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Sviatočné slovo rektora

V čase zimnom, predsviatočnom, prichádza
nebadane, skromne. Ako sa sluší a patrí. Milý a
vzácny darček. Nie vo veľkej škatuli previazanej
mašľou. Nie za veľa peňazí. A predsa. Čakáme
naň všetci, malí, veľkí, starí aj mladí. Pretože prináša do našich príbytkov predzvesť krásnych,
neopakovateľných a takých vzácnych sviatočných chvíľ. Vstupuje nenápadne, nezvoní, neklope. A predsa mu okamžite otvárame - svoje
zmysly, prahnúce po pohode domova. Nevtieravo nás objíme, zaplní každý kútik obydlia a očarí.
Láska na prvý nádych.
Vôňa. Exotická, a predsa blízka a dôverne
známa. Z detstva, akoby zakódovaná v génoch.
Kľúč ku všetkým zmyslom, ktorý má moc otvárať
dvere do minulosti. Premietať z nej ten starý, dobrý, krásny film.
Vône. Exotické, neopakovateľné, a predsa naše, dôverne známe. Dar, ktorým nám svet vinšuje pekné sviatky. S ním prináša aj pozdrav z ďalekých krajín. Z juhovýchodnej Ázie arómu do
hneda sfarbenej škorice, známu oddávna. Korenistého klinčeka, bez ktorého punč nie je punčom, až z ďalekej Indonézie. No a vanilky, kráľovnej všetkých vianočných vôní, z jej pôvodného domova v Strednej Amerike. Plod, hnedastý
struk, sa narodil mimoriadnemu kvetu z rodiny
orchideí, ktorý kvitne iba jeden deň! Tajomné tajomstvo. Hľuznatý koreň tropického zázvoru rastúceho pod zemou prináša so sebou nahromadené teplo, ktoré má moc zahriať uzimených.
Nevraviac o čokoláde, pokrme bohov, s čarovnou vlastnosťou zlepšiť nám náladu v najkratších
a najtmavších dňoch. Otvorme sa týmto darom,
vdýchnime ich odkaz plnými dúškami. Možno
vylúdia aj slzičku, za ktorú sa netreba hanbiť. Vychutnajme si neopakovateľnú vôňu sviatkov, bez
ohľadu na to, kto sme, čo sme, akí sme, odkiaľ
sme, čomu veríme. Všetko najlepšie, vážení a
milí čitatelia!
K. POTOKOVÁ a kolektív redakcie

Jediná zvedavá otázka
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Vážení spolupracovníci, milí študenti, partneri našej univerzity!
O niekoľko dní otočíme posledný list kalendára roku 2008. Býva zvykom, že skôr, ako ho vymeníme za nový, listujeme v ňom, oživujúc si udalosti, ktoré čas nenávratne odnáša do minulosti. Kalendár je plný poznámok o konaní dôležitých podujatí, podčiarknutých dátumov, „odfajknutých“ splnených úloh, i tých, na ktoré nezvýšil čas. Sú v ňom dni označené
červeným písmom, sviatočné pre univerzitu a jednotlivcov, ktorí ju tvoria.
Väčšina dní je však z radu tých bežných, naplnených prácou.
Univerzitný kalendár končiaceho roka zaznamenáva nespočetne veľa
hodín pri príprave akreditačných spisov, vo výučbe, ale aj práce v laboratóriách a v teréne. Milé návštevy z domova aj zo zahraničia. Kolobeh
akademického roka, začínajúci imatrikuláciami a končiaci odchodom absolventov do praxe. Sú v ňom aj športové výsledky a úspechy v oblasti
kultúry. Pravda, nie je každý deň nedeľa, nie všetko vždy vychádza tak,
ako si človek zaumieni. Ale kalendár a ľudský život v ňom je už taký. Spája sa v ňom radosť so starosťou, slnečný deň s daždivým. Skúsme si,
každý z nás, urobiť vlastnú bilanciu, ako sme prežili odchádzajúci rok
končiaci osmičkou. Verím, že sumár dopadne dobre. Čo sme nestihli,
naplánujme si dobehnúť v tom nadchádzajúcom.
Dovoľte mi, vážení priatelia, aby som Vám v mene svojom, i v mene vedenia našej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity poďakoval za všetko, čo ste v jej prospech v tomto roku vykonali. Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, do nového roka 2009 hojnosť zdravia, pozitívnej
energie, optimizmu a radosti z vykonávanej práce. Pohodu a radosť v kruhu Vašich rodín a priateľov!
Prof. Ing. MIKULÁŠ LÁTEČKA, PhD.
Vážené kolegyne a kolegovia,

Príde zima, príde mráz?

pri príležitosti vzácnych sviatkov Vianoc 2008 a nového roka 2009 Vám
všetkým želám ich pekné a zmysluplné prežitie so spoločnou myšlienkou
na dobrú budúcnosť podporenú nielen našimi predstavami a túžbami, ale
tiež prekonaním kríz rôzneho charakteru. Úprimne ďakujem všetkým učiteľom, študentom a zamestnancom Fakulty biotechnológie a potravinárstva i Slovenskej poľnohospodárskej univerzity za prácu a činnosti, ktoré
vykonali pre seba a dobré meno našej alma mater. Ďakujem aj kritikom,
ktorí nás svojimi názormi posúvajú ďalej. Verím, že aj v novej ére eura
ostaneme tými, čo chceme byť. Za mnohé dobré správy, myšlienky a inšpirácie pri zviditeľňovaní našej fakulty a SPU úprimná vďaka nášmu dvojtýždenníku Poľnohospodár!
S úctou
Snímka: DOMINIKA POZNÍKOVÁ

prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc., dekan FBP

našim priateľkám, kolegyniam, manželkám, mamám, starým mamám...

Bez čoho si neviete predstaviť Vianoce vo Vašej rodine?
Oľga Beresecká, obchodná námestníčka
Divadla A. Bagara:
- Na Vianoce u nás nesmie chýbať
tradícia a dobrá nálada. Do tradícií sa
premietajú všetky zvyky, ktoré som
prebrala po mojich rodičoch z Liptova. Napríklad kapustnica, aká bola na štedrovečernom stole v rázusovskej rodine vo Vrbici pri Liptovskom Mikuláši, je nezameniteľná a zatiaľ som nikde takú nejedla. K sviatočnej atmosfére patrí u nás aj dobrá nálada. Keď si rozdáme tie pravé vianočné darčeky,
spoločne sa na záver tešíme na „hlúposť roka“.
Je to darček, ktorý je každý povinný priniesť pod
stromček a určený je pre všetkých. Podmienkou
je, aby nestál viac ako sto korún a zvláštny preto,
že treba uhádnuť, na čo by mal slúžiť, čo nie je
ľahké. Vyhráva ten, koho „darček“ je tou najväčšou záhadou. Do súťaže sa minulé
roky zapojila
aj moja nevesta a zať, malá
vnučka bude
zatiaľ len zvedavou diváčkou. Dobrá nálada pretrváva po celé sviatky a „súťažné hlúposti“ nám vyčaria úsmev na tvári ešte dlho po Vianociach.
Jozefa Danová, regionálna riaditeľka
Slovenskej sporiteľne v Nitre:
- Neviem si predstaviť, že by sme v rodine nedodržali naše predvianočné zvyky. Tradične píšeme Ježiškovi tri vianočné želania vtedy, keď padá
prvý sneh. Občas je problém s adresou, deti sa
totiž nevedia zhodnúť, či je to Nebíčkova 4 alebo 6. Niekedy sme listy písali tesne pred
Vianocami. Tento rok však sneh už padal, dokonca vo Švédsku, kde momentálne študuje moja dcéra, o mesiac
skôr ako u nás, takže želania sú napísané. Počas môjho detstva nosil, a
rovnako aj v našej rodine nosí Ježiško
živý stromček. Pod ním sa vyníma krásny betlehem s jasličkami, množstvom

zvieratiek, stromčekov a domčekov, prevažne vlastnoručnej výroby našich troch detí. Pohodu
pod stromčekom dotvára veľký vankúš a
košík plný salóniek. Vianoce sú pre mňa
najkrajšími sviatkami roka, vždy s jedinečnou a neopakovateľnou atmosférou
v kruhu všetkých členov rodiny. V tomto roku bude jedna stolička pri našom
štedrovečernom stole voľná. Dcéra Hanka prežije študentské Vianoce prvýkrát
na severe Švédska.
Darina Látečková, manželka rektora SPU:
- Vianoce sú určite najkrajšie sviatky v roku a
vždy sa na ne veľmi teším.
Vyvolávajú vo mne radosť,
šťastie a spokojnosť aj
preto, že sme
vždy všetci spolu. Inak si to neviem ani predstaviť! Pečiem vianočné pečivo, sviatočne vyzdobím náš domov, na stole nesmie
chýbať ani tradičná kapustnica s dubákmi.
Vnúčatkám sa snažím vytvoriť slávnostnú náladu
a teším sa, ako sa im rozveselia tváričky pri
rozbaľovaní darčekov. Vždy sa aj s manželom
snažíme, aby boli pre ne prekvapením. Darí sa
nám to a tento rok určite nebude výnimkou!
Mária Ratajová, prokuristka
Agrostavu v Nitre:
- Zaskočili ste ma otázkou, nikdy
som nad tým nerozmýšľala. Všetko
beriem ako samozrejmosť, a tak ste
mi dali chrobáka do hlavy. Keď som
prehodnotila svoj vzťah k vianočnej atmosfére, neviem si predstaviť
sviatky bez svojich blízkych pri štedrovečernom stole, bez kolied,
plameňa sviečok, vône ihličia a
medovníkov. Bez farebného vianočného stromčeka, ktorý je o
spomienkach. Každá ozdoba
mi pripomína obdobie, keď sme
ju kupovali, ako deťom pri nich
svietili očká (aj mne). Sú tam dokonca aj ozdoby z detstva môjho

manžela. Jednofarebné stromčeky sú podľa mňa
dekorácia a tento náš má dušu. Od nepamäti sa
u nás traduje štedrovečerný prípitok, prevzal to aj
môj manžel. Domáci pán, ak chcete hlava rodiny,
po ňom rozprskne posledné kvapky z pohára po
miestnosti s vinšom „aby sa táto rodina vtedy rozdelila, keď sa tieto kvapky spoja“. Stojí to aj za ten
pokvapkaný koberec...
Milena Vdovičenková, riaditeľka
jazykovej školy E – KU:
- Bez tej úžasnej postupnosti, cez ktorú sa prepracúvam k Vianociam: najprv čakám Martina na
bielom koni, potom advent, Mikuláša a nakoniec Štedrý večer.
Tá zázračná radosť predtým, Nemci tomu hovoria Vorfreude, je
pre mňa dosť podstatná. Do atmosféry očakávania sa postupne primiešavajú všetky škoricovo - vanilkovo - medové ingrediencie, vo vzduchu cítiť
schovávanie darčekov, šuchotanie papiera, malé rodinné tajomstvá... Vianoce, to sú
pre mňa: moji blízki okolo stola,
naše zvyky, medovníky, oblátky, kapor, opekance
s makom, kapustnica s dubákmi, koledy,
ale aj hit šesťdesiatych rokov Vánoce,
Vánoce přicházejí, voňavé hriatô podľa storočnej rodinnej receptúry, slávnostné slovo, prskavky, darčeky a veľký živý stromček. Malý sa neráta!
Vlasta Vozárová, manželka
rektora UKF:
- Vianočné sviatky majú svoju výnimočnú atmosféru asi v každej rodine, našu
nevynímajúc. Tie naše sú, keď sme spolu,
nikam sa neponáhľame, keď dom vonia ihličím a
kapustnicou, znie Tichá noc, na stole sú oplátky
s medom a každý povie svoj vianočný vinš... Je
to akási mozaika vecí, zvykov a pocitov, podmienená nami samotnými a tým, čo sme spolu
prežili. Bez čoho si vôbec neviem predstaviť
Vianoce v našej rodine? Postupne, s takmer
vedeckou dôslednosťou vylučujem, čo nie je pre

ne v princípe
nevyhnutné.
V snahe sformulovať na
zdanlivo triviálnu otázku
čo najjednoduchšiu a najpravdivejšiu
odpoveď, mi
vychádza, že bez mojej rodiny – mojich detí a
manžela, bez mojich blízkych – kdekoľvek sú,
bez pocitu, že sme tu jeden pre druhého, že sme
tu pre niekoho...
Ľudmila Synaková, šéfredaktorka
mesačníka Nitra:
- K našim Vianociam patrí v prvom
rade pohoda, láska a pocit, že nám je
spolu dobre a máme sa radi. Počas
týchto zázračných dní si užívame jeden druhého, pretože sme doma a
nemusíme sa nikam ponáhľať. Dávame si najavo, že to, čo jeden pre druhého robíme, nás ešte viac stmeľuje.
Mám taký pocit, že sa nám darí napĺňať
pravú hodnotu rodiny, veď v blížiacom sa novom
roku uplynie už 25 rokov odo dňa, keď sme si
s manželom povedali „áno“. A hoci je náš syn
už vysokoškolák a študuje v Bratislave, každý
víkend rád prichádza domov. No práve, keď sa
usadíme za štedrovečerný stôl, si ešte viac uvedomujeme, čo pre nás rodina znamená. Je pre
nás to najcennejšie, čo máme a čo sme si spoločným prispením vytvorili.
Pokiaľ ide o tradície, na Vianoce si v rodine zachovávame všetko, čo nás naučili staré mamy
a naše mamy. Nechýba horehronská kapustnica
s dubákmi, vianočka, zemiakový šalát, kapor, dusený na víne, oblátky s medom a cesnakom, orechy,
jabĺčka, typické vianočné pečivo a zákusky.
Pri okne rozsvietený
stromček a pod ním
darčeky, ktorými si
opäť dávame najavo,
že nám je spolu dobre.
-r-

www.uniag.sk
Vysokoškoláci so šedinami
Na slávnostnej imatrikulácii v Martine si v utorok, 18. novembra, prevzalo
výkaz o štúdiu 68 študentov Univerzity
tretieho veku, ktorá v tomto roku pokračuje v štyroch zameraniach – potraviny
a zdravie, záhradníctvo, informatika a
manažment, ako aj anglický jazyk.
Prorektor pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť SPU, doc. Ing. Jozef Repiský,
PhD., vo svojom úvodnom vystúpení vyjadril potešenie nad záujmom Turčanov o
celoživotné vzdelávanie a poďakoval seniorom za dôveru, ktorú univerzite prejavili. „Spoločnosť budúcnosti je učiaca sa
spoločnosť. V seniorskom veku prísun
nového poznania povznáša, zbavuje seniorov pocitu zbytočnosti a dáva im silu
do ďalších rokov. Vzdelávanie nie je ničím stálym, uzatvoreným, ukončeným,
naopak, podlieha neustálym zmenám,“
povedal prorektor Repiský a zdôraznil, že
v súčasnom storočí patrí starostlivosť o
staršiu generáciu medzi priority Európskej únie a UTV sú vhodnou cestou na
prípravu podmienok pre formovanie vedomostnej spoločnosti.

V Martine je SPU etablovaná v spolupráci s Mestským úradom, so študijnými
odbormi a zameraniami pre seniorskú
generáciu už tretí rok, pod organizačným
vedením Ing. Márie Kleňovej, doktorandky SPU. Výučbu pomáha realizovať Martinská obchodná akadémia, ktorej vedenie strediska vyslovuje vďaku. Okrem
Martina seniori študujú na strediskách v
Žiline, Trnave, Prievidzi a v Nitre.
UTV, ktoré sú príkladom najlepšieho
vzťahu medzi poslucháčmi - seniormi a
pedagógmi, by nemohli fungovať bez širokého kádra spolupracovníkov. Bez ich
ochotnej a koncepčnej činnosti v zvolených zameraniach a odboroch, symbolicky honorovanej výučby, by sa nemohla
realizovať. Avšak aj záujem seniorov o
zvolený odbor vyvoláva u učiteľov potrebu podeliť sa o poznatky a zároveň hľadať odpovede vo vzájomnom dialógu.
Univerzity tretieho veku sú v súčasnosti pevnou súčasťou systému celoživotného vzdelávania na Slovensku.
Prof. Ing. JÁN ŠVIHRA, DrSc.,
tajomník UTV na SPU

Poľnohospodársky obchod vo V4 a na Ukrajine
Medzi priority Medzinárodného vyšehradského fondu patrí rozvíjanie spolupráce krajín V4 so susednými krajinami. To bola nosná idea aj pri tvorbe a realizácii medzinárodného projektu Poľnohospodárske trhy a obchod: súčasnosť a
perspektívy v krajinách V4 a na Ukrajine, ktorý koordinovala Fakulta ekonomiky
a manažmentu.
Na projekte aktívne participovala Uni- tajomník Národnej akadémie poľnohosverzita sv. Štefana v Gödöllő, Česká poľ- podárskych vied Ukrajiny, prof. Sergii
nohospodárska univerzita v Prahe, Poľ- Kvasha, vo svojom vystúpení hovoril o
nohospodárska univerzita vo Varšave a v konkurencieschopnosti ukrajinského poľKrakove. Koordinátorom za ukrajinské nohospodárstva a dekan Fakulty ekonouniverzity bola Národná poľnohospodár- miky, Dr. Shamil Ibatullin, o rozvoji poľnoska univerzita Ukrajiny a Národná akadé- hospodárskej výroby v rozdielnych regiómia poľnohospodárskych vied Ukrajiny. noch Ukrajiny. Ďalší diskutéri venovali
Okrem hlavných partnerov na projekte pozornosť podporným nástrojom pre poľspolupracovalo 22 partnerských fakúlt nohospodárstvo, novým trendom vo výz poľnohospodárskych univerzít Ukrajiny, robe a obchode, napríklad z pohľadu oruniverzity z Poľska a partneri FEM zo Slo- ganického poľnohospodárstva. Frekvenvinska (Fakulta manažmentu Koper) a Ír- tovanou témou bola aj medzinárodná
ska (Univerzita v Corku).
ekonomická integrácia a jej vplyv na poľVýsledkom bol medzinárodný vedecký nohospodárske trhy, obchod a konkurenworkshop, konaný 5. a 6. novembra na cieschopnosť.
pôde Národnej poľnohospodárskej uniDvojdňové rokovanie bolo ukončené
verzity v Kyjeve, ktorá v týchto dňoch os- formuláciou záverov, v ktorých sa odzrlavuje 110. výročie svojho založenia. kadlil záujem o spoluprácu v oblasti výDvojdňové podujatie poskytlo priestor na skumu, predkladania spoločných projekprezentáciu najnovších poznatkov a skú- tov, zabezpečovanie vysokoškolského
seností z problematiky agrárneho ob- vzdelávania na medzinárodnej úrovni a o
chodu v krajinách V4, transferu skúse- vytvorenie priestoru pre mobilitu učiteľov
ností z členstva v EÚ a jeho vplyvu na a študentov. Výstupom je zborník príagrárne trhy, na objasnenie najpálčivej- spevkov a medzinárodná vedecká moších problémov ukrajinského poľnohos- nografia vydaná vo Varšave pod autorpodárstva od prvovýroby až po obchod, ským vedením prof. Bielika, dekana FEM,
príkladov dobrej praxe z Írska a Slovin- prof. Kvashu (Ukrajina) a prof. Klepackéska, ale aj na prerokovanie možností ďal- ho (Poľsko).
šej spolupráce v oblasti výskumu a vzdeOsviežením workshopu bola prehliadlávania.
ka historických pamiatok Kyjeva, po ktoNa workshope aktívne participovala aj rej viacerí účastníci skonštatovali: „PolitiDr. T. Ishenko, zástupkyňa ministerstva ka a ekonomika sú v neustálom vývoji,
agrárnej politiky Ukrajiny, prof. M. Melny- ale srdečnosť ukrajinského hostiteľa zoschuk, prorektor pre vedu a inovácie a ria- táva rovnaká.“
diteľ Vzdelávacieho a výskumného inDoc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ,
štitútu podnikania, prof. V. Galushko. Prvý
prodekanka FEM

RADI UVEREJŇUJEME
Cena za vedeckovýskumnú činnosť
Pri príležitosti 120. výročia založenia Poľnohospodárskej univerzity vo Viedni (BOKU
Wien) boli ocenení študenti, ktorí v rámci
spolupráce dosiahli výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti. Cenu, venovanú Nadáciou
Dr. Karla Schleinzera, si 13. novembra prevzala aj bývalá doktorandka Katedry pedológie a geológie FAPZ, Ing. Mária Mražiková,
PhD. (na snímke v strede). Na viedenskej univerzite pobudla v rámci programu CEEPUS,
ocenená bola za výsledky v doktorandskej
práci na tému stability pôdnych agregátov
v pôdach Slovenska. Na odovzdávaní cien pod záštitou rektorky BOKU Ingely
Brunerovej sa zúčastnila aj prorektorka SPU, Magdaléna Lacko-Bartošová.
-r-

Študentská osobnosť Slovenska
Svetová federácia mladých lídrov, Junior Chamber International Slovakia, uskutočnila pod záštitou prezidenta Ivana
Gašparoviča, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied projekt
Študentská osobnosť Slovenska školského roka 2007/2008.
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU nominovala Ing. Jána Kollára (na
snímke vpravo), doktoranda 3. ročníka v študijnom programe záhradná a krajinná architektúra, ktorý v uplynulom akademickom roku dosiahol vynikajúce študijné, vedeckovýskumné, pedagogické a publikačné výsledky, aktívne pomáhal pri organizačnom zabezpečení odborných seminárov, konferencií a iných činností Katedry biotechniky
parkových a krajinných úprav FZKI. Na základe zhodnotenia 24 nominácií zo slovenských univerzít a vedeckých pracovísk SAV ho komisia ocenila prvým miestom v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo 12. novembra v Malej kongresovej sále
vydavateľstva Veda SAV v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom aj autori tohto príspevku,
ktorí k významnému oceneniu mladému kolegovi srdečne blahoželajú a prajú mu veľa
zdravia a úspechov pri ukončení doktorandského štúdia v budúcom roku.
Prof. Ing. A. JAKÁBOVÁ, CSc., prof. Ing. P. HRUBÍK, DrSc.

NA MARGO HODNOTENIA VYSOKÝCH ŠKÔL

Univerzita na skúške:
čo sme dosiahli, kam smerujeme?
Komplexná akreditácia. Jeden z najfrekventovanejších pojmov, ktoré sa v akademickom prostredí Slovenska v týchto dňoch skloňujú vo všetkých pádoch. Je to periodické hodnotenie, ktorým v zmysle vysokoškolského zákona každých šesť rokov
prechádza každá slovenská vysoká škola. Aj naša univerzita dostala na základe
rozhodnutia ministra školstva pokyn, aby v priebehu roka 2008 pripravila proces
komplexnej akreditácie za roky 2002 až 2007. Ako prebiehal a v akej etape sa príprava akreditačných spisov dnes nachádza? Spýtali sme sa prorektora pre vedu a výskum, prof. Ing. JÁNA SUPUKU, DrSc.
- Veľmi seriózne sme sa touto úlohou decké monografie, najhodnotnejšie sú,
zaoberali. Pretože, priznajme si, na jednej pravda, tie cudzojazyčné, vydané v zastrane je akreditácia akousi výstrahou, hraničných vydavateľstvách a pod. Ďalstrašiakom pre mnohých zamestnancov ším dôležitým a náročným kritériom bolo
univerzít, ale na druhej určitou formou in- získanie finančných prostriedkov na rieterného upratovania a pohľadu do vlast- šenie vedeckovýskumných úloh z grannej kuchyne: čo sme doteraz dosiahli, tov, a to v priemere 60-tisíc korún na jedkam smerujeme, aké sú naše zámery, či ného tvorivého pracovníka. V rokoch
sa môžeme porovnávať s inými univerzi- 2002-2004 boli nižšie prídely dotácií na
tami doma aj v zahraničí, či sme dosta- jeden vedeckovýskumný grant zo zdrojov
točne produktívni v oblasti vedy a výsku- grantových agentúr, riadených MŠ. V posmu, alebo vo výchove múdrych, odborne lednom období stúpli, pretože naša ekozdatných absolventov. Pred rokom som nomika má vyššiu produktivitu a na školbol poverený procesom prípravy akreditačných spisov. Vedenie univerzity schválilo harmonogram a rámcovú osnovu
spracovávania dokumentov pre komplexnú akreditáciu. Sumarizáciu hodnotenia vlastnej činnosti na úrovni SPU sme
spracovali v úzkej spolupráci s prorektorom pre výchovu a vzdelávanie, doc.
Jozefom Repiským, s tematickou účasťou
všetkých ďalších prorektorov, kvestorky a
vedúcich pracovísk rektorátu. Každá fakulta nominovala kompetentného prodekana, resp. dvoch, ktorí sa mali podieľať
na organizovaní prípravy materiálov za
svoje pracovisko a spolupracovať s ostatnými v našom, takpovediac ad hoc pracovnom tíme. Konštatujem, že mnohí z
nich boli iniciatívni, zodpovední, dochvíľni, ústretoví, v kolegiálnom duchu prichádzali s námetmi a pripomienkami týkajúPodľa prorektora Jána Supuku má nacimi sa akreditačného procesu. Patrí im
ša univerzita snahu neustále sa zdoza to vďaka. Boli to: prof. Z. Gálová, prof.
Foto: rch
konaľovať.
J. Kováčik, doc. P. Ondrišík, prof. J. Jančovič, Ing. K. Halászová, doc. R. Štěpánková, doc. L. Gurčík, doc. Š. Pogran, doc. stvo bol pridelený vyšší podiel finančných
J. Gaduš, prof. Z. Jureková, ale aj ďalší, zdrojov. Možno povedať, že v týchto kritériách sme všeobecne uspeli. Významný
ktorí ich dopĺňali alebo zastupovali.
je aj počet študentov na jedného učiteľa.
Na základe akých dokumentov ste Stanovilo sa kritérium max. 20 študentov
pristupovali k práci?
na jedného učiteľa, to znamená profeso- Pre úplnosť treba azda pripomenúť, ra, docenta a odborného asistenta s veže hlavným hodnotiacim orgánom, ktorý v deckou hodnosťou. Toto kritérium je veľmi
konečnom dôsledku vydá svoj verdikt, je náročné, pretože v predchádzajúcich roAkreditačná komisia, poradný orgán Vlá- koch bol eminentný záujem, aj zo strany
dy SR (ďalej len AK). Všetky akreditačné ministerstva školstva, aby sme prijímali
materiály, súborného celouniverzitného väčší počet študentov, nakoľko si to vyžacharakteru, alebo za jednotlivé fakulty, sa duje naša spoločenská prax. Ďalším krispracúvali na základe nariadenia Vlády tériom, a to takým, ktoré úzko súvisí s
SR č. 558/2007 o AK, rozhodnutia minis- počtom študentov v prepočte na učiteľa
tra školstva o kritériách na posudzovanie je, že každá oblasť výskumu a štúdia má
spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať iné koeficienty ekonomickej náročnosti na
habilitačné konania a konania na vy- štúdium. Technické smery napríklad vyšší
menovanie profesorov, platného od 15. ako spoločensko-vedné alebo humanitné
júna 2008, ako aj rozhodnutia ministra, smery. Aby sme získali dostatočný objem
ktorým stanovil kritériá pre začlenenie finančných prostriedkov, ktoré zabezpemedzi univerzity, KZU 1 - 6 (platné od 1. čujú existenciu a prevádzkyschopnosť
januára 2008). Pri fakultách sa ťažisko samotnej univerzity, zobrali sme väčší popráce sústreďovalo na zhodnotenie dote- čet študentov práve na tie študijné prorajšej činnosti v oblasti publikovaných gramy, kde bol veľmi veľký záujem (hlavvýstupov z vedeckého výskumu, výsled- ne humanitné a spoločensko-vedné smekov výchovno-vzdelávacieho procesu, ry). Ako vidíte, v období finálneho hodako aj zázemie fakulty, či už z priestoro- notenia sa vlastne táto tendencia z minuvého, laboratórneho alebo personálneho lých rokov obrátila proti nám, ale aj viacehľadiska (počet profesorov, docentov, rým ďalším univerzitám, ktoré takéto štuodborných asistentov, študentov pri- dijné odbory v rámci svojho vzdelávajatých v jednotlivých rokoch, počet absol- cieho procesu ponúkajú.
ventov). Samozrejme, nešlo len o zhodAko sa na hodnotení univerzity ponotenie minulej činnosti, ale aj o predkladieľa výchova doktorandov?
danie návrhov na reakreditáciu študijných
- Pomer prijatých doktorandov na poprogramov v 1., 2. a 3. stupni štúdia,
tenciálny počet školiteľov (profesorov a
resp. na priznanie práv pre habilitačné
docentov) má byť vyšší ako 1. S tým súvikonanie a konanie pre vymenovacie posí pomer funkčných miest profesorov a
kračovanie na profesorov.
počtu ukončených doktorandov, ktorý má
Ktoré atribúty sú rozhodujúce pre byť 1/3 (resp. 0,3 doktoranda na jedného
zaradenie jednotlivých vysokých škôl profesora). Keďže nie každý doktorand
do kategórie univerzitných vysokých úspešne skončí štúdium, musíme hľadať
škôl, vysokých škôl či odborných cesty, aby sme prijímali uchádzačov s
eminentným záujmom, reálnymi predpovysokých škôl?
- Ako som už spomenul, kritériá sú kladmi a serióznym prístupom k vedeckej
presne definované, sústredím sa však na príprave. Ak je počet neúspešných doktotie kľúčové, na ktorých základe bude pra- randov vysoký, potom je prepočet na
covná skupina vydávať záverečné stano- funkčné miesto profesora veľmi nízky, proviská z hľadiska zaradenia jednotlivých dukt doktorandskej výchovy sa nám vytráfakúlt a celej našej univerzity. Medzi do- ca a nevytvárame si dostatočný vedecký
minantné patrí produktivita vedecko- dorast nielen pre našu univerzitu, ale ani
výskumnej činnosti (kritérium KZU-1), kde pre iné vedeckovýskumné inštitúcie.
Pri akreditovaní jednotlivých stupňov
sú zaradené atribúty výstupov, prostredia
a ocenenia. Podľa jednotlivých vedných štúdia a získaní práv pre habilitácie a
oblastí sme museli spracovať súpis 50 inaugurácie je veľmi významná problenajkvalitnejších výstupov v podobe pub- matika garantov. Tu je stanovené kritélikovaných prác v uznávaných vedeckých rium kvalifikačnej štruktúry, ale aj veku.
časopisoch, najlepšie, samozrejme, v tých, Nie sme jediná univerzita na Slovensku,
ktoré sú evidované v Current Contents, vo ktorá má v tomto ohľade vážne problémy.
Web of Science, alebo v iných databá- Musíme to mať na zreteli, pretože ak kritézach s patričným medzinárodným uzna- riá nedodržíme, nebudú nám spomínané
ním a vysokým impact factorom. K dôleži- práva priznané. V krátkosti uvediem, že
tým publikáciám tejto úrovne patria aj ve- na bakalárskom stupni musí byť garan-

tom minimálne docent, na magisterskom
profesor, na doktorandskom profesor
plus ďalší dvaja, minimálne docenti a v
rámci habilitácie a inaugurácie takisto
profesor a ďalší, minimálne docenti. Pri
habilitáciách a inauguráciách je to umocnené aj tým, že garanti musia permanentne dosahovať kvalitné vedecké výsledky
a musia byť riešiteľmi medzinárodných
vedeckovýskumných a edukačných projektov. Vekový limit garantov je všeobecne známy, 65 rokov. Okrem toho je dôležité, aby garanti študijných programov, ale
aj gestori výučbových predmetov mali
stopercentný pracovný úväzok na našej
univerzite.
Z toho zákonite vyplýva, že fakulty
musia usilovať o to, aby inšpirovali svoj
vedecký dorast a pedagógov, aby čo
najrýchlejšie plnili predpísané kritériá.
- Áno, tie, ktoré schváli vedecká rada
univerzity a sú, navyše, obohatené o kritériá definované ministerstvom školstva.
Tak napríklad profesor musí vychovať minimálne jedného doktoranda, napísať vysokoškolskú učebnicu, vedeckú monografiu a dvoje skriptá. Samozrejme, ďalšie limity neboli stanovené, tie si musí určiť fakulta a univerzita, a to tak, aby boli v
duchu potenciálneho spĺňania kritérií pre
následnú akreditáciu. Týka sa to aj náročných požiadaviek na publikačnú činnosť.
Devätnásteho novembra sa na našej univerzite konalo prvé stretnutie
pracovnej skupiny akreditačnej komisie s členmi vedenia SPU. O čom sa
hovorilo?
- Treba vysvetliť, že z dvadsaťjedenčlennej akreditačnej komisie je vyčlenená dočasná šesťčlenná pracovná skupina, pozostávajúca z odborníkov, kompetentných v určitých oblastiach výskumu posudzovať výkonnosť fakúlt a univerzity ako celku a dávať AK návrhy na
zaraďovanie univerzít do kategórií. Predseda tejto skupiny, prof. Ing. Pavol Vincúr,
PhD., definoval na stretnutí s vedením
SPU, dekanmi fakúlt a prodekanmi, ktorí
sa podieľali na spracovaní akreditačných
spisov, časovú postupnosť, kedy sa budú
tie-ktoré akreditačné materiály študovať a
kedy sa predpokladá ukončenie procesu.
Keďže materiály, ktoré sme do Kancelárie
AK odovzdali 25. septembra 2008, boli už
preštudované, dali nám členovia pracovnej skupiny určité pripomienky a námety,
ktoré budeme musieť akceptovať, doplniť
chýbajúcimi dokladmi tak, aby materiál
bol koncom januára pripravený na štúdium v pracovných skupinách podľa jednotlivých oblastí výskumu. Do konca marca 2009 by pracovné skupiny a kompletná pracovná skupina pod vedením profesora Vincúra mali spracovať návrh hodnotiacej správy. Ten sa následne prerokuje
vo vedení SPU a do konca mája by malo
byť známe vyjadrenie rektora, či so správou súhlasí, či vystihuje reálny stav hodnotenia predložených dokumentov, alebo
treba ďalej rokovať a doplniť údaje tak,
aby sme boli hodnotení skutočne objektívne a aby sme obstáli čo najlepšie. V júni budúceho roka by mal byť celý materiál
predložený do AK, pričom na záverečnom hodnotení bude prítomný nielen
predseda pracovnej skupiny AK, ale aj
rektor SPU, aby ako prvý dostal informáciu o výsledku hodnotenia, ale zároveň
v prípade potreby mohol obhajovať pozície univerzity.
Je síce pravda, že sa v úsudkoch netreba prenáhliť, no ženská zvedavosť mi
predsa len nedá nespýtať sa, ako to na
základe predbežných výsledkov vyzerá,
či dosiahneme cieľ, ktorý sme si dali?
- Podľa kritérií (KZU 1-6) šesťdesiat percent fakúlt našej univerzity musí spĺňať
stanovené limity, zadefinované pre zaradenie do najvyššej kategórie. Samozrejme, našou ambíciou je, aby SPU bola zaradená do prvej kategórie, teda medzi vysoké školy univerzitného typu. Dúfame, že
naše výpočty sú správne, odrážajú reálny
stav a akreditačná komisia ich v tomto
zmysle bude akceptovať. Naším cieľom,
našou túžbou je, aby sme obhájili doterajšiu kvalitu práce pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov našej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a
zároveň odstránili chyby a nedostatky,
ktoré máme. Máme snahu stále sa zlepšovať, vychovávať kvalitných absolventov
a dokázať nielen doma, ale aj vo svete, že
tu prebieha seriózny výskum aj výučba,
ktoré majú medzinárodné uznanie.
Ďakujem za rozhovor, pán prorektor!
K. POTOKOVÁ

www.uniag.sk

Nielen o novembrovej stretávke zoboristov
Spev, hudba, krásne ľudové tance, množstvo spevákov, muzikantov, rozličných
nástrojov, perfektná zábava, známe tváre a mnohé ďalšie atribúty charakterizovali
stretnutie členov folklórneho súboru Zobor pod názvom NOVEMBROVKA.
Išlo o pokračovanie vydarenej akcie, čenskej miestnosti študentského domoktorá pred desiatimi rokmi začala ako va Nitra stretli približne dve stovky folkoslava novembrových narodenín a me- loristov, ktorí si prišli zaspomínať na časy
nín. Počas tohto obdobia sa zmenila na dávno i nedávno minulé, zato však veľmi
stretávku súčasných i bývalých zoboris- krásne. Prišli z takmer každého regiónu
tov, ktorí svoj študentský život spojili s Slovenska, ba dokonca aj takí, ktorí žijú
naším súborom.
v súčasnosti v zahraničí. Radosť hľadieť,
V sobotu 15. novembra sa v spolo- ako sa spoločne zabávajú a na prežité

Na novembrovke sa zišli zoboristi zo všetkých kútov Slovenska.

Snímka: autor

Dojmy z pobytu vo Veľkej Británii
V letnom semestri som absolvovala pobyt na University of Gloucestershire, čo
bol pre mňa obrovský zážitok. Jedným z najväčších dojmov bolo, že počas pobytu
som sa stretla so študentmi z celej Európy.
Spolu so mnou absolvovalo štúdium stačilo na všetky výdavky, takže popri vývyše dvadsať zahraničných študentov. učbe som bola zamestnaná, dokonca na
Vychádzali sme navzájom veľmi dobre, dvoch miestach.
chodili spolu na výlety, večer do kina a
Štúdium nebolo zložité, zameriavalo sa
podobne. Každý pondelok sme organizo- viac na prax ako na teóriu. Našťastie som
vali medzinárodnú večeru. Znamenalo to, všetko zvládla na A. Veľmi dobré skúseže vždy niekto pripravil typické jedlo pre nosti som mala s vyučujúcimi, ktorí boli
ten štát, z ktorého pochádza. Najdôleži- ochotní čokoľvek nám vysvetliť. Zároveň
tejšie bolo, že sme si v škole navzájom nám s radosťou pomáhali a radili aj naši
pomáhali a vychádzali spolu ako jedna anglickí spolužiaci.
veľká rodina. Bývala som na internáte a
Podľa mňa je študijný pobyt v zahraničí
našla som si veľa kamarátov, s ktorými príležitosťou vyskúšať si svoje sily, zistiť,
som stále v kontakte. S niektorými som sa ako to funguje na inej vysokej škole a v
dokonca minulý víkend stretla v Madride. cudzom jazyku. Ak by som mala svoje
Pokiaľ ide o internát, musím spomenúť, že dojmy zhrnúť, bol to pre mňa najúžasnejší
výška poplatku za ubytovanie bola nepri- zážitok, aký som doteraz mala a študovať
merane vysoká ponúkanému komfortu, v zahraničí odporúčam každému. Keby
napríklad, chýbalo nám vybavenie do ku- som mohla, tak sa tam hneď vrátim!
chyne a pod. Štipendium by mi nebolo
EMÍLIA RAJČOVÁ, FEŠRR

roky spomínajú generácie staršie, stredné aj najmladšie - súčasní študenti a
nositelia ľudových tradícii v našom folklórnom súbore. A pohostenie? Typické
slovenské dobroty - chlieb, soľ, bravčová masť, cibuľa, oškvarky či ovčí syr.
Ľudová hudba roztancovala všetkých,
aj tých najstarších a veru poviem vám,
že podľa vrtkosti a tanečného výkonu
nebolo veľmi vidno, kto patrí k súčasným
členom a kto k tým skôr narodeným. A
keď si zoboristi spoločne zaspievali, aj
steny sa triasli.
Prečo však o tom píšem? Súbor Zobor
predstavuje pôvodný slovenský folklór a
ľudové tradície, ktoré sa odovzdávali z
pokolenia na pokolenie a sú súčasťou
našej kultúry a histórie. Dnešná mladá
generácia by si mala uvedomiť, že aj tá
najmodernejšia svetová hudba a tanec
majú základ v pôvodnej folklórnej tvorbe. Zatiaľ, čo je schopná prijať a uznávať
najrozličnejšie kultúrne štýly (od amerických, afrických až po ázijské), vlastnú
kultúru si nielenže neváži, ale niekedy ju
dokonca zosmiešňuje a odsudzuje.
Na svete je krásna práve jeho pestrosť, do ktoréhokoľvek kúta človek zavíta, všade objaví iné mravy, zvyky, kultúru. Nedovoľme tej našej zaniknúť a nestaňme sa obeťou úplnej globalizácie!
Veď ktosi múdry raz povedal: „Cudzie si
ctime, ale svoje si nedajme...“
MARTIN KARAŠ, 5. FEŠRR

SÚŤAŽ
V minulom čísle sme
od vás chceli vedieť meno slovenského folklórneho súboru, ktorý v
týchto dňoch oslávil
šesťdesiate narodeniny. Správne odpovedali tí, ktorí uviedli: Lúčnica. Knihu získava Darina Koláriková z rektorátu SPU. Cenu si môže prevziať v
redakcii.
-r-

História University College Cork siaha do roku 1845.
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Vernisáž výtvarných prác
v netradičnom prostredí
Letná škola umeleckých zručností je názov workshopu, ktorý každoročne organizuje Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI. Vznikol a formuje sa
ako súčasť študijného programu záhradná a krajinná architektúra. Jeho cieľom je
poskytnúť študentom možnosť spoznať klasické i inovatívne techniky vo výtvarnej tvorbe, rozvíjať ich predstavivosť a estetické cítenie. Výber z prác 20 účastníkov tohtoročného 9. ročníka letnej školy v Banskej Štiavnici bol 2. decembra
prezentovaný na slávnostnej vernisáži v príjemnom prostredí penziónu Quartet.
Počas letnej školy študenti, pod ve- nich vnáša aj svoju predstavivosť,“ podením učiteľov estetiky a výtvarného dotkla S. Laurová s tým, že študenti si
umenia, rôznymi technikami kreslia a tento raz vyskúšali viacero inovatívnych
maľujú krajinu, parky, záhrady a seg- kombinovaných techník a vytvorili aj nementy prírody. „Maľba a kresba krajiny tradičné plastické, takmer reliéfne obrasú pokladané za najvhodnejšie formy zy. Výtvarné diela a proces workshopu,
nácviku percepcie, zvnútornenia a re- ktorý kumuloval štúdium fenoménu kraflexie esteticko-výtvarných kvalít prírod- jiny, sídla, teórie architektúry a urbanizného prostredia. Z hľadiska žánrového mu, teórie estetiky a dejín umenia, ako
zamerania letnej školy na krajinomaľbu aj remeselného zvládnutia výtvarných
volíme prostredie slovenských historic- zručností, budú prezentované aj prokých miest, najmä Banskej Štiavnice. stredníctvom katalógu.
Jej jadro a malebné prírodné okolie sú
V kultúrnom programe vernisáže sa
veľmi inšpiratívne a poskytujú množstvo predstavili študentky súkromnej základpodnetov pre umeleckú interpretáciu nej umeleckej školy ARS STUDIO v Nitkrajiny,“ hovorí organizátorka letnej ško- re. Po zaujímavej choreografii Šeherely Mgr. Slávka Laurová z Katedry zá- záda a Šantenie vystúpili členky stepohradnej a krajinnej architektúry.
vej formácie Exceptional. O hudobnú
Napriek tomu, že tento rok mali daž- zložku sa postarali muzikanti z hudobdivé počasie, vznikli nádherné diela, nej skupiny Dilusion, Vladimír Križan a
ktoré odrážajú proces tvorivosti. „Obra- Jozef Rúžička, ktorí prekvapili sugestívzy nie sú otrockým kopírovaním reality, nym spevom a skvelou hrou na gitare.
vychádzajú z nej, ale tvorca diela do
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

The international platform for young people to discover and develop their potential

Bonbóniky z Belgicka

Ako sa študuje v Írsku?
Minulý rok som si zaumienil, že sa zdokonalím v angličtine. Keďže program Socrates Erasmus ponúka študentom našej univerzity skvelú možnosť vycestovať na jeden
alebo dva semestre do zahraničia, povedal som si - prečo nie? Vybral som si Írsko.
Po mnohých „papierovačkách“ sa mi žiadne predsudky voči zahraničným štukoncom septembra podarilo vycestovať dentom, pretože sú na nich zvyknutí. Aj
do University College Cork. Je to staro- ich hodnotiaci systém je „zhovievavejší“
dávna škola, ktorej korene siahajú až do ako náš. Na to, aby študent spravil skúšroku 1845. Je priamo v centre historic- ku, mu stačí iba štyridsaťpäťpercentná
kého mesta Corku, bohatého na pa- úspešnosť. Vyučujúci majú k študentom
miatky.
akosi bližšie ako naši pedagógovia.
Univerzita je spojením modernej techPočas môjho pobytu na univerzitnej
niky a histórie, ktorú pripomína najmä pôde navštívil školu známy spevák z U2,
hlavná budova, ku ktorej boli neskôr dos- Bono Vox. Toto bol jeden z mojich najsiltavané ďalšie. Technická vybavenosť je nejších zážitkov v Írsku. Možno aj vy buna vysokej úrovni, počítačové miestnosti dete mať šťastie a pri svojej ceste stretsú dostupné pre všetkých študentov. Aj v nete známu osobnosť.
trojposchodovej knižnici je na každom
Moje dojmy z University College Cork
poschodí množstvo PC. Nachádzajú sa sú veľmi dobré a každému, kto má záutam aj dve reštaurácie a kaviarne. Bar a jem zlepšiť sa v jazyku, spoznať zaujíbiliard v študentskom centre v areáli ško- mavých ľudí a vyskúšať niečo nové, odly pripomínajú skôr príjemné posedenie s porúčam vycestovať do Írska. Tak, a terpriateľmi ako vzdelávaciu inštitúciu. Sa- az je to už len na vás....
motní Íri sú priateľskí a otvorení, nemajú
TOMÁŠ KUZMA, FEŠRR

Počas tohtoročnej letnej školy si študenti vyskúšali inovatívne kombinované
Snímka: rch
techniky.

O prezentáciu Slovenskej sporiteľne
bol mimoriadny záujem.
Foto: rch

Firmy prezentovali
pracovné príležitosti
Na Fakulte ekonomiky a manažmentu
sa 26. novembra 2008 uskutočnil II.
ročník Dňa kariéry na FEM. Šestnásť
firiem a organizácií, ponúkajúcich pracovné príležitosti, malo možnosť prezentovať sa formou informačného stánku, videoprojekcie či krátkej prezentácie pre študentov. Generálnym sponzorom bola Slovenská sporiteľňa, a.s,
medzi zúčastnenými subjektmi bola
personálna a vzdelávacia agentúra
AuJob, s.r.o., LKW Walter Internationale
Transportorganisation AG z Rakúska,
PricewaterhouseCoopers Slovensko,
s.r.o., Visteon Slovakia, s.r.o., Deloitte,
AWD, AIESEC Nitra. Okrem toho firmy
Lugera & Maklér, Tesco Stores, I Brau,
Procter & Gamble, Agrovest, Víno Nitra,
Samson Company a UniCredit Bank.
Ponúkané pracovné pozície boli zamerané predovšetkým na odbornosti, ktoré
možno získať na FEM. Trh práce bol orientovaný najmä na absolventov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia.
Vstupnú informáciu o tom, čo trh
práce vyžaduje z hľadiska formálnych
požiadaviek, zúčastneným predniesli
zástupcovia personálnej a vzdelávacej
agentúry AuJob, s.r.o. „Škoda len, že
študentov musíme doslova tlačiť, aby
prišli na takéto podujatie. Neuvedomujú
si, že ponuka práce na jednom mieste
je pre nich veľkým prínosom. Mnohí zatiaľ netušia, aké zložité je nájsť si v dnešnej dobe primerané zamestnanie,“ povedala na margo účasti a záujmu študentov spoluorganizátorka podujatia,
Mgr. Ing. Danka Moravčíková.
-rch-

Volám sa Zuzana Rolincová a v AIESEC-u som strávila krásne dva rôčky. Vyskúšala som si vedenie tímu, organizovanie konferencií na rôznych pozíciách, kampane i obchodné stretnutia. AIESEC zo mňa spravil odvážneho, zdravo sebavedomého a poznaniachtivého človeka. V tomto školskom roku som sa zapojila do medzinárodného programu ATLANTIS IMRD a v súčasnosti študujem v Belgicku.
Moje rozprávanie o tejto krajine zač- ternational Master of Rural Development
nem tým, že mám stále pocit, akoby sa budem učiť nielen v Belgicku, ale aj v
som bola na Slovensku. Keď sa pre- Nemecku a v USA. Štúdium v Gente je
chádzam trošičku špinavými ulicami a považované za najteoretickejšie. Je to
vidím preplnené bary, v ktorých ľudia pravda, aj keď ma to veľmi neteší! Skúšpopíjajú, mám pocit, akoby som bola na ky totiž môžu študenti robiť len naraz a
Mostnej ulici v Nitre... Zopár rozdielov tu v jednom termíne.
však je. Belgičania najradšej pijú pivo,
Na každom kroku myslím na to, aby
tvrdý alkohol len zriedka. Majú až 400 bol môj pobyt prínosný. V našej skupine
druhov piva, mimochodom, 3 dcl stoja v zahraničných študentov som napríklad
bare približne tri eurá. Holandská reč je zaviedla GLOBAL VILLAGE. Postupne
ťažko zrozumiteľná, našťastie, všetci si každý pripravil niečo typické o svojej
hovoria aj po anglicky a po francúzsky. krajine a oboznámil s tým ostatných. PoDokonca aj pani v práčovni vie po ančas týchto večerov som „trápila“ študenglicky! Ach, a tá belgická čokoláda!
tov hrami typu poznajme jeden druhého
Všade nájdete malé obchodíky, kde pre(Get to know each other).
dávajú perfektné bonbóniky rôznych
AIESEC-u vďačím za množstvo nápatvarov a chutí. Navštívila som aj múzeum
čokolády v meste Brugge, samozrejme dov, odvahu komunikovať s ľuďmi z rôznych krajín sveta a za množstvo kamaaj s ochutnávkou ☺.
Tak, a teraz o mojej hlavnej náplni, rátov, ktorí mi vždy pomôžu a poradia.
štúdiu na univerzite v Gente. V rámci In-

ZUZANA ROLINCOVÁ

VESELOU CERUZKOU

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

www.uniag.sk
NEPREHLIADNITE

ZO ŠPORTU
Basketbal

Erasmus stáže študentov 2008/2009
Stále voľné miesta!
Kancelária zahraničných vzťahov a
medzinárodných projektov (KZVaMP)
oznamuje, že uzávierka prihlášok na
praktické stáže Erasmus je predĺžená
do 20. januára 2009.
Denní študenti všetkých stupňov štúdia majú možnosť v rámci programu
Erasmus absolvovať odbornú prax v
súlade s ich študijným zameraním v

V 15. kole extraligy zvíťazili hráči BK
AX SPU Nitra doma nad Banskou Bystricou 94:70 (29:15, 25:13, 28:23,
12:19). Cenné body v boji o prvú šestku
si pripísali v krajskom derby s Komárnom, ktoré porazili 95:101 po predĺžení
(24:21, 19:26, 26:24, 20:18 – 6:12).

podnikoch alebo laboratóriách Erasmus partnerských univerzít v krajinách
EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, v Turecku
a na Islande.
Bližšie informácie na stránke www.
uniag.sk – zahraničné vzťahy – aktivity
– Erasmus, u prodekanov pre zahraničné vzťahy fakúlt SPU, alebo u Ing. Gabriely Slivinskej v KZVaMP.

(MY NN)

Volejbal

Štipendiá na pobyty v Nemecku
z KAAD – Východoeurópskeho programu - Katholischer Akademischer
Ausländer-Dienst e.V pre kresťanských študentov (po 6. študijnom semestri), absolventov vysokých škôl a
vedcov na pobyty na nemeckých
vysokých školách, vo výskumných in-

štitútoch a na iných pracoviskách, ktoré si sami zvolia. Poskytujú sa na 2 až
36 mesiacov vo výške 540 - 1530 eur
mesačne. Uzávierka prihlášok je vždy
k 15. januáru a k 30. júnu kalendárneho roka.
Bližšie informácie na www.kaad.de

Koruny sa lúčia
so slovenskými peňaženkami
Slovenskej korune začal december odpočítavať posledné dni. So zvukom
gongu, ohlasujúcim silvestrovskú polnoc, odíde do minulosti a nahradí ju euro.
Dovtedy sú síce pred nami dni, počas ktorých treba stihnúť prípravy na vianočné
sviatky, no ani na príchod nového platidla netreba zabudnúť.
I keď banky budú vymieňať slovenské bočkách dostupné len vybrané služby.
mince ešte pol roka a bankovky rok po (bližšie informácie nájdete na www.csob.sk);
- na konci roka si všímajte aj bankou
zavedení eura a Národná banka Slovenska ešte dlhšie, je rozumné navštíviť stanovené termíny na zadanie platobných
banku už teraz a nasporenú korunovú príkazov, nájdete ich na www.csob.sk
hotovosť vložiť na účet. Tam sa zmení na alebo vo vašej pobočke;
- služby elektronického bankovníctva
eurá automaticky a zadarmo. Do konca
roka môžete v ČSOB vkladať hotovosť ČSOB budú prístupné na Silvestra do
na účty občanov v slovenských koru- 10:00 hodiny. Potom najneskôr od 5. janách bez poplatku. Kto ich chce mať nuára 2009;
- platenie kartou u obchodníkov bude
po ruke, môže ich uložiť na účet v balíku ČSOB Pohoda. Do konca roka sa možné nepretržite, výnimkou bude menší
dá získať na polroka zadarmo. Pre dl- výpadok pred polnocou na Silvestra;
- podobne aj výbery z bankomatov sa
hodobejšie úspory sú vhodné sporiace
účty alebo ďalšie investičné produkty zo budú dať realizovať stále, okrem krátkej
technickej prestávky pred polnocou.
širokej palety ČSOB Finančnej skupiny.
Bankomaty budú opäť plne funkčné od
00:20 hodiny 1. januára.
Dobre vedieť:
- vybrané pobočky ČSOB budú otvore-

né aj na Nový rok, na Troch kráľov a cez
víkendy. Zamerajú sa najmä na výmenu
korún za eurá a vklady korún na účty.
V období od 1. do 4. januára budú v po-

Príďte sa poradiť do ktorejkoľvek pobočky ČSOB. V Nitre nás nájdete na Ul.
Fraňa Mojtu 4, na Štefánikovej 45 a v obchodnom centre Max.
Viac informácií na www.csob.sk.
(152/2/2008)

NIE JE PUNČ AKO PUNCH
bol názov nultého ročníka akcie, ktorú sme pripravili pod záštitou dekanátu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Prezentácia výrobkov našich študentov,
spojená s príjemnými vianočnými tónmi a voňavým punčom prilákali mnoho študentov, pracovníkov a členov vedeckej rady. Za možnosť realizácie tohto úžasného vianočného stretnutia chceme poďakovať vedeniu fakulty a všetkým, ktorí sa
na ňom zúčastnili, za vytvorenie neopakovateľnej sviatočnej atmosféry.

Extraliga
Hriňová – VK Ekonóm SPU Nitra 1:3
(-19,-20, 23, -14)
VK Ekonóm SPU Nitra – VKP Bratislava 0:3 (-18, -18, 13)
Púchov – VK Ekonóm SPU Nitra 0:3
(-13, -31, -23)
Slovenský pohár
VKP Bratislava – VK Ekonóm SPU Nitra 3:0 (15, 26, 21)
Viac na www.volejbalnitra.sk

Doktorandi KBPaKÚ a KZKA

PRÁVE VY·LI ...
SKRIPTÁ
J. Supuka a kol.: Krajinárska tvorba. Druhé nezmenené vydanie, náklad 250 ks, cena 127 Sk.
J. Repiský: Teória rozhodovania. Tretie nezmenené vydanie, náklad 500 ks, cena 69 Sk.
J. Višňovský a kol.: Manažment ľudských zdrojov. Piate nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 94 Sk.
P. Serenčéš: Financie a mena. Tretie nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 112 Sk.
P. Fekete – E. Harbutová: Teória spoločenskej komunikácie a protokolu v medzinárodných vzťahoch. Druhé nezmenené vydanie, náklad 150 ks, cena 106 Sk.
D. Tančinová a kol.: Mikrobiológia potravín. Druhé upravené vydanie, náklad 400
ks, cena 90 Sk.
Z. Gálová a kol.: Biotechnológie v rastlinnej produkcii. Prvé vydanie, náklad 150 ks,
cena 143 Sk.

Skriptá v tlači
R. Pospišil a kol.: Integrovaná rastlinná výroba. Prvé vydanie, náklad 600 ks, cena
114 Sk.
L. Lagin – Ľ. Lopašovský: Technológia mäsa I. (Jatočníctvo). Druhé nezmenené vydanie.
S. Bernáth: Vinohradníctvo. Prvé vydanie.

UČEBNÉ TEXTY
K. Kováč a kol.: Udržateľné a multifunkčné poľnohospodárstvo. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 299 Sk.

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE
A. Kretter a kol.: Marketing. Tretie nezmenené vydanie, náklad 600 ks, cena 140 Sk.
Z. Palková a kol.: Informatika a informačné technológie. Druhé doplnené vydanie,
náklad 500 ks, cena 155 Sk.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
K. Olšovská a kol.: Fyziológia a ekofyziológia rastlín. Prvé vydanie, náklad 350 ks,
cena 99 Sk.

 Výskumníci a ich objavy majú
svoj osud. Často vrtkavý a rozporuplný. Záleží od toho, z akého uhla pohľadu na nich ľudstvo hľadí, či ich vynálezy využije v prospech dobra, alebo zla. Príkladom je život a práca geniálneho nemeckého fyzikálneho chemika Fritza Habera, nositeľa Nobelovej ceny z roku 1918.
www.polnohospodar.sk/e-priloha

MONOGRAFIE
V. Tančin – D. Tančinová: Strojové dojenie kráv a kvalita mlieka. Prvé vydanie, cena
150 Sk.
E. Marišová: Ekonomicko-legislatívne aspekty priamych platieb v slovenskom
poľnohospodárstve. Prvé vydanie, cena 74 Sk.
K. Hudec – T. Roháčik: Huby z rodu Fusarium a fuzariózy obilnín na Slovensku. Prvé
vydanie, cena 126 Sk.
Ľ. Kubicová: Vývoj spotrebiteľského dopytu po potravinách. Prvé vydanie, cena
60 Sk.
-dš-

Diskusia s Danielom Lipšicom
Mechanizátori po dvadsiatich rokoch
V štrnásty novembrový deň, práve v Deň otvorených dverí na Technickej fakulte, sa
po dvadsiatich rokoch od ukončenia štúdia na VŠP stretli absolventi Mechanizačnej
fakulty, študujúci v rokoch 1984-1988, aby si zaspomínali na študentské časy, pochválili sa svojimi životnými úspechmi, obnovili pretrhnuté kontakty. Stretnutie oficiálne odštartovalo spoločné fotografovanie v aule našej alma mater, kde slávnostná promócia
rozdelila ich cesty na dlhé dve desaťročia. Rozišli sa na všetky svetové strany, do všetkých kútov nášho malého Slovenska, niektorí našli uplatnenie aj za veľkou mlákou.
Pracovali v štátnej aj verejnej správe, exekutíve, vo verejnoprávnych médiách, strednom i vysokom školstve, v poľnohospodárskej prvovýrobe...
K účastníkom stretnutia sa v zastúpení dekana prihovorila doc. Zuzana Hlaváčová,
prodekanka TF a prof. Michal Marko, bývalý ročníkový učiteľ. Spoločenská časť stretnutia prebiehala v príjemnom prostredí Agroinštitútu v priateľskej atmosfére až do rána. Verte, bolo o čom rozprávať! Účastníci by po piatich rokoch toto úspešné stretnutie radi zopakovali. Tak teda, ad revidendum 2013!
Ing. BOŽENA VITÁZKOVÁ

V utorok 2. decembra sme mali možnosť privítať v kongresovom centre JUDr.
Daniela Lipšica, politika dobre známeho
z obdobia, keď viedol rezort spravodlivosti a rovnako výrazného aj v súčasnosti, keď pôsobí ako poslanec NR SR.
Ceníme si, že napriek pracovnej vyťaženosti si našiel čas na mladých ľudí. Pred
začiatkom diskusie sa zaujímal o naše
Vysokoškolské biblické hnutie, univerzitu a predovšetkým o samotných študentov.
Hlavnými témami večera boli zdanlivo
nezlučiteľné oblasti - kresťanstvo, politika a svedomie. Daniel Lipšic sa netajil
svojím osobným vnímaním viery a Boha,
ktorý je pre neho veľkou oporou v zloži-

tých životných situáciách. Otázky študentov sa dotýkali najmä oblasti politických a medziľudských konfliktov, aktuálnej právnej a ekonomickej situácie, súdnych sporov či interrupcií. D. Lipšic odpovedal pohotovo a otvorene. (Záujemcovia o nahrávku z diskusie nás môžu
kontaktovať na vbh@gmail.com).
Vysokoškolské biblické hnutie organizuje každý semester rôzne prednášky
a diskusie (napríklad Exorcizmus, Veda
versus viera a pod.). Škoda, že na tieto
podujatia nechodí viac študentov. Nenechajte si ujsť príležitosť a sledujte plagáty i našu internetovú stránku www.spu.
sk/vbh. Už čoskoro vám ponúkneme
ďalšiu akciu!
Skupinka VBH

ČÍTAJTE
v e -poľnohospodári
 V posledných rokoch sa na Slovensku znížili stavy hospodárskych
zvierat, zmenili sa vzťahy medzi živočíšnou a rastlinnou výrobou, ale aj požiadavky odberateľov a konzumentov
na štruktúru a kvalitu produktov. O súčasnom stave a perspektívach v oblasti rastlinnej výroby sme sa zhovárali s Ing. Viliamom Turským, štátnym tajomníkom MP SR.
www.polnohospodar.sk/e-priloha
 Zemědělská Pôdohospodárska
škola je odborný časopis pre pedagogických a odborných pracovníkov, žiakov a študentov, ktorý vydáva Ústav
pôdohospodárskych a ekonomických
informácií Praha spolu s Agroinštitútom Nitra. Zaujíma vás história a súčasnosť tohto periodika?
www.polnohospodar.sk/e-priloha

VÝBEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:
 funkčného miesta docenta v študijnom odbore 3.3.5 verejná správa a regionálny
rozvoj na FEŠRR;
 funkčného miesta docenta pre študijný odbor záhradníctvo na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI;
 dvoch funkčných miest docentov pre študijný odbor krajinárstvo na Katedre krajinného inžinierstva;
 funkčného miesta docenta pre študijný odbor krajinná a záhradná architektúra na
Katedre biotechniky parkových a krajinných úprav.
Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov
a docentov sú uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej výveske SPU.
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre chémie FBP.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa štúdia chemického zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC,
- pedagogická prax minimálne 8 rokov,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka;
 miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre environmentalistiky a zoológie FAPZ.

poľnohospodár

-

Podmienky prijatia:
absolvent prírodovedeckej alebo chemicko-technologickej fakulty v odbore príslušného
zamerania,
akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
aktívna znalosť anglického jazyka – dokladovať potvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,
znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
pedagogická prax min. 6 rokov,
dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokladovať výpisom z registra trestov;

 dvoch miest vysokoškolských učiteľov – odborných asistentov na Katedre matematiky FEM pre výučbu predmetu matematika (FEM) a matematika (TF).
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa zamerané na matematiku,
- akademický titul PhD. alebo vo vedeckej príprave minimálne po dizertačnej skúške,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom alebo praktickým overením,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – priložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace.
Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a inými požadovanými dokumentmi zasielajte do 19. 12. 2008 na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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