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„Povedzme si úprimne: kto by nemal
občas chuť pošpehovať svojich susedov? Zistiť, čo im chodí po rozume. Ako
o sebe zmýšľajú Česi, Maďari, Poliaci,
Slováci? A ako vnímajú nás – Čechov,
Maďarov, Poliakov, Slovákov?“ Toto nie
sú moje slová, vážení čitatelia. Požičala
som si ich. Z prológu nevšednej publikácie, ktorú som nedávno dostala do
daru, keď som navštívila jeden z kultúrnych inštitútov krajín V4 v Bratislave.
V masívnom zväzku v žltej väzbe sa
skrýva malý Babylon. Texty trinástich
stredoeurópskych autorov v štyroch
národných jazykoch a na dôvažok aj v
angličtine, ktorá ich sprístupní aj mnohým ďalším záujemcom vo svete. Pretože, ako vraví editor, „žijeme tu uprostred Európy, my krajiny V4 a stáva sa,
že si nerozumieme, pretože iba málokto
z nás hovorí jazykom ostatných národov, len povrchne poznáme svoju literatúru a umenie, z čoho vyplýva, že len
povrchne poznáme myšlienky svojich
susedov“. A pokračuje tvrdením, že v
zásade sme všetci presvedčení o tom,
že sa navzájom potrebujeme a musíme
sa čo najlepšie spoznať. No v praxi vyvíjame väčšie úsilie, aby sme svoju kultúru dostali na Západ ako k svojim bezprostredným susedom.
Literárna antológia trinástich súčasných stredoeurópskych autorov je ojedinelý a jedinečný projekt. Obsahuje texty rôznorodé, od veselých až po ponuré. Akoby kopírovali prelom tisícročia a
nás v ňom. Napriek tomu v nich rezonuje niečo spoločné... žeby nátura Stredoeurópana? Je to zaujímavé čítanie,
navyše, ak ovládate viacero zo spomínaných 4 + 1 jazykov, pohráte sa aj pri
porovnávaní práce prekladateľov. Neveríte? Presvedčte sa sami, rada vám knihu požičiam! Stačí zaklopať na dvere
našej redakcie. Pravda, poprosím vrátiť!
K. POTOKOVÁ

Zmena termínu volieb
Akademický senát SPU na svojom
zasadnutí 8. 10. 2008 prijal nasledovné
uznesenie:
AS SPU vyhlasuje voľby do AS SPU
v Nitre z radov Akademickej obce študentov na deň 12. 11. 2008. V prípade
neúčasti študentov podľa čl. 10, ods. 1
Zásad volieb do AS SPU v Nitre vyhlasuje druhé kolo volieb na deň 19. 11.
2008.
Doc. Ing. JÁN SIMONÍK, PhD.,
predseda AS SPU v Nitre

ZAZNAMENALI SME
Do funkcie predsedu Akreditačnej
komisie SR bol od 1. 9. 2008 vymenovaný prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc., z
STU Bratislava. Podpredsedom sa
stal prof. Ing. Ján Michalík, PhD., zo
Žilinskej univerzity. Zoznam členov AK
a ďalšie informácie nájdete na:
-rwww.akredkom.sk.

Seminár Národného konventu o EÚ
Na pôde SPU v Nitre sa 30. septembra
2008 za spoluúčasti Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí SR a Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici konal jeden z
diskusných seminárov Národného konventu o Európskej únii na tému Energetická bezpečnosť, klimatické zmeny a trvale
udržateľný rozvoj. O jeho záveroch vás
budeme priebežne informovať.

Otvorili múzeum J. Hronca
Obnovený rodný dom akademika Jura
Hronca v obci Gočovo bol slávnostne
otvorený a verejnosti sprístupnený 4. októbra. Na počesť nestora slovenských
matematikov, zakladateľa a prvého rektora SVŠT, ale aj Vysokej školy obchodnej, Vysokej školy poľnohospodárskej,
Vysokej školy lesníckej a drevárskej, Pedagogickej a prírodovedeckej fakulty
Slovenskej univerzity, nositeľa mnohých ocenení a vyznamenaní bola vytvorená
múzejná expozícia, pripomínajúca jeho život a dielo, charakteristické citátom „niet
krajšieho a vznešenejšieho ako práca“. Našu univerzitu na slávnosti reprezentoval
prorektor Ján Tomáš.

K Svetovému dňu potravín

Prírodné chránené územia sa rozkladajú po celom území Fínska, od juhu až po
sever. O študijnej ceste zameranej na ochranu prírody a vodné hospodárstvo v tamojších lesných oblastiach čítajte na 1. a 2. strane.
Foto: ĽUBOŠ JURÍK
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V nitrianskom Agroinštitúte, š. p., sa
dnes, 17. októbra, pri príležitosti Svetového dňa potravín koná podujatie pod
názvom Svetová potravinová bezpečnosť: výzvy z klimatických zmien a bioenergie. Mottom podujatia je myšlienka,
že ceny potravín sa prudko zvyšujú, čo
sa týka všetkých ľudí, ale najviac tých
najchudobnejších. Súčasťou problému
je meniaci sa charakter počasia a rastúci dopyt po biopalivách. Pri hľadaní riešenia však treba mať na pamäti, že potraviny sú energia. Súčasťou akcie je odborná
panelová diskusia. Viac na www.agroinstitut.sk
-r-

Pôdohospodári by mali manažovať krajinu
Z iniciatívy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody sa v utorok 7. októbra uskutočnilo
pracovné stretnutie členov výboru s vedením Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity (SPU).
Cieľom stretnutia, na ktorom sa za vý- vať túto krajinu. Práve táto neľahká úloha
bor zúčastnil jeho predseda Ján Slabý, leží na pleciach vašej silnej univerzity,“
podpredsedovia László Miklós a Tibor zdôraznil v úvodnom príhovore Ján SlaLebocký, tajomník Milan Lukáč, členovia bý. Podpredseda László Miklós podotZsolt Simon, Peter Gabura a Ľuboš Mar- kol, že treba vytvoriť nový prístup k intetinák, bolo predstaviť SPU, jej súčasnosť grácii vedeckého výskumu a apelovať
na interrezortný prístup s cieľom podpoi predpoklady a plány do budúcnosti.
„Súčasná doba si vyžaduje, aby sme rovať trvalo udržateľný rozvoj krajiny.
Následne prorektori SPU informovali o
úroveň vzdelania posúvali čoraz vyššie.
Naším motívom je, aby z SPU vychádza- činnosti inštitúcie, jej vedeckovýskumli odborníci, nielen slovenského, ale aj ných cieľoch i pálčivých problémoch.
svetového rozmeru, ktorí budú manažo- Prof. Ján Tomáš, prorektor SPU pre roz-

KALENDÁRIUM
21. 10. 1833 - narodil sa Alfred Nobel, švédsky chemik, najvýznamnejší
vynálezca 19. storočia. V roku 1867
vynašiel dynamit.
23. 10. 1905 - narodil sa Felix Bloch,
švajčiarsky fyzik, nositeľ Nobelovej
ceny za práce v oblasti elektrónovej
paramagnetickej rezonancie.
24. 10. 1632 - narodil sa Anton van
Leeuwenhoek, holandský obchodník
a vedec. Prispel k vzniku mikrobiológie a k zdokonaleniu mikroskopu.
27. 10. 1467 - narodil sa holandský
mysliteľ Erasmus Rotterdamský, predstaviteľ zaalpskej renesancie a humanizmu.
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voj univerzity zdôraznil, že historickú budovu univerzity nahlodáva zub času a
bude treba vyčleniť financie na jej rekonštrukciu. Prof. Magdaléna Lacko-Bartošová, prorektorka SPU pre zahraničné
vzťahy, vyslovila požiadavku vytvorenia
národného systému dofinancovania študentských mobilít v rámci programu
Erasmus. „Predpokladám, že tým by sa
zvýšil počet vysielaných študentov a
študijné pobyty v zahraničí by boli dostupné aj študentom zo sociálne slabších
rodín. Doteraz sú finančné prostriedky
prideľované z rozpočtu ministerstva
školstva po ukončení mobility len ako ad
hoc systém,“ povedala. Ján Slabý sa vyjadril, že sa pokúsia o riešenie niektorých problémov, zvlášť podporil myšlienku dofinancovania študentskej mobility,
pretože „integrácia je pre nás mimoriadne dôležitá a exkurzie, prax i návštevy v
zahraničí pomáhajú rozvíjať a aplikovať
nové myšlienky“.

V súvislosti s komplexnou akreditáciou vysokých škôl na Slovensku sa
prof. Mikuláš Látečka, rektor SPU, vyjadril, že „naša univerzita spĺňa všetky
kritériá, aby sme sa stali vysokou školou
univerzitného typu. Zároveň dodal, že
„napriek tomu, že médiá živia myšlienku
zlúčenia oboch nitrianskych univerzít,
neuvažujeme o integrácii a nevidíme
dôvody, aby sa dve tieto rozdielne univerzity spájali“.
Po ukončení prezentácie práce univerzity a spoločnej diskusii navštívili členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody Vysokoškolský poľnohospodársky
podnik v Oponiciach, kde sa okrem problematiky poľnohospodárskej prvovýroby hovorilo aj o pripomienkovom konaní
a príprave zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý bude prerokovaný v Národnej rade SR do konca
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
tohto roka.

Ochrana prírody po fínsky

Poslancov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo na čele s jeho predsedom J.
Slabým (v strede s rektorom M. Látečkom) privítali na pôde univerzity predstavitelia vedenia SPU a fakúlt.
Foto: za

Na FEM otvorili
medzinárodné
V4 štúdium

V dňoch 19. až 22. augusta som v spoločnosti prof. A. Bandlerovej a prof. D.
Húsku navštívil Fínsko. V Oulu sme sa zúčastnili na 26. zasadnutí pracovnej
skupiny FAO pre manažment v horských povodiach. Okrem rokovania pracovnej
skupiny, na ktoré sme so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva SR
spracovali národnú správu, sme absolvovali aj dvojdňovú študijnú cestu s
programom o vodnom hospodárstve v lesných oblastiach Fínska, o ochrane
mokradí a rašelinísk a o ochrane prírody.
Fínsko má komplexnú sieť chráne- né a vzácne ekosystémy a biotopy. Príných území. Asi 10 percent územia kra- rodné chránené územia sa rozkladajú
jiny je chránených na základe zákona po celom území krajiny, od juhu až po
o ochrane prírody a zákona o prírod- sever. Najvýznamnejšie sú národné
ných rezerváciách. Ich účelom je za- parky a chránené prírodné rezervácie.
chovať pre budúce generácie význam(Pokračovanie na 2. str.)
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Jubilujúci Agrofilm
Už po dvadsiaty piatykrát sa pod
heslom „Ľuďom chlieb a mier!“ v priestoroch Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu - VÚŽV v Nitre
uskutočnil medzinárodný filmový festival AGROFILM. V dňoch 29. 9. - 3. 10.
si účastníci mohli pozrieť 111 filmov z
21 štátov a FAO. Slovensko zastupovalo 18 snímok. Hlavnú cenu Vlády SR
Magna mater si odniesla indická snímka Vodohospodárska výstavba – Hlinené priehrady. Okrem toho porota udelila ďalšie štatutárne ceny, v kategórii
dokumentárnych a publicistických filmov získala prvé miesto slovenská
snímka režiséra Pavla Barabáša Vysoké Tatry – Divočina zamrznutá v čase.
Cenu FAO – Osiris si odniesol film zo
Srí Lanky Palma kithul na Srí Lanke.
Cenu rektora SPU získal videoprogram
od čínskych tvorcov Ochrana mokradí
v Číne. Národná porota zložená zo
slovenských odborníkov poľnohospodárskej praxe a výskumu tradične udeľuje cenu diváka. V tomto roku ju získa-

la slovenská snímka Zhovorčivý spachtoš, ktorú na Agrofilm prihlásilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš.
Slávnostným odovzdaním cien sa
festival neskončil. Počas nasledujúceho polroka v rámci Agrofilmu pre prax
bude víťazná kolekcia, spolu s ďalšími
vybratými snímkami, putovať po území
celého Slovenska. Pofestivalové premietanie na SPU bude od 3. do 21.
novembra. Kontaktná osoba: doc. Ing.
Anton Podolák, 0905 744 481.
-r-

Najdrahší slovenský obraz patrí vidieckemu životu
Slovenskí modernisti žnú na trhu s
umením najväčší úspech. Kraľuje Ľudovít Fulla s dielom V poli na jeseň z
roku 1947 (na obrázku), za ktoré zberateľ zaplatil na letnej aukcii spoločnosti
SOGA rekordné 3 milióny korún. Dovtedy viedol rebríček obraz Antona Jasuscha Príšera vojny za 2,75 milióna ko-

rún, ktorý v roku 2007 vydražil aukčný
dom DARTE. Trojku najdrahších uzatvára Železná brána, obraz Ladislava
Mednyánszkeho, vydražený za 2,15
milióna korún. Aukčný slovenský rekord momentálne pripadol národne
orientovanému maliarovi grafikovi, ilustrátorovi a pedagógovi Ľudovítovi Fullovi, čo je ďalším ocenením jeho tvorby
po tom, čo v roku 1936 získal bronzovú
medailu za scénografické návrhy na
Trienále užitých umení v Miláne, po cene Grand prix za obraz Pieseň a práca
na svetovej výstave v Paríži v roku
1937. V roku 1963 bol Fullovi udelený
titul národného umelca a následne bolo postavené jeho múzeum v Ružomberku.
(Podľa Hospodárskych novín)

Jablko roka
V rámci jesennej Gardénie sa na výstavisku Agrokomplex uskutočnil 13.
ročník celoslovenskej súťaže o Najkrajšie jablko roka a 7. ročník súťaže Jablko roka. Zorganizoval ich Slovenský
zväz záhradkárov Bratislava v spolupráci s SPU. Najkrajším jablkom z tohtoročnej úrody sa stalo jablko odrody
Rubinola, ktoré dopestoval Milan Rončák zo Žabokriek nad Nitrou. V súťaži
Jablko roka, kde sa posudzujú vzorky
veľkopestovateľov, zaujala firma Danubius fruct, s.r.o., Dunajská Lužná, ktorá
získala až dve ocenenia. Odroda Golden Delicious, ktorú predstavili v novom šate – s červenými líčkami, bola
bezkonkurenčná. V tomto roku odštartoval aj nultý ročník o Najkrajšiu hrušku,
kde si prvé miesto za odrodu Bohemica odniesol Jozef Hoblík zo Šintavy.
„Úroda i kvalita jabĺk bola v tomto

roku bohatá. Našou prednosťou je, že
dorábame ekologickú produkciu. Záhradkári aplikujú ročne dva až tri
postreky, veľkovýroba okolo 12, jablká
z dovozu však majú za sebou do 30
chemických postrekov,“ povedal prof.
Ivan Hričovský z Katedry ovocinárstva,
vinohradníctva a vinárstva FZKI. -rch-

Ochrana prírody po fínsky
(Dokončenie z 1. str.)
Zaujímavé je porovnanie s podmienkami
na Slovensku. Fínsko má až 35 národných parkov s rozlohou 8820 km2, u nás
je ich deväť s rozlohou 3129 km2. Zatiaľ,
čo na Slovensku zaberajú 14,23 % územia krajiny, vo Fínsku je to len 5,13 %.
Rozdielna je aj predstava o ich ochrane.
Odlišnosti sa týkajú najmä možností
hospodárenia so stromami a tiež pohybu osôb. Obmedzenia sú vo Fínsku zásadne miernejšie ako u nás. Výrub stromov je povolený na základe plánov hospodárenia. Obyvatelia severnej časti
krajiny sa môžu v národných parkoch
voľne pohybovať, loviť ryby, zbierať huby
aj lesné plody. Na vyhradených miestach sa dá táboriť a zakladať oheň.
Veľa obmedzení súvisí s pohybom
sobov a losov. Soby sú vo Fínsku voľne
sa pohybujúce zvieratá, každé má však
svojho majiteľa. V národných parkoch je
ich chov možný len vo forme sobích
hospodárstiev.
Naša delegácia navštívila národné
parky Oulanka a Paanajärvi. Prvý sa rozprestiera na severovýchode Fínska na
ploche 279 km2. Jeho ďalšia časť (asi
1042 km2) sa nachádza v Rusku, v severozápadnej časti Karélie. Na území
Fínska sú oba parky oddelené nechráneným územím. Založené boli v roku
1956 a hoci sa ich rozloha odvtedy niekoľkokrát zväčšila, k spojeniu zatiaľ nedošlo. Ležia v blízkosti polárneho kruhu,
kde je vegetácia severského lesa – tajga. Horniny sú bohaté na najrôznejšie

minerály a predovšetkým kovy, skaly sú
pokryté často oxidovanými kovovými
prvkami, najčastejšie hrdzavočervenej
farby. Pri návšteve parku sme sa zaujímali najmä o rieku Oulankajoki, ktorá
vytvára nádherné zákutia a v krátkom,
asi 200-metrovom úseku, klesá o 14

V národnom parku Oulanka.
metrov v podobe vodopádov Kiuntaköngäs. Skalný masív, erodovaný riekou, vytvára nádhernú prírodnú atrakciu.
Samotné meno rieky má základ vo
fínskom slove Oula – povodeň. V čase
povodní sa rieka zmení, hladina sa zvýši asi o 4 metre a nesie stromy a skaly
do jazera Paanojärvi. V lese blízko rieky
rastie nesmierne veľa čučoriedok, ale aj
najrozličnejších húb vrátane pravých

hríbov. K parku patrí aj budova správy s
prednáškovou miestnosťou pre 60 ľudí.
Riaditeľ parku, pán Bizkon, nám predstavil medzinárodnú rusko-fínsku starostlivosť o spoločné medzinárodné územie a problémy, vyplývajúce z rozdielneho politického systému. Vedci sa však

Snímka: autor

snažia nevnímať tieto hranice, tak, ako to
robia medvede, soby, losy a vlky, ktoré
často putujú celým územím.
Dovetok: V poradí 27. zasadnutie pracovnej skupiny FAO pre manažment v
horských povodiach bude v roku 2010
na Slovensku a naša delegácia bola poverená jeho prípravou.
Ing. ĽUBOŠ JURÍK, PhD.,
Katedra krajinného inžinierstva FZKI

Agrárni ekonómovia rokovali v Gente
Každé tri roky sa Európska asociácia agrárnych ekonómov (EAAE) schádza,
aby prerokovala rôzne aspekty výskumu v oblasti agrárnej ekonómie, najpálčivejšie otázky dnešného európskeho a celosvetového poľnohospodárstva. Tento
rok sa kongres EAAE konal koncom augusta v belgickom Gente. Špičkové podujatie otvoril prezident organizácie, prof. Erik Romstad, plénum pozdravil aj primátor hostiteľského mesta, členovia flámskej vlády a ďalšie osobnosti. Hlavný prejav na tému Ekonomický rozvoj a ázijské trhy – vplyv EÚ predniesol William Martin, expert Svetovej banky.
Medzi top ekonómami
Na kongrese sa zúčastnila aj delegácia Fakulty ekonomiky a manažmentu,
ktorá príspevkami svojich členov obohatila program rokovania v sekciách.
Dekan, prof. Peter Bielik spoločne s Ing.
Artanom Qinetim prezentovali príspevok na tému konkurencieschopnosti a
komparatívnych výhod slovenského a
českého agrárneho obchodu na európskom trhu a následne odpovedali na
otázky z pléna. Doc. Ján Pokrivčák
prednášal o výhodách, transakčných
nákladoch a faktorovom vybavení v
agrárnom obchode, empirických skúsenostiach z krajín strednej a východnej
Európy. Prednáškou o reforme mlieko-

vých kvót v EÚ a otázke špecializácie
agrárneho obchodu v nových členských štátoch EÚ, rozšírení EÚ smerom
na východ prispela do programu
kongresu doc. Ľubica Bartová.

Atraktívne vzdelanie s multikultúrnym podtónom
Medzinárodné inžinierske V4 štúdium v rámci študijného programu ekonomi- to v ich prospech.“ Šancu presadiť sa
ka podniku v anglickom jazyku je na Fakulte ekonomiky a manažmentu od 6. majú však aj mladí učitelia z fakulty. Celá
októbra realitou. Za prítomnosti študentov a predstaviteľov partnerských základňa výučby spočíva na nich. Faekonomických fakúlt z Prahy a Gödöllő myslenú pásku slávnostne prestrihol kulta venuje pozornosť aj ich ďalšiemu
jazykovému vzdelávaniu, aby boli perautor myšlienky, prof. Peter Bielik, dekan FEM.
„Spoločné V4 štúdium považujem za semester neskôr, ešte stále prebieha ak- fektne jazykovo pripravení.
historický prelom v snažení fakulty inter- tivizácia študentov pre tento program.
Z názorov hostí
nacionalizovať vzdelávací proces,“ po- Dekan predpokladá, že skupina 20 štu„Štúdium v rámci krajín V4 znamená
vedal a dodal, že na pôde fakulty vytvo- dentov by na konci pobytu v Nitre mala úplne nový smer vo vysokoškolskom
rili možnosť vzájomnej spolupráce šty- byť v podstate kompletná. V reakcii na vzdelávaní,“ pridáva svoj názor doc.
roch nezávislých fakúlt v rámci krajín V4. otázku, ako prebiehal výber študentov, KATALIN TAKÁCSOVÁ z Fakulty ekonoNegociácia bola podľa neho veľmi zloži- konštatuje, že každý začiatok je ťažký, miky a sociálnych vied Univerzity sv.
tá, pretože každé pracovisko sa vyzna- neustále treba vysvetľovať, že je to Štefana v Gödöllő. V jej ponímaní to
čuje osobitosťami v študijných progra- dobrá myšlienka, presvedčiť študentov znamená, že si mladí ľudia nielen rozmoch, ale napokon sa podarilo dospieť o tom, čo všetko im toto štúdium prine- šíria obzor poznania, nielen absolvujú
k spoločnému záveru a konsenzu. „Te- sie. Sú, samozrejme, prekážky, aj fi- predmety v anglickom jazyku, ale
raz zostáva už len správne vybrať štu- nančné, tie sa vedenie Fakulty ekono- naučia sa aj inak rozmýšľať, pribudne
dentov z hľadiska odbornej prípravy, ja- miky a manažmentu snažilo v Nitre vy- multikultúrny rozmer. Veď na každej z
zykových kompetencií a pripraviť im v riešiť motivačnými štipendiami pre kaž- partnerských univerzít je iný spôsob
každom semestri na jednotlivých fakul- dého účastníka kurzu. „Očakávam, že výučby, no aj spoločný život na internátách, podľa dohovoru takú skladbu keď bude študijný propredmetov, aby naplnili jadro znalostí gram zabehnutý, mladšie
každého študijného programu. Za veľký ročníky budú mať oň veľký
prínos považujeme to, že študent bude záujem,“ domnieva sa
mať po absolvovaní celého programu dekan. „Spomedzi prihláširšie uplatnenie v praxi, z hľadiska bo- sených sme vybrali tých,
hatých jazykových kompetencií, ale aj ktorí majú najväčšie predodborných poznatkov z jednotlivých poklady. Dôležitá je znaoblastí ekonomiky, manažmentu, marke- losť anglického jazyka. Sú
tingu, financií a, samozrejme, i niekto- to študenti, ktorí majú za
rých predmetov humanitného alebo sebou bakalársky študijný
spoločenského charakteru,“ informoval program v anglickom jazyku. Je to veľká príležiPeter Bielik.
Podľa dohody každá fakulta vyberie tosť absolvovať na Slona štúdium päť študentov. FEM tento po- vensku študijné programy
čet naplnila, rovnako ako aj poľská stra- kompletne za päť rokov v V4 štúdium otvoril dekan Peter Bielik za prítomnosti
na, z Maďarska sa zapojili traja študenti angličtine. Myslím, že štu- pedagógov, študentov a hostí z Gödöllő a Prahy.
Foto: TOMÁŠ POLÁČIK
a z ČR, vzhľadom na to, že u nich začne denti by ju mali využiť, je

toch prináša nové vzťahy a možnosti
porozumieť tomu druhému. „A čo je hádam najdôležitejšie, život týchto mladých ľudí bude o tom, poďme, viďme,
spoznávajme sa navzájom,“ končí s úsmevom docentka Takácsová.
Ing. MARTIN PELIKÁN, PhD., prodekan pre študijnú a pedagogickú činnosť
Prevádzkovo-ekonomickej fakulty ČZU
v Prahe komentuje otvorenie V4 štúdia
týmito slovami:
„Som veľmi rád, že som mohol byť
prítomný na slávnostnom otvorení nového multi degree študijného programu,
ktorý vznikol spoločným pričinením našich partnerských univerzít v Nitre, v
Gödöllő, vo Varšave a v Prahe. Tento
rok, ešte nemáme pražských študentov
v programe, pretože sa nám nepodarilo
získať dostatočný počet, aby mohli začať, ale napriek tomu veríme, že tento
program bude v budúcnosti úspešný aj
na našej fakulte. Sme pripravení poskytnúť adekvátne štúdium študentom z
partnerských univerzít. Máme pre nich
pripravený anglický študijný program
Economic and Management. Tešíme sa
na nich!“
Postscriptum: Z príhovoru prorektora
Repiského, prodekanky Horskej i Félixovej k študentom unisono zaznelo, že
sa na fakulte na nový spôsob štúdia dôkladne pripravili a sú otvorení partnerskej spolupráci. Držíme palce a zahraničným, dnes už NAŠIM študentom prajeme príjemný pobyt v Nitre!
K. POTOKOVÁ

Diskusia o budúcnosti
poľnohospodárskej Európy
Na kongrese rezonovala najmä otázka prehodnotenia Spoločnej agrárnej
politiky EÚ (SPP), ktorá stojí pred ďalšou reformou. Zaujímavé postrehy v
tejto súvislosti predniesli zástupcovia
Európskej komisie, Univerzity vo Wageningene či Európskej asociácie
mliekarov. Okrem toho bola na programe dňa problematika biodiverzity, reorganizácie agrárnych trhov a úloha
malých farmárov v nich, ale aj výživy a
zdravia obyvateľov.
Delegáti kongresu boli v rámci sprievodného programu hosťami Európskej
komisie v Bruseli, kde sa taktiež hovorilo najmä o reforme SPP, o tzv. zdravotnej prehliadke aj o obavách európskych poľnohospodárov. V posledný
deň kongresu odovzdal jeho prezident
žezlo novozvolenej prezidentke EAAE
Monike Hartmann z Bonnskej univerzity. Nasledujúci kongres sa bude
konať o tri roky v Zürichu.
Pre internacionalizáciu
Delegácia FEM navštívila aj jednu z
najlepších vysokých škôl manažmentu
na našom kontinente: Vlerick Management School v Gente. Absolvovala aj
stretnutia s predstaviteľmi Katolíckej
univerzity v Leuvene a Vysokej školy
ekonomickej vo Varšave. Rozhovory sa
točili okolo plánov budúcej spolupráce
v oblasti vedy a výskumu.
Ing. MIROSLAVA RAJČÁNIOVÁ, PhD.

Rozdali Nobelove ceny
Nobelove ceny dostávajú osoby,
ktoré významne prispeli k pokroku
ľudstva. Prvá v tomto roku bola
udelená za fyziológiu a medicínu.
Získali ju virológovia – Nemec Harald
zur Hausen za výskum rakoviny
krčku maternice a dvojica Francúzov,
Francoise Barréová-Sinoussiová a
Luc Montagnier, za izolovanie vírusu
HIV spôsobujúceho AIDS. Nobelovu
cenu za chémiu si tento rok rozdelili
traja americkí vedci – Osamu Shimomura, Martin Chalfie a Roger Tsien,
ktorí odkryli tajomstvo svetielkujúcej
bielkoviny skrytej v tele medúzy
Aequorea victoria. Prestížna Nobelova cena za literatúru poputovala do
Francúzska. Získal ju 68-ročný románopisec Jean–Marie Gustave Le Clézio, autor viac ako 30 knižných publikácií. Nobelovu cenu za mier 2008
získal bývalý fínsky prezident Martti
Ahtisaari za svoje dlhodobé sprostredkovateľské úsilie, ktoré zahŕňalo
aj dohodu medzi Indonéziou a povstalcami z jej provincie Atjeh.
-r-

www.uniag.sk
ÚSPECH ZOBORISTOV NA FOLKLÓRNOM FESTIVALE V TASKÖPRÜ

Turecko, exotické a jedinečné
Opäť sa raz potvrdilo, že slovenský folklór, zvyky a tradície vedia v zahraničí oceniť. Hádam aj viac, ako doma. Členovia folklórneho súboru Zobor tento rok vycestovali do ďalekého Turecka, aby sa zúčastnili na medzinárodnom folklórnom festivale v meste Tasköprü na severe krajiny. Možno povedať, že v konkurencii domácich súborov, ako aj kolektívov z Grécka, Bosny a Hercegoviny, boli naši zoboristi
pre turecké publikum najatraktívnejším účastníkom.
V meste na dvoch kontinentoch
povali členovia FS Zobor na rôznych miesAle poďme po poriadku. Náročná cesta tach v meste a v okolí. Azda najkurióznejautobusom nebola pre nás prvou skúse- šie bolo vystúpenie v tureckej stepi, kde
nosťou, preto bol každý riadne vyzbrojený sa konali konské dostihy. Pekné zoboristky
na 2200 kilometrov dlhú trasu. Cesta bola boli centrom pozornosti nielen na scéne,
možno náročná, zato veľmi zaujímavá. Veď ale aj mimo nej a dá sa povedať, že
cestovať naprieč krásnym, rovinatým reprezentovali dvojnásobne. Súčasťou
Maďarskom, vojnou zničeným Srbskom, jedného z vystúpení bola aj prehliadka
pomaly sa zviechavajúcim Bulharskom či najkrajších dievčat festivalu a voľba miss
pre nás exotickým Tureckom je zážitok na
celý život, ktorý ešte umocnila zastávka v
NAŠI NA CESTÁCH
najväčšom meste krajiny, Istanbule.
Mesto ležiace na dvoch kontinentoch je festivalu. Pozostávala z prezentácie dievneopísateľne krásne. Na jednej strane čat v svadobných šatách a zo speváckeho
moslimská kultúra, architektúra, myslenie
alebo tanečného vystúpenia. Zoboristi
či správanie sa ľudí a na druhej prenikanie
mali v súťaži dve zástupkyne, podľa môjho
európskeho štýlu života a nezastaviteľný
názoru tie najkrajšie, avšak, ako sa hovorí:
vplyv globalizácie. Typické uličky plné
„keby porota mala moje oči...“ Víťazkou sa
pouličných predavačov, nádherné mešity
a rôzne pamiatky, katastrofálna doprava, napokon stala domáca kráska.
alebo morský prístav plný rybárov a
Slovenský večer ohúril
turistov...
Slovenská kultúra bola pre turecké publikum niečím exotickým a aj preto zožali
Keby porota mala moje oči...
Po odchode z Istanbulu naša trasa zoboristi veľký úspech. Okrem vystúpení si
viedla priamo na miesto určenia, do Tas- našli čas aj na oddych, ktorý využili na
köprü. Pokojné mestečko, kde bolo evi- spoznávanie neznámej krajiny. Prechádzdentne vidno, že sa niečo bude diať. Vy- ky po uličkách, nákupy, výlet do krajského
zdobené ulice, stĺpy a hlavne národné mesta Kastamonu spojený s návštevou
zástavy, ktoré nielenže viseli na každom originálnych tureckých kúpeľov a trhov,
možnom mieste, na oknách, verejnom prehliadka historických pamätihodností a
osvetlení, dopravných prostriedkoch, ale iných zaujímavostí boli spestrením bohatého programu.
dokonca nimi zahalili aj zopár budov...
Záverečný večer patril Slovensku.
Festival bol významný, veď ho otváral
sám minister kultúry a ďalšie významné Vynikajúce bryndzové halušky, ktoré priosobnosti krajiny. Počas piatich dní vystu- praviť v Turecku bolo umením, praženička,

slovenské pivo, pálené a iné dobroty spolu
s tónmi krásnych slovenských ľudových
pesničiek boli výbornou propagáciou
Slovenska, ale aj našej univerzity a Nitry,
ako kandidáta na titul Európske hlavné
mesto kultúry. A poviem vám, dokázali
sme ich ohúriť...
Rozlúčka
Ako sa hovorí, najťažšie je lúčenie. Ani
pre nás to nebolo jednoduché. Turecko, aj
keď na naše pomery dosť exotické, je
zároveň veľmi krásne a jedinečné. Žijú tu
srdeční ľudia, o čom sme sa mohli presvedčiť aj pri lúčení, keď naša sprievodkyňa ronila za zoboristami „krokodílie
slzy“.
Cestou späť sme mali naplánované
ešte dve zastávky. Jedna oddychová pri
Marmarskom mori, ktorá bola príjemným
osviežením a druhá pracovno-oddychová
v Padine v Srbsku. Mestečko sa nachádza v regióne Vojvodina, kde žije veľké
množstvo Slovákov. Zo 7-tisíc obyvateľov
Padiny je 99 percent slovenskej národnosti a aj preto sa tam zoboristi cítili ako
doma. Potešili domácich krásnym hodinovým vystúpením a po ňom neformálnou
zábavou pri ľudovej hudbe. Padinci pripravili pre našich folkloristov chutné pohostenie a prehliadku mestečka.
Na záver už iba ostáva poďakovať vedúcim súboru, PhDr. Ing. Daniele Wolfovej
a Ing. Janke Gajdošovej, ktoré skvelý zájazd zabezpečili. A ja len doplním, že zoboristi sa už tešia na nový akademický rok
a radi medzi sebou privítajú nových členov, aj z radov študentov našej univerzity.
O konkurzoch, ktoré sa uskutočnia tento
mesiac, vás budeme včas informovať.

NA PRESSTÁVKU...
NÁ· TIP

Rakúske umenie v Nitre

V Nitrianskej galérii si milovníci súčasného umenia môžu pozrieť výstavu mladého
rakúskeho výtvarníka Christiana Eisenbergera (1978) s pôsobivým názvom PSYCHONARCOTICUM CONCRETIO AUTOPSIE 9178/19245/10995-7. Každá expozícia, od grafiky, cez sochu, inštaláciu až po video, je prekvapením, prináša niečo
nové a nečakané. Svoje diela tvorí často priamo na mieste, necháva sa inšpirovať
výstavným priestorom a jeho špecifikami. Zaujímavé sú aj jeho artefakty na uliciach
po celom svete, kde ich zanecháva anonymne a napospas osudu. Väčšinou sú to
postavy z kartónu alebo lepenky. Mimochodom, číslo v názve výstavy vyjadruje
9 178 postáv z kartónu, ktoré autor realizoval... Výstava potrvá do 26. októbra.

NA TÉMU

Kniha v mojom živote

„Povedz mi čo čítaš“... a ja ti poviem, že dobrá kniha je práve tá, ktorá ti pomôže zabudnúť na to, čo by malo upadnúť čo najrýchlejšie do zabudnutia,
nabrať silu, pookriať, oddýchnuť si, poučiť sa. Ako bytosti sme určitým spôsobom jedineční a také sú aj naše hodnoty a hodnotenia. Takže nájdime si každý
tú svoju dobrú knihu a rozširujme priestor pre možné spomienky na písané
slovo, ktoré nás v živote oslovilo. Nemusia to byť práve zbierky nositeľov Nobelovej ceny za literatúru...
ĽUBICA JEDLIČKOVÁ, Slovenská poľnohospodárska knižnica:
„Pani suseda, vy pracujete v knižnici,
nemáte tam náhodou Antigonu?“ To je
najčastejšia otázka, s ktorou sa na mňa
obracajú obyvatelia nášho činžiaka.
(Mám, dokonca vlastnú kópiu, ktorú
som vyhotovila práve na základe „rastúceho dopytu“.) Napriek tomu, že toto
klasické dielko antickej éry držím v ruke
často, kriticky priznávam, že som ho
ešte neprečítala...
Moja prvá intenzívna spomienka na
knihu, ktorá ma oslovila, sa spája s nie
veľmi príjemným zážitkom – vyberaním
mandlí v trenčianskej nemocnici. Mala
som 8 rokov a mama mi kúpila – na
radu predavačky z kníhkupectva –
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NEPREHLIADNITE
Fotografisti,
pozor!

Zoboristi predstavili v Turecku slovenské tradície.
Foto: archív autora

Riaditeľka súboru Daniela Wolfová pri preberaní
festivalového ocenenia.

Slovenská sporiteľňa už šiesty rok podporuje SPU
Jednou z priorít stratégie sponzorských aktivít Slovenskej sporiteľne je podpora žiadostí je miera zapojenia študentov do
vzdelávania. To sa odráža aj v dlhoročnej spolupráci so slovenskými vysokými realizácie projektu, resp. zameranie projektu na rozvoj vzdelávania študentov.
školami, medzi ktoré patrí aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Žiadosti prijíma rektorát univerzity. Stačí
„V súčasnosti je realizácia dobrých toch, škola preto môže naďalej kedykoľvek
nápadov bez finančnej podpory školy ale- v priebehu školského roka požiadať o pos- vyplniť projektový formulár, ktorý slúži na
zhrnutie základných aktivít projektu a ich
bo sponzorov ťažko predstaviteľná. Dať kytnutie finančnej podpory.
Formulár a podmienky na predkladanie výstupov. Banka následne žiadosť posúdi
vedieť o sebe a o dobrých nápadoch je
prvým krokom k úspechu a naším cieľom projektov zostávajú rovnaké ako minulý a pošle písomné stanovisko k danému
je podporiť takéto zaujímavé študentské rok. Projekty môžu byť zamerané na ktorú- projektu.
Bližšie informácie, osnovy na predklaaktivity,“ uviedla Jozefa Danová, riaditeľka koľvek z troch oblastí: 1. veda a vzdelanie,
Regionálneho riaditeľstva Slovenskej spo- 2. hardvér a softvér a 3. študentské aktivity danie projektov a formulár získajú záujem(napr. školský časopis, rádio, TV - nie ple- covia na tel. čísle 037/65 40 308 alebo na
riteľne v Nitre.
e-mailovej adrese peliova.hedviga@slsp.sk
Od roku 2003 predložila SPU banke 25 sy ani beánie).
Dôležitým kritériom pri posudzovaní
-rprojektov, podporu získalo desať najlepších. V roku 2008 Slovenská sporiteľňa finančne podporila projekt Multimediálne
DO VAŠEJ POZORNOSTI
jazykové laboratórium, ktorý prispeje k
rozvoju jazykových znalostí študentov a k
Zahraničné granty pre študentov
zvýšeniu ich uplatnenia na pracovnom
Info na: www.dbu.de/Stipendien/MOE
 Kanadská vláda oznamuje otvorenie
trhu. Banka je pripravená podieľať sa finančne aj na ďalších zaujímavých projek- nového štipendijného programu Vaniero- Ausstauschstipendienprogramm/Slowakei
vých štipendií. Je určený pre kanadských
 Nadácia Tatra Banky otvára grantový
a zahraničných študentov doktorandprogram Študenti do sveta. Je otvorený
ČÍTALI SME
ského štúdia. V prvom roku bude k dispre študentov denného štúdia v študijných
pozícii 166 štipendií, každé v hodnote 50programoch zameraných na ekonomický,
Najlepší mladý vedec Európy
tisíc dolárov ročne, maximálne na 3 roky. V
manažerský, IT či humanitný smer, všetje z Košíc
budúcnosti to bude 500 štipendií ročne.
kých stupňov vzdelávania, vo veku do 30
Malé víťazstvo pre Slovensko, veľké
Zahraniční kandidáti musia byť do prograrokov, so študijným priemerom do 1,8. Štizadosťučinenie pre Martina Tkáča,
mu nominovaní kanadskou univerzitou.
pendiá sú krátkodobé, určené na nediploosemnásťročného stredoškoláka z
Podrobnosti nájdete na: www.vanier-cgsmové študijné stáže. Informácie: www.
Košíc. Jeho originálny nápad, ako vybes.gc.ca
nadaciatatrabanky.sk
klápať železničné vozne, predbehol
 Medzinárodný štipendijný program
 Nadácia Rochus a Beatrice Mummert
námety ďalších mladých vedcov z 39
Nemeckej spolkovej nadácie pre životné
v spolupráci s Robert Bosch nadáciou
krajín. V prestížnom medzinárodnom
prostredie (DBU). Prihlásiť sa môžu absolkaždoročne udeľuje 22 štipendií pre štufinále v Kodani strčil do vrecka konkuventi vysokých škôl (2. stupeň) a doktorandentov zo strednej a východnej Európy v
renčné projekty a Slovensku priniesol
di v odboroch zameraných na životné prooblasti ekonomiky, obchodu a inžinierstva.
prvé miesto. Najúspešnejší mladí
stredie. Vek do 30 rokov, nadpriemerný
Štipendium je na 2 až 3 roky a zahŕňa
vedci z krajín EÚ, Ruska, Bieloruska,
výsledok ukončenia vysokoškolského štúštúdium 2. stupňa v nemeckom jazyku na
dia. Dĺžka štipendia: 6 až 12 mesiacov na
USA aj Číny predstavili svoje práce
Aachen University of Technology alebo
nemeckých odborných pracoviskách.
porote. Cieľom bolo vybrať to najlepUniversity of Cologne. Informácie:
Cieľom štipendijného programu je spracošie z rôznych vedných disciplín, od
www.munmertstiftung.de
vať
aktuálnu
tému,
ktorá
prispeje
k
zlepenvironmentalistiky, cez chémiu a
Jana.vodakova@bosch-stiftung.de
šeniu
kvality
životného
prostredia
v
krajipočítačové vedy až po astronómiu.
Informácie
o programoch vám poskytne
nách strednej a východnej Európy alebo v
Budúcoročné finále vedeckých talenKancelária zahraničných vzťahov a medziNemecku.
tov zo stredných škôl bude v Paríži. O
Kontaktná osoba: Ing. Romana Cerma- národných programov SPU v Nitre.
udalosti informoval denník Pravda zo
nová, r.cermanova@gmail.com skype:
Prof. Ing. M. LACKO-BARTOŠOVÁ, PhD.,
-rdňa 27. septembra tohto roka.
luzicke.hory
prorektorka pre zahraničné vzťahy

V priestoroch pod aulou SPU bude
od pondelka 10. novembra sprístupnená výstava fotografií s názvom ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT NA SPU. So svojimi
snímkami sa na nej môže predstaviť
každý (súčasný aj bývalý) študent či
pracovník univerzity. Prihlášky s adresou odosielateľa, kontaktom a náhľadom fotografií prosíme zaslať do 31.
10. 2008 na e-mailovú adresu: robert.
kollar@presstige.sk. Výstava sa bude
konať pri príležitosti Študentských dní
nitrianskych univerzít a 50. jubilea imatrikulačných slávností na SPU v Nitre.
Tešíme sa na vaše fotografie!
V mene prípravného a organizačného štábu :
Ing. VLADIMÍR PROTOPOPOV,
vedúci KKZČ

AKAD
D E M IPÉDIA
imatrikulácia
akademický obrad, počas ktorého sa
novoprijatým študentom odovzdávajú
výkazy o štúdiu – indexy.
pedel (pôvodne nižší úradník na vysokej škole, školník)
sprevádza akademických hodnostárov
pri slávnostných príležitostiach. Kráča
pred nimi a nesie žezlo univerzity alebo
fakulty.
promócia
akademický obrad po úspešnom zavŕšení štúdia, slávnostné odovzdávanie
diplomov absolventom.
promótor
osoba poverená vykonaním promočného aktu.

zbierku Maco Mlieč, Mamka Pôstková a
ďalšie poviedky od Tajovského. Prečítala som ju niekoľkokrát a už nikdy ma
potom neoslovovali princezné. Prečo,
ani sama neviem. Na vysokej škole som
objavila magický realizmus a literatúru
latinsko- a juhoamerických autorov G.
G. Márqueza, Mario V. Llosu, J. L. Borgesa, Italo Calvina. Zo slovenských literátov má svoje miesto v knihovničke
Vlado Bednár, náhodné zapnutie rozhlasovej relácie čítania na pokračovanie ma priviedlo k Pappovej Káre plnej
bolesti. Veľmi rada oddychujem aj pri
detektívnom žánri.
Čítanie odbornej literatúry patrí ku
každodennému životu mnohých z nás.
O tom, že aj odborná problematika môže byť prezentovaná zaujímavým a
zjednodušeným spôsobom, som sa
presvedčila pri čítaní diela V pavučine
sítí, autorom je Albert-László Barabási.
Pod názvom sa skrýva pútavá interpretácia problematiky sociálnych sietí a
okrem iného sa dozvieme, že svet je
skutočne malý.
-r-

Kráčam naším mestom

MUDr. František Biringer (18591931), od r. 1909 hlavný lekár Nitrianskej župy. Do nitrianskej nemocnice
nastúpil v r. 1884. Neskôr, vo funkcii
riaditeľa, sa zaslúžil o rozšírenie priestorov a založenie nových oddelení.
Vybudoval školu pre pôrodné asistentky, zaslúžil sa o aktivizáciu tímov
lekárov proti morovým ochoreniam v
čase I. svetovej vojny. Publikoval a
redigoval odborné publikácie. Vynikal
mimoriadnym sociálnym cítením a
držal sa zásady, že dobrý lekár môže
byť len z dobrého človeka.

SÚŤAŽ
V minulom čísle sme sa
vás pýtali na meno režiséra veľkofilmu Bathory,
ktorý nedávno opäť priviedol k životu legendu o
čachtickej panej. Správna odpoveď:
Juraj Jakubisko. Knihu získava Miroslava Taligová, 1. FAPZ. Cenu si môže prevziať v redakcii.
-r-

VESELOU CERUZKOU

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

www.uniag.sk
Z

SPEKTRUM
OZNAMUJEME
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU oznamuje, že
 30. 10. 2008 o 13.30 h v Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu, VÚŽV v Nitre, Hlohovská 2 (zasadacia miestnosť na sekretariáte gen.
riaditeľa) bude Ing. DAVID KARKULÍN,
doktorand na Katedre hydinárstva a
malých HZ, obhajovať dizertačnú prácu
na tému Vplyv rozdielnych klietkových
technológií na kvalitu konzumných vajec
a vybrané etologické aktivity nosníc;
 4. 11. 2008 o 9.00 h v posluchárni
A-01 prednesie Ing. KATARÍNA OLŠOVSKÁ, PhD., pedagogická pracovníčka
na Katedre fyziológie rastlín, verejnú habilitačnú prednášku na tému Fyziologické a ekologické adaptácie rastlín na nedostatok vody a o 13.30 h bude v zasadačke R-SPU (pavilón E, 1. posch.)

obhajovať habilitačnú prácu na tému
Fyziologicko-produkčné aspekty sucha
v rastlinách;
 4. 11. 2008 o 10.30 h v posluchárni
A-01 prednesie doc. Ing. MARIÁN
BRESTIČ, CSc., verejnú inauguračnú
prednášku na tému Fotosyntéza a prostredie.
Dekan Technickej fakulty SPU oznamuje, že 19. novembra 2008 sa v zasadačke dekanátu (pavilón TF, 4. posch.)
budú konať obhajoby dizertačných
prác: o 9.00 h bude Ing. RASTISLAV
BERNÁT, doktorand na Katedre kvality a
strojárskych technológií, obhajovať
prácu na tému Vplyv tvaru a geometrie
rezného nástroja na kvalitu obrobeného
povrchu a o 11.00 h bude Ing. ŠTEFAN
PEPICH, doktorand na Katedre strojov a
výrobných systémov, obhajovať prácu
na tému Využitie energie fytomasy na
sušenie rastlinných produktov.

PRÁVE VYŠLI ...

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.

O

O
O
O
O
M

Niekto si to vie zariadiť...

Foto: MIROSLAV HABÁN

POLSTOROČNICA ŠTUDENTSKÝCH IMATRIKULÁCIÍ

Prípravy osláv v plnom prúde

SKRIPTÁ
P. Fekete a kol.: Professional Terminology in Selected Policies of EU. Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 194 Sk.
R. Gálik a kol.: Mechanizácia živočíšnej výroby. Tretie nezmenené vydanie, náklad
100 ks, cena 149 Sk.
Z. Kapsdorferová: Manažment kvality. Prvé vydanie, náklad 400 ks, cena 83 Sk.
M. Demo a kol.: Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov
v krajine. Návody na cvičenia. Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 136 Sk.
E. Škorecová: Praktikum účtovníctva. Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 138 Sk.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
J. Antal: Agrohydrológia. Štvrté nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 149 Sk.

Oslavy 50. výročia študentských imatrikulačných slávností na našej univerzite,
ktoré pripadlo práve na tento rok, sa budú
konať v rámci jesenných Študentských dní
nitrianskych univerzít 2008. Dlhoročné a
pestré tradície študentského života na SPU
chceme prezentovať a pripomenúť našim
študentom a pracovníkom bohatým programom. Zároveň srdečne pozývame všetkých študentov prvých ročníkov SPU!

Z pripravovaných podujatí

-dš-

Privítali nových Erasmus študentov
Slovenská poľnohospodárska univer- tová. „Uvítali by sme však, keby sa ich
zita prijala v zimnom semestri akademic- rady rozrástli, a to najmä o študentov z
kého roka 2008/2009 v rámci programu nižších ročníkov. Pomohlo by nám to v
Erasmus 24 študentov z Francúzska, promptnejšom vybavovaní organizačŠpanielska, Švédska, Nemecka, Turecka, ných záležitostí súvisiacich s pobytom
Litvy, Poľska, Rumunska a z Maďarska.
zahraničných študentov u nás a zároveň
Kancelária zahraničných vzťahov a je to aj možnosť pre našich študentov
medzinárodných projektov (KZV a MP) získať informácie o štúdiu na zahraničpre nových študentov už tradične pripra- ných školách, nadviazať nové kontakty a
vila informačné stretnutie, tzv. Welcome vymeniť si skúsenosti," podotkla Ing. Sliday, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra. vinská. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
Na pôde univerzity študentov privítala na adrese: gabriela.slivinska@uniag.sk.
prof. Magdaléna Lacko-Bartošová, proKoncom októbra a začiatkom novemrektorka pre zahraničné vzťahy.
bra KZV a MP zorganizuje stretnutie so
Členky Erasmus Student Network Ma- zahraničnými Erasmus študentmi, na
rianna Geffertová a Zuzana Lajdová pre- ktorom budú prezentovať svoje krajiny,
zentovali fakulty SPU a možnosti športo- mestá a univerzity a uskutoční sa aj
vého a kultúrneho vyžitia v Nitre.
informačný seminár týkajúci sa štúdia a
„Erasmus Student Network (ESN) je stáží v zahraničí cez program ERASMUS
medzinárodná študentská organizácia, a štipendií SAIA, n.o.
-rchktorá sa stará o prichádzajúcich
Erasmus študentov na jednotlivých univerzitách. Domáci študenti dobrovoľne pomáhajú zahraničným zorientovať sa v novom
prostredí a počas semestra pripravujú rôzne výlety, večierky a
podobne. Na našej univerzite
vzniklo ESN koncom minulého
akademického roku, tento semester prvýkrát ESN-áci spolupracovali s KZV a MP pri prijímaní
študentov, čo nám veľmi pomohlo,“ povedala Ing. Gabriela Slivinská z KZV a MP. Prezidentkou Na prvom stretnutí na akademickej pôde
ESN SPU, ktorá má v súčasnosti získali zahraniční študenti informácie o uniasi 30 členov, je Marianna Geffer- verzite a meste.
Foto: rch

OKTOBERFEST – streda 22. 10. 2008
- úvodná „pozývacia“ akcia s kultúrnym
programom a diskotékou (miesto: spoločenská sála a vestibul ŠD Mladosť).
50. VÝROČIE ŠTUDENTSKÝCH IMATRIKULAČNÝCH SLÁVNOSTÍ NA SPU –
streda 5. 11. 2008 - hlavná kultúrno– spo-

ločenská akcia zameraná na prezentovanie kultúrnych tradícií študentského života
univerzity a privítanie študentov prvých
ročníkov na SPU (spoločenská sála a vestibul ŠD Mladosť).
IMATRIKULAČNÝ PLES SPU – piatok
7. 11. 2008 – tradičná jesenná študentská
akcia a zároveň vyvrcholenie osláv (priestory výstaviska Agrokomplex).
ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT NA SPU – pondelok 10. 11. 2008 – výstava fotografií študentov a pracovníkov univerzity (foyer pod
aulou). Vernisáž sa uskutoční v utorok 11.
11. 2008.
Bližšie informácie: Klub kultúrnej a záujmovej činnosti SPU, ŠD Mladosť, 1. poschodie, tel.: 037/641 5528, 0907 084 267.
V mene prípravného a organizačného štábu:
Ing. VLADIMÍR PROTOPOPOV, vedúci KKZČ

AIESEC, FONS, VBH a MSČK spoločne

Začiatok Študentskej štvorky

Dni prázdnin plynuli ako voda... kamaráti sa stretávali, chodili von, užívali si leto...
a vedúci pobočiek študentských organizácií na SPU pracovali. Hľadali možnosti,
ako lepšie pripraviť a zviditeľniť aktivity pre študentov, aby sa im štúdium nezdalo
fádne a mali postarané o zábavu a vzdelávanie vo voľnom čase...
Dvadsiaty august 2008 je dátum prvého
spoločného stretnutia zástupcov štyroch
najväčších a najvyhľadávanejších študentských organizácií, ktoré pôsobia na univerzite – AIESEC (Medzinárodné združenie študentov VŠ ekonomických a obchodných), FONS (Klub katolíckej mládeže), VBH (Vysokoškolské biblické hnutie) a
MSČK (Mládež Slovenského Červeného
kríža). Rozhodli sa spojiť svoje sily a pod
hlavičkou Študentskej štvorky pomôcť študentom zorientovať sa a ukázať im možnosti trávenia voľného času v Nitre.
Schôdzka štyroch: Marek Hrušovský
Klikni si na www.fem.uniag.sk/s4 a do(FONS), Monika Gubáňová (MSČK),
zvieš sa o všetkých možnostiach, ktoré ti
Eva Judinová (VBH) a Ivana Janíková
ponúkame!
Foto: archív
(AIESEC).
Čo chystáme?
 Mládež Slovenského Červeného kríža
 Vysokoškolské biblické hnutie – VBH
pri SPU organizuje bezplatné kurzy prvej
skupinky (otvorené spoločenstvo) sa
predlekárskej pomoci. Ak máš záujem
schádza každú stredu o 19.00 h na 6.
naučiť sa niečo nové, zastav sa 20. alebo
poschodí v internáte Nová doba.
21. októbra o 19.30 h v zasadačke MSČK
 Klub katolíckej mládeže ťa pozýva
na 7. poschodí v internáte Nová doba.
každý PONDELOK o 20.30 h do Blue
House na Pribinovom námestí na Stretnutia vysokoškolákov (spoločné stretká,
VÝBEROVÉ KONANIE
modlitby, spoločenstvo); každý UTOROK
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre kvao 21.30 h do miestnosti FONSu v suteréne
§ 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
lity a strojárskych technológií TF.
ŠD Mladosť na spoločnú modlitbu posvätniektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:
Podmienky prijatia:
 funkčného miesta docenta v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a ma- VŠ vzdelanie II. stupňa technického zamerania,
ného ruženca (bližšie info na nástenke
nažment podniku na FEM.
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
FONS-u pri vrátnici); každú STREDU o
Uzávierka výberového konania je 27. októbra 2008.
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
18.30 h (počas univerzitnej sv. omše v
 funkčného miesta profesora v 0,45 pracovnom úväzku na Katedre fyzio- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – Word, Excel, Power Point,
kostole sv. Petra a Pavla pod hradom) na
lógie živočíchov FBP pre študijný odbor biotechnológie.
- pedagogická prax minimálne 3 roky,
kázne pozvaných hostí na témy súvisiace
Uzávierka výberového konania je 24. októbra 2008.
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.
s prebiehajúcim rokom sv. Pavla; každý
 funkčného miesta profesora v 0,45 pracovnom úväzku na Katedre bioUzávierka výberového konania je 24. októbra 2008.
ŠTVRTOK o 20.00 h do Blue House na
chémie FBP pre študijný odbor molekulárna biológia.
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre pePribinovom námestí na kultúrne večery
Uzávierka výberového konania je 24. októbra 2008.
dagogiky a psychológie FEM pre výučbu predmetov didaktika, teória školKonkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných
(premietanie filmov, besedy a čaj); každú
skej
a
mimoškolskej
výchovy,
teória
výchovy
a
dejiny
pedagogiky,
všeomiest profesorov a docentov sú uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.
NEDEĽU od 17.00 do 20.00 h na volejbal
becná
pedagogika,
základy
vzdelávania
dospelých.
sk a na úradnej výveske SPU.
do telocvične piaristického gymnázia pri
Podmienky prijatia:
kostole sv. Ladislava (nad Tescom) a o
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre elek- VŠ vzdelanie II. stupňa pedagogického zamerania,
trotechniky, automatizácie a informatiky TF pre výučbu predmetov základy
20.30 h do klubovne FONS-u a VBH v ŠD
- akademický titul PhD., resp. vo vedeckej príprave,
automatizácie, technická kybernetika, informatika.
Nová doba (6. poschodie) na spoločnú
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať certifikátom o skúške
Podmienky prijatia:
modlitbu posvätného ruženca (modlitba,
alebo pohovorom,
- VŠ vzdelanie elektrotechnické so zameraním na automatizáciu a informa- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom alebo
meditácia, spoločenstvo a čaj).
tiku,
praktickým overením,
Otvorenie Univerzitného pastoračné- akademický titul PhD. alebo ekvivalent, resp. študujúci v III. stupni štúdia,
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe na VŠ,
ho centra na Pribinovom námestí sa usku- aktívna znalosť jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením o štátnej
- pedagogická spôsobilosť,
toční 22. 10. o 17.00 h. Pri tejto príležitosti
skúške alebo pohovorom,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – uchádzači, ktorí nie sú
sa o 18.30 h v kostole sv. Petra a Pavla
- primeraná znalosť práce s PC na úrovni MS Office, Internet, Matlab a STEP
zamestnanci SPU, priložia výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
(pod hradom) bude konať sv. omša.
7 Micro WIN,
Uzávierka výberového konania je 27. októbra 2008.
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z.,
Viac informácií nájdeš na nástenkách
Prihlášky
s
profesijným
životopisom,
overenými
dokladmi
o
vzdelaní
a
od- minimálne 3-ročná pedagogická prax z vyučovania uvedených predmetov,
FONS-u, na plazmovej obrazovke pod
bornej praxi zasielajte na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.
aulou a na webovej stránke www.uniag.
Uzávierka výberového konania je 24. októbra 2008.
univerzity v Nitre, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
sk/FONS/.
-š4-

poľnohospodár

BASKETBAL
Odštartovala extraliga
S vynovenou športovou halou SPU,
zmeneným obsadením mužstva a novým názvom vstupuje basketbalový
klub BK AX SPU Nitra do novej sezóny.
„V športe si musíme zvyknúť, že sa
menia sponzori a názvy klubov, ako teraz u nás, avšak klubová stratégia sa
nemení,“ povedal v rozhovore pre MY NN
tréner Ľubomír Urban. „Tento rok máme
slušne zložený tím, je to úplne iné
mužstvo ako vlani. Naším cieľom bude
dostať sa do hornej šestky a potom
prejsť cez prvé kolo play off,“ prezradil
kormidelník nitrianskych basketbalistov.
„Aj v novom súťažnom ročníku môžeme klubu prisľúbiť takú podporu a pomoc, ktorá je v súčasnosti v našich možnostiach,“ vyjadril sa rektor SPU Mikuláš
Látečka. „Mimoriadne nás teší skutočnosť, že v drese BK AX SPU Nitra sa vo
väčšej miere predstavujú študenti našej
alma mater. Vytvára sa tak základňa
kvalitných akademických reprezentantov nielen univerzity, regiónu, ale aj Slovenska. Celému klubu do novej sezóny
želám žičlivé prostredie a veľa dobrých
fanúšikov. V každom zápase, samozrejme, aj trošku toho „bojového šťastia“.
Máme záujem na tom, aby sa vo vynovenej športovej hale SPU hrali zápasy
pred plným a spokojným hľadiskom. Určite sa potom dostavia aj výraznejšie
športové úspechy, ktoré spoločne očakávame,“ povedal M. Látečka.
(MY NN 6. 10. 2008)

Z výsledkov
V úvodnom zápase na domácej palubovke podľahli basketbalisti AX SPU
Nitra Prievidzi 79:84 (23:27, 22:11,
16:27, 18:19). Podstatne lepší zápas
odohrali v Spišskej Novej Vsi, kde zvíťazili 84:93 (23:27, 23:21, 21:15, 17:30).

Farby a plody jesene
Aké sú farby a plody jesene, mohli
v uplynulých dňoch uvidieť návštevníci botanickej záhrady. V jej priestoroch sprístupnili výstavu s rovnomenným názvom.
Expozícia obsahovala vzorky ovocia a zeleniny vypestované v priestoroch demonštračnej záhrady BZ, menej známych druhov ovocia, ale aj
kvetov, ktoré boli súčasťou výstavy vo
forme rôznych aranžmánov. Jesennú
atmosféru vykúzlili dekorácie z gaštanov. Návštevníci si prezreli 90 odrôd
jabĺk a viac ako 36 odrôd hrušiek z BZ
a Hlavnej odrodovej skúšobne ÚKSUP
vo Veľkých Ripňanoch, tiež kolekciu
stolových odrôd hrozna od Ing. Jozefa Teplana z Úľan nad Žitavou. Zastúpené boli slovenské odrody hrozna
Gerlach, Mars, Jupiter, ale i ázijské Jaj Izjum Belyj, Guzaľ kara a iné. Vystavené boli aj menej známe druhy
ovocných drevín, ako je figovník, ebenovník rajčiakový, kiwi či granátovník.
Raritou výstavy bola azimína trojlaločná (Paw paw), severoamerický druh
ovocia, ktorú v našich podmienkach
vypestoval doc. Ján Brindza z Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej
bezpečnosti SPU.
Zeleninové kreácie na výstave boli
vytvorené z mrkvy, tekvíc, rajčiakov,
hlúbovín, brokolice a z cibule. Výstava mala aj vzdelávací cieľ, preto časť
expozície tvorili ukážky plodov i listov
napadnutých škodcami a chorobami.
-rch-

Študentov 5. ročníka FZKI zaujali
netradičné druhy ovocia a zeleniny.
Snímka: rch
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