické aspekty podnikania.
Na otázku, ako si predstavujú úspešného podnikateľa, ostávajú odpovede
každoročne rovnaké: kreatívny, fundovaný človek, ktorý vidí príležitosti tam,
kde ich už iní nevidia... s odvahou pustiť
sa do nových, inovatívnych projektov...
posúvajúci hranice poznania a reality o
kúsok vpred.

NA PRESSTÁVKU...
Okuliare Eltona Johna

NÁ· TIP

Divadlo A. Bagara ponúkne 16. októbra predpremiéru bláznivej grotesky od Davida Farra Okuliare Eltona Johna, v réžii Petra Mankoveckého. Hra, v ktorej sa na
pozadí skutočnej udalosti z dejín anglického futbalu rozohráva nosná téma životného outsiderstva, bola s úspechom uvedená po celej Európe a vznikla na objednávku konkrétneho watfordského divadla. David Farr za ňu získal cenu autorskej
asociácie za najlepšiu regionálnu hru roku 1997.
Klub FC Watford, prezývaný aj Sršni, zažil prudký vzostup i pád na futbalovom
nebi. V 70-tych rokoch do neho finančne aj personálne vstúpil svetoznámy spevák
Elton John a v dobách najväčšej slávy tu dokonca pôsobila trénerská legenda Graham Taylor. Pod jeho vedením sa v roku 1984 pôvodne malý a bezvýznamný klub
prebojoval zo štvrtej ligy až do finále Anglického pohára. A počas povestného finále
sa udiala obrovská futbalová tragédia, ktorá zmenila život aj hlavnému hrdinovi hry
– vernému fanúšikovi watfordského klubu – Billovi...

Kráčam naším mestom

AKAD
D E M IPÉDIA
magnificencia (z lat., magnificus –
vznešený)
oslovenie rektora pri akademických
obradoch. Dekanom prináleží oslovenie spectabiles (slovutní), prorektorom a ostatným akademickým funkcionárom honorabiles (ctihodní).

Július Bártfay (1888-1979), popredný
reprezentant slovenského sochárstva.
V Nitre sa natrvalo usadil v roku 1930,
po štúdiách v Paríži a Ríme. Nachádzal
tu množstvo námetov pre umeleckú
prácu. Škála jeho tvorby je bohatá: od
intarzií, tvorby pomníkov, cez komornú
tvorbu z mramoru a dreva či slonoviny
až po reliéfy. Bártfayove najplodnejšie
boli tridsiate roky 20. storočia. V zbierkach Nitrianskej galérie je vyše päťdesiat diel tohto umelca.

insígnie
sú symbolom právomocí, slobody a
historických tradícií univerzity a jej fakúlt. Náleží k nim znak univerzity a fakúlt, pečať univerzity, reťaze akademických funkcionárov a žezlá univerzity a fakúlt.
talár
slávnostný odev funkcionárov univerzity, odlišujúci sa podľa akademických hodností.

Veľmi netradičný príhovor
Náš krúžok na Fakulte ekonomiky a manažmentu je priam hviezdny. Školu
berieme asi tak, ako bývalé JZD Slušovice poľnohospodársku výrobu. Vnímame ju,
robíme v nej maximum, ale oveľa viac nás zaujímajú a tešia iné činnosti. Preto niet
divu, že na konci každého roka riešime otázku, kto ktoré predmety prenáša.
V prvom ročníku som si jednu takúto chuťovku odložil do toho ďalšieho aj ja. Bol
som z toho dosť znechutený, až na mňa kamarát, večný optimista, vybafol: „A čo
prváčky, tie ťa tam baviť nebudú?“ Odvtedy som o predmete, ktorý som si preložil
o rok, hovoril len s úsmevom. Mal pravdu, bolo to fajn a príjemná zmena. Spokojná
bola i druhá strana. Tí najmladší na našej alma mater mali zrazu v krúžku niekoho
(či niekoľkých), kto im vedel poradiť, ako to na našej univerzite chodí či môže chodiť
(ak sa tomu trošku pomôže), alebo ako to nechodí vôbec a za nijakých okolností.
Tento rok sa už medzi prvákov, ale hlavne prváčky, presunúť nemôžem. Isto sa však
nájdu iní, ktorí im znova nezištne ponúknu pomocnú ruku.
Preto vám, milí prváci, ale najmä prváčky, odporúčam, ak by ste čomukoľvek na
našej škole nerozumeli, obráťte sa na nás. Nehovorím, že vám s tým pomôžeme, ale
MATÚŠ KOVÁČ
„ve dvou se to lépe táhne“...

SÚŤAŽ
Rozpočet 11,5 milióna eur, viac ako stovka
hercov, štyri tisícky kaskadérov a komparzistov
- to sú len niektoré čísla
týkajúce sa historického veľkofilmu
Bathory, ktorý nedávno opäť priviedol
k životu legendu o čachtickej panej.
Kým bola v skutočnosti? Krvavou
grófkou, bezcitnou vrahyňou a nemilosrdnou vladárkou alebo zraniteľnou vdovou, ktorá sa stala obeťou
temných intríg? „Príbeh Alžbety Báthoryovej je príbehom o zložitosti
našich dejín a skutočnú pravdu o jej
vine či nevine sa pravdepodobne nikdy nedozvieme. Chcel som však prebudiť záujem, najmä mladých ľudí, o
našu históriu,“ hovorí sám režisér, ktorý tento rok oslávil sedemdesiatku.
Viete jeho meno?
a/ Federico Fellini
b/ Juraj Jakubisko
c/ Juraj Herz
Vaše odpovede čakáme do 13. 10.
na adrese redakcia@polnohospodar.sk.
Pre jedného výhercu je pripravená
-rknižná cena.

Redakcia dvojtýždenníka

POĽNOHOSPODÁR
hľadá

spolupracovníkov
a dopisovateľov
z radov študentov SPU.
Navštívte nás na rektoráte (pavilón
E, 3. poschodie, č. dv. 307) alebo
nám napíšte na adresu redakcia@
polnohospodar.sk.
Uverejnené príspevky sú honorované.

ČÍTALI SME
Najmladším rektorom na Slovensku bude 34-ročný Marek Pribula,
ktorého zvolili na čelo súkromnej
Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Rektorom sa stane po vymenovaní prezi(SME 23. 9. 2008)
dentom.

VESELOU CERUZKOU

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ,
prodekanka FEM
Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

www.uniag.sk
SPEKTRUM
V tomto akademickom roku si aj vedenie FS Zobor pripomína svoje „malé“
jubileá. Už pätnásť rokov ho ako riaditeľka vedie Daniela Wolfová a dvadsiaty
rok je umeleckou vedúcou a choreografkou Danka Moravčíková.
Počas tohto obdobia FS Zobor dosiahol
viaceré významné úspechy. Na celoštátnych súťažiach získal ocenenia za dramaturgiu a scénické spracovanie či stvárnenie folklórneho materiálu, titul laureáta
Akademickej Nitry, Zlatú medailu SPU a
od Národného osvetového centra v Bratislave medailu Daniela Gabriela Licharda
za dlhoročnú významnú a záslužnú odbornú prácu pri rozvoji folklórneho hnutia na
Slovensku. Okrem týchto ocenení patrí
súboru aj množstvo ďalších cien z domácich a medzinárodných folklórnych podujatí. Pod umeleckým vedením Danky Moravčíkovej vznikli štyri celovečerné premiérové programy – Pod Zoborom pri driku (1991), Medzi dolinami, medzi vršky
(1996), Jar, leto, jeseň, zima – kedysi to
bolo inak (2001) a Návraty (2006). Riaditeľka súboru Daniela Wolfová iniciovala a
koordinovala vypracovanie mnohých projektov v rámci výziev Ministerstva kultúry
SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja,
mesta Nitry i Nitrianskej komunitnej nadácie. Väčšina projektov bola úspešná, čo
spolu s podporou SPU zabezpečilo lepšie
podmienky pre činnosť FS Zobor. Napriek
faktu, že práca v oblasti kultúry je realizovaná na úkor voľného času a mnohokrát
nenachádza adekvátne spoločenské uznanie, možno povedať, že aj vďaka osobnej angažovanosti jubilantiek je FS Zobor
stabilnou súčasťou našej univerzity.
-r-

OZNAMUJEME
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU oznamuje, že 29. 9.
2008 obhájil Ing. LADISLAV BUŠTA, doktorand na Katedre výživy zvierat, dizertačnú
prácu na tému Využitie mikrobiotických doplnkov vo výžive nosníc na utilizáciu živín a
kvalitu vajec; Ing. MÁRIA BALOGHOVÁ,
doktorandka na Katedre výživy ľudí, obhájila dizertačnú prácu na tému Antiradikálová
aktivita drobného ovocia a zeleniny a ich
využitie v prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení; Ing. BRIGITA PAULOVICSOVÁ, doktorandka na Katedre výživy
ľudí, obhájila dizertačnú prácu na tému
Možnosti využívania antiradikálovej a antioxidačnej charakteristiky vybraných druhov
plodín v prevencii a pri liečbe diabetes
mellitus.
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU oznamuje, že
 14. 10. 2008 o 9.00 h v posluchárni
Z-01 prednesie doc. Ing. ONDREJ KADLEČÍK, CSc., pedagogický pracovník na Katedre genetiky a plemenárskej biológie, verejnú habilitačnú prednášku na tému Živočíšne genetické zdroje pre potraviny a
poľnohospodárstvo a o 11.00 h bude v zasadačke KGBP (pavilón T, 1. posch.) obhajovať habilitačnú prácu na tému Analýza
rodokmeňov čistokrvnej pinzgauskej populácie na Slovensku;
 14. 10. 2008 o 11.00 h v posluchárni
Z-01 prednesie doc. Ing. BOHUSLAV ČERMÁK, CSc., verejnú inauguračnú prednášku na tému Interakcie dusíkatého a sacharidového spektra objemových krmív;
 20. 10. 2008 sa v zasadačke Katedry
genetiky a plemenárskej biológie (pavilón T,
1. posch.) uskutočnia obhajoby dizertačných prác: o 9.00 h bude Ing. JANKA
KIŠACOVÁ, doktorandka na KGPB, obhajovať prácu na tému Genetický polymorfizmus
Myf-5 a myostatínu pri mäsových plemenách
hovädzieho dobytka a o 11.00 h bude Ing.
MARTINA MILUCHOVÁ, doktorandka na

KGPB, obhajovať prácu na tému Analýza vybraných kandidátskych génov úžitkovosti
prežúvavcov metódami analýzy DNA;
 22. 10. 2008 o 9.00 h v posluchárni
A-01 prednesie doc. Ing. VLADIMÍR PAČUTA, CSc., verejnú inauguračnú prednášku
na tému Formovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov produkcie cukrovej
repy;
 22. 10. 2008 o 11.00 h v posluchárni
A-01 prednesie doc. Ing. RICHARD POSPÍŠIL, Dr., verejnú inauguračnú prednášku na
tému Optimalizácia energomateriálových
vkladov do rastlinnej výroby z pohľadu trvalej udržateľnosti agroekosystému.
Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU oznamuje, že
 23. 10. 2008 o 9.00 h v posluchárni
Z-01 prednesie doc. Ing. PETER CHRENEK, DrSc., vedecký pracovník Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu v Nitre a externý pedagogický pracovník na Katedre fyziológie živočíchov FBP,
verejnú inauguračnú prednášku na tému
Perspektívy tvorby a uplatnenia geneticky
modifikovaných zvierat;
 27. 10. 2008 o 9.00 h na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín (cvičebňa AA-41)
prednesie Ing. KATARÍNA HRUBÍKOVÁ,
PhD., verejnú habilitačnú prednášku na tému Genetické a epigenetické mechanizmy
variability pletivových kultúr rastlín a o
11.00 h sa v zasadačke KGŠR (pavilón A,
4. posch.) uskutoční obhajoba habilitačnej
práce na tému Variabilita genómu rastlín.
Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU oznamuje, že
 9. 10. 2008 o 14.00 h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI na Tulipánovej 7
(poslucháreň TD-02) bude Ing. MARCELA
KOREŇOVÁ, externá doktorandka na Katedre zeleninárstva, obhajovať dizertačnú
prácu na tému Akumulácia vybraných sekundárnych matabolitov v kultivaroch medovky lekárskej (Melissa officinalis L.).
 10. 10. 2008 o 9.00 h v knižnici Katedry zeleninárstva bude Ing. JÁN ČERVENKA, externý doktorand na KZ, obhajovať
dizertačnú prácu na tému Štúdium rastliny
požlt farbiarsky (Carthamus tinctorius L.)
na získavanie prírodných farbív.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj
vás pozývajú na NITRIANSKE KARIÉRNE DNI. Burza informácií sa uskutoční v
stredu 15. októbra 2008 od 9.00 do 15.00
h v priestoroch študentského domova UKF
(ul. B. Slančíkovej 1). Cieľom akcie je prezentácia študijných a učebných odborov,
stredných odborných škôl, vysokých škôl
a ponuka pracovných miest zamestnávateľov.

S PIETOU
Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity so zármutkom
oznamuje, že 11. septembra 2008 nás
vo veku 60 rokov opustil bývalý spolupracovník
MARIÁN ČERVEŇANSKÝ.
Narodil sa v Pezinku, po maturite v
roku 1968 na SPTŠ v Rakoviciach v záhradníckom odbore nastúpil do Zaresu
v Bratislave, kde pôsobil ako záhradník
pri zakladaní kultúr orchideí. Od roku
1974 pracoval na VŠP ako záhradník,
neskôr na POU v Beladiciach a v Zelokvete, kde sa venoval sterilnému výsevu
orchideí a ich množeniu. Od februára
1987 pracoval na SPU, kde v rokoch
2000 – 2003 zastával funkciu vedúceho
BZ. Náhla smrť urobila bodku za jeho
úspešnou cestou objavovania prírodných krás rastlín tropického pralesa.
Česť jeho pamiatke!
Kolektív BZ

Pohár získala opäť SPU
V Košiciach sa 17. – 18. septembra
2008 uskutočnil sedemnásty ročník futbalového turnaja O putovný pohár rektorov troch univerzít. Z výsledkov (UVL –

poľnohospodár

TU 5 : 1, TU – SPU 0 : 3, UVL – SPU 0 :
3) jasne vyplýva, že mužstvo SPU obhájilo minuloročné prvenstvo, a tak sme
putovný pohár priviezli naspäť do Nitry.
Druhé miesto obsadila
zvolenská TU a tretie usporiadajúca UVL Košice.
Na turnaji nás intenzívne
povzbudzoval prorektor
prof. Ing. Ján Tomáš,
CSc. V prípade nášho budúcoročného víťazstva vo
Zvolene zostane putovný
pohár v zmysle propozícii
natrvalo u rektora SPU.
Ing. M. HABÁN, PhD.
Na snímke víťazné mužstvo našej univerzity.
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Stonhenge po slovensky.

Foto: V.R.

Opäť o najlepšiu vedeckú prácu
Predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) vyhlásil
piaty ročník súťaže mladých vedeckých
pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu
za rok 2008 v dvoch kategóriách:
1. Cena SAPV pre najlepšie práce s
vedeckým prínosom.
2. Cena SAPV pre najlepšie práce s
preukázaným realizačným prínosom.

JAZYKOVÉ KURZY
PRÍPRAVA NA ŠTÁTNU JAZ. SKÚŠKU
 ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA B2, C1
 AJ / NJ (kurz prispôsobíme Vašej výučbe)
 CALLAN METHOD (AJ 4 x rýchlejšie)
 INDIVIDUÁLNE KURZY
 ukážkové hodiny
ZDARMA
 16 rokov pôsobenia na trhu
ZĽAVA:
- pre rodinných príslušníkov
- pre pokračujúcich študentov


*

*

ZÁPISY do 31.10. (7,30-18,00)

POZÝVAME

Z

O

Jazyková škola ASPEKT
Akademická 4, Nitra
Budova Agroinštitút, príz.,č.dv.19
 037/73 322 18, 0944/006 223
 aspekt@aspektnd.sk
www.aspektnd.sk
Akreditované zariadenie MŠ SR

151/2008

BLAHOŽELÁME

Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či kurióznu situáciu? Podeľte
sa o svoje fotoúlovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spolu s
vtipným textom na našu mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk
Autorov najlepších snímok odmeníme.

Do súťaže sa prostredníctvom odborov SAPV môže prihlásiť každý mladý
vedecký pracovník do 35 rokov, pôsobiaci na univerzitách, SAV a v rezortných výskumných ústavoch. Prihlásená
práca má mať charakter vedeckej
práce, nie staršej ako jeden rok. Musí
byť publikovaná v roku vyhlásenia súťaže alebo v predchádzajúcom roku, v
domácom, resp. zahraničnom vedeckom časopise. Pri prihlasovaní treba k
nej priložiť separátny výtlačok z vedeckého časopisu, v ktorom bola práca
publikovaná.
Súťažné práce bude posudzovať
Komisia SAPV pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie na svojom jarnom zasadnutí. Návrhy troch najlepších prác v obidvoch
kategóriách postúpi na schválenie
predsedníctvu SAPV najneskôr do 31.
marca 2009. Tri najlepšie práce v obidvoch kategóriách budú ocenené
peňažnou odmenou: 1. miesto: 12tisíc Sk, 2. miesto: 8-tisíc Sk, 3.
miesto: 5-tisíc Sk, diplomom SAPV a
vecným darom od príslušného odboru SAPV.
-r-

Zlato z Univerziády
V Bratislave sa začiatkom septembra
konal druhý ročník Univerziády SR, ktorú
organizovala Slovenská technická univerzita. Vysokoškoláci z celého Slovenska
zápolili počas štyroch dní v 14 individuálnych a kolektívnych letných športoch. V
súťaži volejbalistov si výborne počínali
hráči VK Ekonóm SPU Nitra. V drese Západného Slovenska vybojovali zlaté
medaily, keď po dramatickom úvode porazili Bratislavu 2:3 (21, 29, -11, -23, -9) a
vo finále zdolali družstvo Východu 1:3 (21, -17, 24, -20). Hrali: Ivan Valent, Róbert
Ťapušík, Peter Šompľak, Ľuboš Gál, Radoslav Száraz, Peter Czápa, Roman
Kubš, Ľuboš Vavro, Tomáš Vilda (všetci
VK Ekonóm SPU Nitra) a Daniel Mikušovič (VK Nové Mesto nad Váhom). Tréner:
Mgr. Ľubomír Paška.
Aj v plážovom volejbale zvíťazila dvojica
našich hráčov, Hukel a Krajčík, ktorí vo
finále porazili Suju s Horvátom 2:0.
-r-

UPOZORŇUJEME
Dekan Technickej fakulty SPU oznamuje, že náhradný termín prijímacích
skúšok na doktorandské štúdium v externej forme bude 17. 10. 2008 o 8.00 h
(v zasadačke TF, dekanát, 1. posch.)
v študijných programoch:
 Kvalita produkcie,
 Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby,
 Dopravné stroje a zariadenia.
Prihlášky spolu so životopisom a
dokladom o riadnom ukončení II. stupňa VŠ štúdia zasielajte do 7. 10. 2008
na Dekanát TF, vedeckovýskumné
oddelenie, tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
Informácie o témach dizertačných
prác nájdete na dekanáte fakulty alebo na webovej stránke www.tf.uniag.sk.

ZAZNAMENALI SME
Prezídium Európskej asociácie pre
živočíšnu výrobu (European Association for Animal Production – EAAP) na
svojom zasadnutí 27. augusta 2008
vo Vilniuse zvolilo prof. Ing. Štefana
Mihinu, PhD., generálneho riaditeľa
Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu, za viceprezidenta
asociácie.

ODBORY INFORMUJÚ...
Vážení odborári a zamestnanci, na prahu nového akaOZ
demického roka vám v mene
Výboru UO prajem veľa zdravia, dobrý štart a mnoho energie do plnenia pracovných
povinností.
 V súčasnom období intenzívne prebieha kolektívne vyjednávanie vyššieho
stupňa na rok 2009, pričom zatiaľ nie je
dohodnutá valorizácia platov pre zamestnancov vysokých škôl. Snahou odborárov
je presadiť od 1. 1. 2009 minimálne 7-percentné zvýšenie základných platov. Ďalším cieľom je zachovanie súčasných podmienok v treťom pilieri DDS.
 V dňoch 12. – 15. 9. 2008 sa 47
zamestnancov univerzity zúčastnilo na zaujímavom turistickom zájazde. Absolvovali
návštevu Bystrianskej jaskyne, túru na
Geravy a Muránsku planinu, hrebeňovku
Nízkych Tatier s výstupom na Kráľovu hoľu

(1948 m n. m.) a jazdu úzkorozchodnou hospodárskych produktov (mak, tekvicové
horskou železnicou Chvatimech – Čierny jadierka).
Balog – Vydrovo. Plánovaný prepad čier O ďalších aktivitách UO OZ PŠaV pri
nobalockými zbojníkmi sa neuskutočnil, SPU v Nitre sa dozviete na sekretariáte UO
pretože pršalo a zbojníci mali obavy, že sa (kl. 5513) alebo na www.uniag.sk/SKOLA/
im rozpadnú kostýmy... :-)
oz/ozpsav.htm
 Na tridsiatom riadnom zasadnutí
Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.,
predseda Výboru UO
výboru univerzitnej organizácie (17. 9.
2008) bolo prerokované čerpanie
rozpočtu UO k 31. 8. 2008, odznela
informácia o príprave zjazdu KOZ, o
čerpaní sociálneho fondu, správa
komisie pre prácu s deťmi, ako aj
správa komisie pre občianske záležitosti, starostlivosť o zamestnancov a
stravovanie. Bližšie informácie nájdete v zápisnici na webovej stránke UO.
 Univerzitná organizácia v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a
športu pripravila pre deti svojich členov plavecký kurz a v spolupráci s V SLOVENSKOM RAJI. Výstup na horskú
Foto: autor
VPP SPU Kolíňany predaj poľno- planinu Geravy.

VÝBEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77
ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školých a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre fyziky TF.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore fyzika,
- akademický titul PhD. alebo študujúci v III. stupni štúdia,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka (OSN),
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.
Uzávierka výberového konania je 17. 10. 2008.
 miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ pre výučbu predmetov agroturistika a základy udržateľného poľnohospodárstva.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie – fytotechnický odbor,
- akademický titul PhD. v odbore všeobecná rastlinná výroba,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka (anglický jazyk) – preukázať pohovorom alebo potvrdením o skúške,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office – preukázať certifikátom, zamestnanci
SPU preukázať certifikátom vydaným na základe formalizovanej skúšky IKT,
- pedagogická prax min. 4 roky,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 17. 10. 2008.

 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre odborného jazykového vzdelávania FEM pre výučbu anglického jazyka.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore anglický jazyk,
- akademický titul PhD. resp. CSc.,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – 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 13. 10. 2008.
 dvoch miest vysokoškolských učiteľov – odborných asistentov na Katedre
manažmentu FEM pre výučbu predmetov manažmentu.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa štúdia ekonomického zamerania,
- akademický titul PhD. resp. CSc.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať štátnou jazykovou skúškou alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – 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 13. 10. 2008.
Svoje prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a inými požadovanými dokumentmi zasielajte na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, ekonomiky práce a mzdovej učtárne,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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