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STĹPČEK
Ak muž sedí v spoločnosti krásneho
dievčaťa hodinu, zdá sa mu, že prešla
iba minúta. No ak by mal obsedieť na
horúcej platni čo i len minútku, zdalo by
sa mu to ako večnosť. Takto jednoducho vraj vysvetlil Albert Einstein podstatu svojej teórie relativity. Modifikácia
tohto okrídleného citátu mi prichádza na
um aj v týchto dňoch, keď v novinách,
magazínoch, a nielen pre ženy, čítam
zaručené návody na to, ako sa zbaviť
bruška, zaguľateného počas nedávnych sviatkov hojnosti. Pretože obtiahnutá plesová róba dá vyniknúť každému
deku najviac, a to dnešný ideál krásy
neodpúšťa. Stačí vraj niekoľkodňový
pôst, zopár návštev fitka a figúra bude
opäť ako zo žurnálu.
Čo spoločného však s tým má spomínaná relativita? Takisto „liečbu“ nafúknutého bruška. Spôsobeného hladom.
Pretože, či si to priznáme, či nie, na zemeguli stále bojuje s týmto problémom
vyše 850 miliónov ľudí. Napriek snahám
svetových organizácií, ktoré si ešte v roku 1996 kládli za cieľ zredukovať počet
chronicky podvyživených do roku 2015
minimálne na polovicu, štatistiky vravia,
že sa to akosi nedarí. V čom je problém? Nie je jednoduché zodpovedať na
túto komplexnú otázku. Je za tým permanentný rast svetovej populácie tretieho sveta? Nedostatočná vzdelanosť a
deficit potrebných informácií? Alebo
rast cien potravín v dôsledku drahých
vstupov, energie? Má v tom prsty využívanie obilia a olejnín na energetické
účely? Alebo všadeprítomná politika,
kríza? Ako vidno, problém je zložitejší,
ako sa na prvý pohľad zdá. Má viacero
rovín, a nielen tých pragmatických, ktoré možno podložiť štatistikami. Ale aj
etických, ktoré sa nám, ktorí máme plný
stôl, možno zdajú až príliš vzdialené.
Lenže, ako vieme, všetko je relatívne.
K. POTOKOVÁ

Viticulture – Viniculture
Slovakia 2009
Po minuloročnom Fóre vinohradníkov a vinárov, ktoré sa konalo v Piešťanoch, pripravujeme druhý ročník tohto odborno-spoločenského podujatia.
Uskutoční sa v Dome kultúry v Skalici
v dňoch 25. a 26. februára. Okrem tradičných tém sa pozornosť upriami na
Skalický región a najmä na Vínnu cestu Záhorie. Fórum 2009 je otvorené aj
pre vás. Príspevky a prihlášky môžete
zaslať do 20. februára na e-mailovú
adresu: erasmus@stonline.sk alebo
poštou: ERASMUS, s.r.o., Koniarekova
4, 917 00 Trnava. Pre záujemcov bude
zabezpečená preprava z Nitry do Skalice a späť.
Viac informácií: www. viniculture.sk
Prof. Ing. DUŠAN HÚSKA, PhD.
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8. 2. 1834 - narodil sa Dimitrij Ivanovič Mendelejev, ruský chemik, autor prvej verzie periodickej tabuľky chemických prvkov.
9. 2. 1910 - narodil sa Jacques L.
Monod, francúzsky biochemik a mikrobiológ, laureát Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu za objavenie funkcie
regulačných génov.
11. 2. 1839 - narodil sa Willard Gibbs,
americký matematik, fyzik a chemik, zakladateľ fyzikálnej chémie a vektorovej
analýzy.
11. 2. 1847 - narodil sa Thomas Alva
Edison, americký fyzik a vynálezca žiarovky a fonografu - predchodcu gramofónu.
12. 2. 1809 - narodil sa Charles Robert Darwin, anglický prírodovedec,
tvorca evolučnej teórie.

Ročník 53
Cena 0,17 € / 5 Sk

Daniela Halmová a Marek Buda z tanečného klubu UNI-DANCE Bratislava vystúpili s ukážkou štandardných tancov. O akaSnímka: RÓBERT KOLLÁR
demickom plese čítajte na 3. strane.

O nevyhnutnosti spojenia teórie
s odbornou praxou

zúčastňovať sa na výrobnom procese a
spolupracovať pri riešení záverečných
prác. Zároveň zdôraznil, že fakulta má
skúsenosti z tribológie, zvárania, kde
tiež môže poskytnúť ďalšie vzdelávanie
s možnosťou získania medzinárodného
certifikátu. „V prvom rade uvítame exkurziu pre našich pracovníkov,“ povedal dekan. Predstaviteľov firmy informoval, že v rámci strojárskeho veľtrhu
fakulta organizuje dve konferencie, na
ktorých sa môžu zúčastniť so svojím referátom. Dodal, že možnosti spolupráce vidí aj vo forme spoluúčasti firmy v
semestrálnych projektoch a v projektoch na inovácie.
Po diskusii si zástupcovia Danfoss
Compressors prezreli laboratóriá TF.
Stretnutie by malo vyústiť do podpísania zmluvy o vzájomnej spolupráci.

V priestoroch Technickej fakulty sa 12. januára stretlo kolégium dekana TF
so zástupcami Danfoss Compressors, spol. s r.o., so sídlom v Zlatých Moravciach. Cieľom bolo načrtnúť možnosti vzájomnej spolupráce.
V úvode sa predstavila spoločnosť v oblasti organizovania kurzov, odborDanfoss Compressors, patriaca do ných prednášok a seminárov pre praskupiny Danfoss so sídlom v Dánsku, covníkov našej firmy. Konkrétne ide o
ktorá má približne 70 výrobných závo- oblasť strojárenských technológií, výdov po celom svete. Na Slovensku za- robných systémov, elektrotechniky,
čala svoju činnosť v roku 2002. V Zla- priemyselného inžinierstva, manažtých Moravciach sa nachádzajú tri vý- mentu strojárskej výroby, ďalej o kvalitu
robné závody – Danfoss Compressors, produkcie, strojársku metrológiu, konDanfoss Bauer a Danfoss Termostaty.
štruovanie strojov a zariadení, termodyDanfoss Compressors, spol. s r. o., namiku a v neposlednom rade aj o
pôsobí globálne ako jeden z najväčších ochranu životného prostredia a bezdodávateľov kompresorov a automati- pečnosť práce,“ uviedol Ing. Košík.
zovaných riadiacich systémov pre chlaDekan TF, prof. Vladimír Kročko, ocedenie a klimatizáciu. V súčasnosti v nej nil, že študenti budú mať možnosť
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
pracuje 1072 zamestnancov. Firma plánuje využiť ich záujem vzdelávať sa a
zároveň chce podporovať budúcich
členov svojich tímov už počas štúdia na
vysokých školách. „Zatiaľ máme málo
skúseností so spoluprácou s vysokými
školami, ale medzi našimi zamestnancami je 14 externých študentov VŠ,
z toho deviati študujú na TF. Naším cieľom je uprednostniť kvalitu pred kvantitou, to znamená riešiť menej úloh, ale
pristupovať k nim s maximálnou pozornosťou a záujmom,“ povedal Ing.
Daniel Košík, výrobný riaditeľ, ktorý
zároveň konkretizoval oblasti možnej
spolupráce s vysokými školami v horizonte nasledujúcich 2 až 3 rokov.
„V oblasti výskumu a vývoja by sme radi využili aj možnosti vysokých škôl
v ich výskumnej a odbornej činnosti.
V oblasti podpory štúdia môže naša firma ponúknuť odbornú prax pre študentov, témy pre ŠVOČ, bakalárske, diplomové a doktorandské práce. UvedoDekan TF prof. Vladimír Kročko na stretnutí so zástupcami spoločnosti Danfoss
mujeme si, že v dnešnej dobe je nevyCompressors, s. r. o., ktorú prezentovali: (zľava) Ing. Daniel Košík, výrobný riahnutné aj ďalšie vzdelávanie našich
diteľ, Bc. Zuzana Gajdošová, manažérka pre ľudské zdroje a Ing. Tomáš Brath,
zamestnancov. Možnosti spolupráce
Foto: rch
riaditeľ kvality.
s TF a inými vysokými školami vidíme

Chmeliarstvo
na Slovensku

Prezident vymenoval
profesorov
Prezident Ivan Gašparovič odovzdal
20. januára v historickom sídle Národnej
rady SR menovacie dekréty 49 novým
vysokoškolským profesorom. „Toto ocenenie je prejavom dôvery vo vaše
schopnosti, ktoré vás však aj zaväzuje“,
povedal vo svojom príhovore a upozornil, že získaním titulu nastupujú nové
nároky, nová zodpovednosť. Konštatoval, že Slovensko potrebuje kvalitných a
tvorivých profesorov.
Menovací dekrét si prevzali aj noví
profesori našej univerzity: Viera Paganová v odbore krajinná a záhradná architektúra, Svätoslav Hluchý v odbore
všeobecná živočíšna produkcia a Juraj
Rusnák v odbore poľnohospodárska a
lesnícka technika.
-rSrdečne blahoželáme!

Čestný doktorát pre
kardinála Korca
Život a dielo kardinála Jána Chryzostoma Korca ocenila Katolícka univerzita v Ružomberku čestným titulom
doctor honoris causa. Kardinál Korec si
ho prevzal 21. januára, pri príležitosti
svojich 85. narodenín, počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady KU
v Kňazskom seminári sv. Gorazda v
Nitre. Po udelení čestného doktorátu sa
kardinál vo svojom príhovore dotkol aktuálnych problémov v spoločnosti.
Ján Chryzostom Korec je jednou z
najvýraznejších osobností novodobého
Slovenska. Ako kňaz, teológ a filozof
prispel mimoriadnou mierou k zápasu o
náboženskú slobodu a ľudské práva.
Jeho život a dielo ocenili viaceré významné inštitúcie doma i vo svete.
Súčasťou podujatia v Nitre bola aj
slávnostná akadémia k životnému jubileu kardinála Korca, na ktorej sa zúčastnili viaceré významné osobnosti spoločenského života. (TASR 21. januára 2009)
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To sú pojmy, ktoré vo všetkých oblastiach činnosti človeka 21. storočia
rezonujú každodenne a prinášajú stále nové príklady pre naplnenie ich formy a obsahu.
Jednou z foriem plnenia zámerov tejto dôležitej úlohy je pravidelné stretávanie sa domácich a zahraničných odborníkov na špecializovanom vedeckom podujatí. Naša konferencia, venovaná problematike bezpečnosti a kvality surovín a potravín, konaná 27. a 28.
januára, bola v poradí už štvrtá. Orientácia na strategické funkcie udržateľnosti základných zložiek potravového
reťazca je organickou súčasťou vzdelávacieho a vedeckovýskumného pôsobenia našej Fakulty biotechnológie a
potravinárstva. Primárne ide o stálosť
systémov udržateľnosti a konkurencieschopnosti biologických zdrojov (mikroorganizmy, rastliny, zvieratá) a využívanie biodiverzity či nových technológií pri
zabezpečovaní zdravia konzumentov a
znižovanie pôsobenia negatívnych faktorov vrátane klimatických zmien.
Optimalizácia podmienok pestovania
úžitkových rastlín, chovu hospodárskych zvierat a vytváranie podmienok
pre produkciu bezpečných a zdravých
potravín v spojení s vedomosťami a vedeckými poznatkami sú základom budovania vedomostnej bioekonomiky.
Tento termín je hlavným motívom rozvoja poznania aj v druhej téme 7. rámcového programu, venovanej potravinám,
pôdohospodárstvu, rybárstvu a biotechnológiám.
(Pokračovanie na 2. str.)
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Bezpečnosť a kvalita TÉMA Chmeliarstvo na Slovensku
(Dokončenie z 1. str.)
Je pozitívne a hlavne užitočné, že
účastníci konferencie sa venovali
problematike, ktorá je koncentrovaná
do vzájomne prepojených okruhov
(nové potraviny, GMO, mikrobiológia,
probiotiká, ťažké kovy, biodegradácia
odpadov, technológie spracovania
produktov a iné). Potešiteľná bola
účasť zahraničných hostí z Európy,
ktorí dokumentujú nielen záujem o vedecké podujatie, ale tiež spolupatričnosť univerzít, fakúlt a ústavov v reálnej spolupráci s našou fakultou a univerzitou. Práve z tohto hľadiska oceňujem vecnosť uzatvorených bilaterálnych dohôd medzi domácimi a zahraničnými pracoviskami. Nemenej významná je aj účasť mladej generácie,
doktorandov, vedeckých i pedagogických pracovníkov, pri prezentácii

svojich výsledkov v konkurencii s ostatnými. Za veľmi dôležité považujem aj
to, že záštitu nad 4. vedeckou konferenciou s medzinárodnou účasťou prevzala
Mária Kadlečíková, regionálna predstaviteľka FAO pre Európu a Strednú
Áziu a Stanislav Becík, minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Je
to nielen dôkaz odborného, ale aj
spoločenského a politického významu
bezpečnosti a kvality surovín a potravín.
Vyslovujem poďakovanie sponzorom
nášho podujatia, organizačnému výboru a recenzentom príspevkov za všetky
aktivity a činnosti, ktorými rozhodujúcou mierou prispeli k úspešnému priebehu konferencie a reprezentácii Fakulty biotechnológie a potravinárstva doma i v zahraničí.
Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.,
dekan FBP

Perspektívy technického
vzdelávania v krajinách V4
Dlhodobú konkurencieschopnosť krajiny možno zabezpečiť len vytvorením
vhodných podmienok pre rozvoj znalostnej ekonomiky. Podpora aktivít súvisiacich s rozvojom vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky patrí medzi priority Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF).
Projekt, ktorého koordinátorom je vali moderné učebné metódy, postupy a
Technická fakulta SPU a partnermi sú pomôcky, pričom hlavná pozornosť sa
univerzity z krajín V4, si ako hlavný cieľ upierala na možnosti implementácie prostanovil vyzdvihnúť potreby univerzitného striedkov IKT do vzdelávacieho procesu
vzdelávania v oblasti technických vied. a na ich vplyv na jeho kvalitu.
Bezprostredným výsledkom je zborník
Na projekte Perspektívy vzdelávania na
univerzitách technického zamerania v kra- príspevkov, ale aj nadviazanie nových a
jinách V4, podporeného MVF, aktívne rozšírenie už existujúcich partnerstiev.
participovala Univerzita sv. Štefana v Gö- Spoločný návrh CEEPUS siete, venovadöllő, Česká poľnohospodárska univerzi- nej problematike obnoviteľných energeta v Prahe, Poľnohospodárska univerzita tických zdrojov, je prvým projektom, ktovo Varšave a Univerzita Konštantína Filo- rého myšlienka vznikla pri neformálnych
stretnutiach. Priateľské večerné stretnutia
zofa v Nitre.
Partnerské univerzity projektu sa a návšteva atraktívnych priestorov Nitokrem prezentácie svojich pracovísk, rianskeho hradu boli príjemným spestrevedeckovýskumných aktivít a vzdelá- ním náročného programu a utvrdili účastvacích postupov snažili nájsť nové mož- níkov konferencie a partnerov projektu v
nosti spolupráce predovšetkým účasťou presvedčení, že pri podobnej príležitosti
v spoločných vedeckovýskumných a mo- sa stretnú v Nitre aj o rok.
bilitných grantoch. Výsledkom bola trojDoc. Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD., TF
dňová medzinárodná vedecká konferencia a seminár PEPTO 2008, ktoré sa
uskutočnili pod záštitou prof. Vladimíra
Upresnenie
Kročka, dekana TF a prof. Gabriely
Na zasadnutí Vedeckej rady SPU,
Porubskej, dekanky PF UKF 17. až 19.
ktoré sa konalo 18. decembra 2008,
septembra 2008. Trojdňové podujatie dapredložil prof. Ing. J. Antal, DrSc., nálo odpoveď na načrtnuté otázky.
vrh, aby habilitačná prednáška u mlaJeho súčasťou bol aj workshop venodých uchádzačov do 35 rokov bola
vaný univerzitnému vzdelávaniu a impleprednesená v cudzom jazyku. Vedecmentácii nových edukačných metód.
-rká rada tento návrh neschválila.
Hostia z partnerských univerzít prezento-

Motivačné spomienky pestovateľa a pedagóga
I keď pestovanie „zeleného zlata“ nie je doménou Slovenska, i tu sa podľa
dochovaných dokumentov chmeľ pestoval už v 16. až 18. storočí. Prešlo rôznymi etapami, raz sa mu darilo lepšie, inokedy menej. Po druhej svetovej vojne
bola snaha opäť oživiť túto tradíciu. Napísal nám o tom docent MILAN
GRENČÍK, spoluzakladateľ slovenského chmeliarstva a bývalý pedagóg našej
univerzity. I dnes, keď je na dôchodku a každodenne zápasí s ťažkou chorobou,
rád si spomína na prácu v rezorte poľnohospodárstva, aj na vysokej škole,
medzi mladými ľuďmi, ktorých mal rád.
- Písal sa rok 1956, keď som sa ako ab- pestovateľské technológie a vysokú efeksolvent prírodovedeckej fakulty, biológ, tívnosť. Rád by som poľnohospodárskej
dozvedel, že sa na Slovensku má začať s pospolitosti poslal pozdrav i odkaz, aby si
pestovaním chmeľu. V Častkovciach pri oveľa intenzívnejšie uvedomila, že čokoľNovom Meste nad Váhom vysadili pokusne vek chce dosiahnuť, musí urobiť správne a
hektár chmeľu. O dva roky nato v Únov- premyslené rozhodnutie, jednoznačne
ciach pri Galante tamojší poľnohospodári preskúmať a zhodnotiť všetky prvky. Je to
ďalšie tri hektáre. Išlo o riskantný pokus za- dôležitá povinnosť, ak chce pestovateľ
čať pestovať chmeľ v konkurenčnom dosiahnuť istotu, že jeho úsilie je perspekprostredí českého, nemeckého a juhoslo- tívne.
Pri pohľade na slovenské chmeliarstvo
vanského chmeliarstva, a preto myšlienka
narážala na kritiku. Porovnávalo sa to s začínam mať pocit pochybnosti, či sme
neúspešnými pokusmi s pestovaním ryže u zohľadnili všetky prvky globálnej motivácie
nás. Moja neistota, či ide o dobre mienenú pre založenie chmeliarstva a či sme objekúlohu, sa zväčšila najmä po tom, keď som tívne pripravili podmienky pre jeho rozvoj.
sa rozhodol preštudovať biológiu chmeľu V rokoch 1959-1965 sme sa borili s nena vedeckej úrovni. Ako zamestnanec poľ- dostatkom sušiarní, ale darila sa nám osnohospodárskeho rezortu som sa zúčastnil veta a vzdelávanie začínajúcich chmeliana prvej chmeliarskej konferencii v Galante rov, ktorí sa v krátkom čase stali odborníka v diskusii som vystúpil kriticky. Poukázal mi a, prirodzene, kritikmi nedostatkov v susom na viaceré problémy rajonizácie šiarenstve chmeľu. Asi sme nedostatočne
chmeľu v nových pestovateľských pod- hodnotili aj otázku perspektívneho rozširomienkach a na nevýhodnú voľbu lokality vania chmeľníc, ktorých výmera dosiahla
Galanta pre pestovanie kvalitného chmeľu. okolo 1500 až 1800 ha. Koľko ich je teraz?
Rád priznávam, že silnou motiváciou v
Moje vystúpenie zaujalo vedúcich predstaviteľov rezortu, a tak som sa stal zod- mojom živote bola snaha stať sa učiteľom
povedný za ďalšie výsadby a celkový roz- na VŠP v Nitre. Koncom roka 1970 som sa
voj tohto odvetvia vrátane určenia nových na základe konkurzu stal pedagógom na
chmeliarskych oblastí podľa požiadaviek Katedre ochrany rastlín AF, kde som pôsoprovenienčného zákona. Roky 1958 až bil 24 rokov. Boli to veľmi krásne a hodnot1970 som prežil na mimoriadne zaujíma- né roky. Dôležité je aj to, že problematika
vom pracovnom poli, s úspešnými výsled- chmeliarstva úzko súvisela s náplňou výkami. V roku 1970 sme dosiahli na Sloven- chovno-vzdelávacej práce fakulty. Ako býsku priemernú hektárovú úrodu 1,4 tony valý poľnohospodár a pedagóg mám tajné
prianie, aby som sa i v pokročilejšom dôsuchého chmeľu vynikajúcej kvality.
V auguste toho istého roku som dosia- chodkovom veku dozvedel niečo úžasné a
hol aj spoločenské uznanie. Na Medzi- povzbudzujúce z oblasti súčasného slonárodnom chmeliarskom kongrese v Bru- venského chmeliarstva, a tak mohol dosseli som bol vyznamenaný chmeliarskym pieť k radostnému poznaniu, že motivácia
rytierskym radom. Keď sa po 38 rokoch dí- oživiť ho bola koncom päťdesiatych rokov
vam na diplom s nápisom Order du Hou- správna.
blon, uvedomujem si, že má pre mňa veľZ histórie pestovania chmeľu na Slomi hlboký, ba priam motivačný význam.
vensku čítajte v e-prílohe na:
Vidím za ním riešenie rentability výroby,
www.polnohospodar.sk
vynikajúcu kvalitu produktov, progresívne

Doc. prom. biol. Milan Grenčík, CSc., sa so svojimi študentmi rád stretával aj mimo vyučovania. Vo V-klube, v rámci záujmovej činnosti, napríklad s milovníkmi
vážnej hudby, ktorým približoval diela velikánov, Beethovena, Mozarta a ďalších.

Aké je dnešné slovenské
chmeliarstvo?
Doc. Ing. IVAN ČERNÝ, PhD., vedúcI
Katedry rastlinnej výroby FAPZ:
- Prežíva obdobie recesie. Odvetvie,
ktoré bolo v minulosti ozdobou nášho
poľnohospodárstva, z roka na rok slabne pod tlakom svetovej konkurencie.
Predstavujú ju výrobcovia lacného
chmeľu, ktorý sa vyznačuje vysokým
obsahom horkých látok. Slovenský
chmeľ je považovaný za kvalitný, so
skvelou vôňou, ale obsahuje niekoľkonásobne menšie množstvo horkých látok ako lacnejší zahraničný. V súčasnosti konkurencii „úspešne“ čelia už len
najlepší domáci pestovatelia aromatických žateckých odrôd chmeľu. Z pôvodnej, pestovateľsky uznávanej topoľčiansko-piešťanskej a trenčianskej pestovateľskej oblasti, ktoré sa rozprestierali na vyše 1 200 hektároch, zostali len
ostrovčeky chmeľníc s celkovou výmerou okolo 350 ha. Väčšina z nich sa nachádza v okolí Trenčína. Posledným
pestovateľom, ktorý si udržal pôvodnú
60-hektárovú výmeru chmeľníc, je PD
Čachtice.
Zdrojom neistoty slovenského chmeliarstva je predovšetkým nízka výkupná
cena. Začiatkom 90. rokov minulého
storočia dostali pestovatelia za tonu
chmeľu okolo 190-tisíc Sk. Dnes je cena
ešte nižšia (od 111- do 130-tisíc Sk), a
to pestovateľom, ktorí potrebujú urýchlenú modernizáciu pozberových liniek,
jednoducho nestačí. Problematický je aj
odbyt. Najväčší spracovateľ, Slovchmeľ
Horná Streda, vyváža 80 percent domácej produkcie do zahraničia. Na Slovensku majú o jeho produkciu záujem len
dva pivovary, Topvar a Šariš. Za zníženú výrobu chmeľu nesie nepriamu zodpovednosť aj samotný spotrebiteľ. Štatistické údaje každoročne vykazujú rastúci trend konzumácie 10° piva na úkor
piva 12°, na ktorého výrobu sa spotrebuje podstatne viac chmeľu.
Prognózy pestovania chmeľu na Slovensku sú veľmi opatrné. Sú založené
na vyššej efektívnosti pestovania, ako aj
konkurenčnej schopnosti samotných
pestovateľov. V tomto smere nezanedbateľnú úlohu zohráva i optimálny výber
pestovaného biologického materiálu,
nakoľko Žatecký poloskorý červenák a
Prémiant sú neodmysliteľnou súčasťou
receptúry výroby piva na Slovensku.

SEMINÁR NÁRODNÉHO KONVENTU O EURÓPSKEJ ÚNII

Ako zabezpečiť revitalizáciu nášho poľnohospodárstva?
Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa koncom roka 2008 usku- nej implementačnej agentúry pre všetky
točnil ďalší z cyklu seminárov Národného konventu o EÚ na aktuálnu tému Spoloč- druhy projektov a zlepšenie spolupráce
Ministerstva pôdohospodárstva SR s vená poľnohospodárska politika EÚ a regionálny rozvoj.
Účastníkov podujatia privítala prof. rokovanie o rozpočte EÚ na roky 2013 – deckou obcou.
Pokiaľ ide o prípravu stratégie SR pre
Ing. M. Lacko-Bartošová, CSc., prorek- 2020, vytvorenie systému prefinancovatorka pre zahraničné vzťahy, ktorá záro- nia nepriaznivého stavu v poľnohospo- rokovanie o rozpočte EÚ na roky 2013 –
veň pripomenula viacročnú prepojenosť dárstve, iniciovanie vytvorenia centrál- 2020, je nevyhnutné vypracovať komplexnú národnú strauniverzity na NK EÚ, najmä v analýzach
tégiu s presne definovplyvu klimatickej zmeny na rôzne obvanými prioritami. Do
lasti poľnohospodárstva, ako aj v projej prípravy je nutné
blematike rozvoja vidieka obnoviteľných
zapojiť všetky releenergetických zdrojov a podobne. S revantné ministerstvá.
ferátom k týmto témam vystúpila Zdenka
Dôležitá je spolupráca
Kramplová, poslankyňa NR SR, Daniel
s Vyšehradskou štvorÁcs, štátny tajomník Ministerstva výstavkou, ale aj s novými
by a regionálneho rozvoja SR, prof. Magčlenskými krajinami
daléna Lacko-Bartošová a doc. Bernard
únie. K najvýznamnejŠiška z SPU. Z vystúpení a konštruktívším prioritám rozvoja
nej diskusie účastníkov seminára vyplySlovenska účastníci
nuli viaceré odporúčania pre orgány
seminára navrhovali
zodpovedné za poľnohospodársku porevitalizáciu sídlisk,
litiku a regionálny rozvoj v podmienkach
Účastníci seminára Národného konventu o EÚ navrhli vodné hospodárstvo,
SR, ako aj pre orgány EÚ. Medzi záhlavné priority rozvoja Slovenska.
Snímka: rch vzdelanie, výskum a
kladné patrí príprava stratégie SR pre

podporu zamestnanosti. Pre lepšiu komunikáciu s Európskou komisiou a ostatnými členskými štátmi EÚ odporučili
založiť pri Úrade vlády SR centrálnu inštitúciu kontaktu.
Poľnohospodárstvo treba považovať
za najdôležitejšie odvetvie hospodárstva krajiny, hlavne pre jeho nenahraditeľnú úlohu v potravinovej zabezpečenosti štátu. Nevyhnutné je vytvoriť systém prefinancovania nepriaznivého stavu v poľnohospodárstve. Ohrozovanie
poľnohospodárstva negatívnymi účinkami klimatickej zmeny je už v súčasnosti nepochybné. Je preto žiaduce
prefinancovávanie prípadných škôd
spôsobených záplavami, suchom a
neúrodou. Podľa vzoru viacerých
európskych krajín sa odporúča zriadenie „rizikového fondu“, rekonštrukcia
zanedbaných závlahových systémov,
zastavenie pustnutia poľnohospodárskej krajiny a využívanie najnovších biotechnológií v agronómii. Mimoriadne

potrebná je nová regionalizácia a rajonizácia poľnohospodárskej výroby. V súčasnosti sa implementáciou projektov
na získanie prostriedkov z eurofondov
zaoberá 20 rôznych agentúr, ktoré svoju činnosť prakticky nekoordinujú. Tento
stav si vyžaduje okamžité riešenie.
Na neposlednom mieste je nevyhnutné zlepšiť spoluprácu MP SR s vedeckou obcou. Dôležité je, aby ministerstvo
venovalo väčšiu pozornosť výsledkom
vedy a výskumu a svoje rozhodnutia podopieralo vedeckými analýzami. K tomu
možno využívať poradné témy odborníkov, napr. z SPU, Výskumného ústavu
pôdohospodárstva, Slovenského hydrologického ústavu, ale aj iných, na poľnohospodársku krajinu zameraných pracovísk.
Úplné znenie referátov a podrobné informácie zo seminára nájdete na internetovej adrese: www.narodnykonventEU.sk
Prof. Ing. FRANTIŠEK ŠPÁNIK, CSc.,
Katedra biometeorológie a hydrológie

www.uniag.sk
J. ŽITŇANSKÝ: SOM HUDOBNÍK A UČITEĽ, OBOJE VNÍMAM AKO SVOJE POSLANIE

DOZVUKY AKADEMICKÉHO PLESU

Hudbu skĺbil so strojárstvom
Hudobná skupina Profil nedávno oslávila 34. výročie svojho vzniku. Širokým
repertoárom piesní si získala priazeň mnohých divákov nielen doma, ale aj v zahraničí. Jedným z jej z piatich členov je Ing. JÁN ŽITŇANSKÝ, PhD., z Technickej fakulty našej univerzity.
Pán inžinier, kapela vraj vznikla, keď spevákmi či rozprávačmi sa vám vyste oslavovali svoje 15. narodeniny...
stupovalo a vystupuje najlepšie?
- Za viac ako 30 rokov ich bolo naozaj
- Áno. Presne na Štefana, 26. decembra 1974. Nápad vytvoriť hudobnú sku- veľa. Nezabudnuteľné sú vystúpenia s
pinu dostal môj kamarát Peter Belica, Melániou Oláriovou, Jožom Rážom, Riktorý, žiaľ, dnes už nie je medzi nami. chardom Müllerom, Jadrankou, Petrom
Z pôvodných piatich členov sme do- Stašákom, so skupinou Senzus, Tubladnes zostali spolu štyria. Piaty člen, Ján tankou, Gladiátorom či Drišľakom. SpieWalla, hrá s nami 16 rokov. Naše fungo- vala s nami aj hviezda českej pop music
vanie začalo tým, že nám miestny úrad Helena Vondráčková a Marie Rottrová.
dovolil umiestniť aparatúru v kultúrnom O Helenke je známe, že sa s nikým nedome v Horných Obdokovciach. Budo- chcela dať vyfotografovať, nám sa to
va slúžila aj ako kino. Schádzala sa sem však podarilo. Vynikajúce spomienky
mládež nielen z našej, ale aj z okolitých máme aj na vystúpenie s charizmaticdedín. Po skončení filmu si mohla naša kým Jozefom Dóczym, Oldom Hlaváčskupina skúšať nové piesne. Mladí ľudia kom, Petrom Novotným, Dušanom Grúnám fandili, a tak kultúrne podujatie po- ňom a, žiaľ, dnes už nebohou Zorou
kračovalo niekedy až do rána... Mnohí z našich prvých
poslucháčov sú dnes už starí
rodičia. Naša skupina hrala
nielen na ich svadbe, ale aj
na svadbe ich detí, ba dokonca vnukov.
Ako vznikol názov Profil?
- Málokto vie, že pôvodne
sme sa volali Tulipán. Prvýkrát sme totiž vystúpili na oslavách 1. mája, v období, keď
kvitli tulipány. To nás inšpirovalo a dúfali sme, že aj my
raz rozkvitneme... Neskôr,
keď sme sa vrátili z vojenskej
služby, začali sme uvažovať o
„profesionálnejšom“ názve.
Na jednom z hudobných nástrojov bol nápis Profil a nám
sa to zapáčilo.

telefonát. Nejaký pán chcel vedieť, kedy
budeme hrať na Duchonke. Keď sme mu
povedali presný termín, znepokojil sa, či
to stihne. Volal totiž z New Yorku. Takéto
pozitívne odozvy a to, že ľudia žijúci v
zahraničí poznajú naše nahrávky, nás
vždy poteší.
Je fašiangové obdobie, čas zábav a
plesov. Čo nesmie chýbať vo vašom repertoári?
- Slovenský valčík, ktorým začíname
každé svoje vystúpenie.
Ste nielen hudobník, ale aj strojár a
pedagóg. Ako spájate koníček so svojou profesiou?
- Oboje vnímam ako svoje poslanie.
Veď ako inak by som zvládol situáciu,
keď mi pred 20 rokmi zomrel otec a po
pohrebe som musel vystupovať na pódiu... A tiež pred rokom, keď som pochoval 27-ročného syna, ktorý tragicky zahynul a o týždeň na to som mal koncert...
Do školstva som sa dostal
z praxe ako technický pracovník a vďaka profesorovi
Vladimírovi Kročkovi, terajšiemu dekanovi TF, som sa
pustil do štúdia a v súčasnosti učím dva predmety –
technickú spôsobilosť procesov a metrológiu v riadení
kvality. V tomto povolaní som
sa našiel.

Čo hovoríte na študentov?
Poznajú vašu kapelu?
- Študentov mám veľmi rád,
sú úprimní a dokážu byť veľkými kritikmi. Myslím si, že sú
Členovia hudobnej skupiny Profil (zľava) Eduard Sedlár (trom- meradlom poznania a vycítia
bón), Jozef Jančovič (bicie), Ján Walla (klávesy), Ján Sedlár kvality pedagóga. Snažím sa,
aby naše vzájomné vzťahy
Kde ste najčastejšie vys- (trúbka) a Ján Žitňanský (basová gitara) chystajú pre svojich
boli založené na úcte. Pokiaľ
tupovali a aký bol váš pôvod- priaznivcov klipy v jarnej prírode a nové CD-čka. Foto: archív jz
ide o hudbu, mnohí študenti
ný repertoár?
vedia, že som hudobník, ale
- Začínali sme na svadbách, kde sme Kolínskou. Príjemné vystúpenie bolo
to neznamená, že každému sa musí
hrali ľudové piesne a na takzvaných „ča- s FS Lúčnica, pretože sme sa delili o
páčiť naša hudba.
jových večierkoch“, kde „letel“ rock and spoločnú šatňu, čo bolo naozaj super...
Osobne som sa však najviac tešil na
roll. Postupne sme repertoár rozšírili o
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
šlágre a hity, polku, valčíky – viedenský, účinkovanie s Michalom Dočoloman- Minulý rok skupina Profil pripravila reláanglický, čardáš, tango, disko rock and ským. Rok pred jeho smrťou sme spolu ciu pre TV Central, ktorá bola odvysielavystupovali v Bánovciach nad Bebra- ná na Silvestra. Budete pokračovať v
roll a charleston.
vou. Veľmi veľa fajčil, tak som sa ho spý- tejto spolupráci?
Mali ste aj typický imidž?
tal: „Majstre, prečo tak veľa fajčíte?“ Od- Hudobný program Na chalúpke
- (Smiech.) Samozrejme, všetci čle- povedal mi: „Viete, na niečo sa zomrieť
strýčka Toma, kde sme predstavili štyri
novia skupiny nosili krásne dlhé vlasy! musí.“
naše klipy, bol divácky veľmi úspešný.
Moja mama sa hnevala a chcela, aby
Najčastejšie však vystupujeme s Plánujeme v ňom pokračovať a natočiť
som si dal ostrihať „tie škumáty“. Za- country kapelami na jarmokoch, hodoch
ešte štyri klipy v jarnej, letnej a v zimnej
chránili ma babky z dediny, ktoré jej po- a na festivaloch. V živote som sa preprírode, pretože to je najkrajšia kulisa.
vedali: „Nechaj toho Janka, veď má vla- svedčil, že platí - čím väčšia hviezda,
Chystáme aj ďalšie tri CD s ľudovými
sy ako andelíček!“ Bol som im za to tým príjemnejší človek...
pesničkami v našom štýle. Na tento rok
vďačný. Veď ako by vyzeral basgitarista
Máte fanúšikov nielen doma, ale aj v už máme zaplnený kalendár vystúpení
s krátkymi vlasmi?
zahraničí. Z ktorých končín ste dostali a dokonca sme už podpísali 20 zmlúv
Dnes hráte najmä na estrádach, robí- odozvy?
na rok 2010. Diváci nás môžu uvidieť na
te hudobno-zábavný program s ľudový- Z Kanady, Austrálie, Rakúska, z plesoch, firemných akciách, jarmokoch,
mi pesničkami vo vlastnom charakte- Čiech i Moravy, dokonca aj z južnej Afri- hodoch, vinobraniach, hudobnom lete a
ristickom podaní, spestrený vtipnými ky. Z rôznych kútov sveta, kde žijú Česi na festivaloch.
vstupmi, prípadne hosťom. S ktorými a Slováci. Nedávno sme mali zaujímavý
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

SMS-ka z Poľska
Erasmus odporúčam
každému. Je to neuveriteľný zážitok a skúsenosť na celý život. Spoznala som mnoho nových
kultúr a nadviazala priateľstvá na celý
život. Mala som možnosť cestovať a
zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Spolupráca na hodinách so študentmi
iných národností rozšírila obzor mojich znalostí. A čo by to bol život bez
zábavy???... No a tej si na Erasme
užijete dostatočne.
MÁRIA MAJERHOFEROVÁ, FEŠRR

SMS-ka z Rakúska
Všetkým, čo váhajú alebo rozmýšľajú o mobilite v zahraničí, odporúčam, aby vycestovali. V Rakúsku
bolo úžasne ☺. Spoznala som tam
veľa dobrých priateľov, s ktorými sa
v rámci možností navštevujeme. Boli
tam študenti z celého sveta. Škola
bola náročnejšia len v tom, že sme
mali 700-stranové knihy a musela
som za jeden semester absolvovať
desať predmetov. A ako reprezentantka Slovenska v karate trikrát do
týždňa trénovať vo viedenskom športovom klube. Stíhať sa však dalo
všetko. Deň mal postupnosť: škola,
tréning, nočný život. ☺ Neváhajte
a prihláste sa aj vy!
SIMONA KLONGOVÁ, FEŠRR

Klapalo to ako hodinky
V sobotu 24. januára sa v estrádnej hale nitrianskeho PKO konal druhý ročník akademického plesu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity
Konštantína Filozofa.
Pri vstupe do sály hostí vítali rektori čiarkli to aj účastníci poplesového stretnuoboch univerzít, Mikuláš Látečka a Libor tia, konaného v našej „rektorskej“ zaVozár s manželkami. Zišli sa tu mnohé vý- sadačke 29. januára. Boli to organizačné
znamné osobnosti z akademickej, spo- tímy z oboch univerzít, ktoré majú zásluhu
ločenskej, kultúrnej oblasti, pozvanie prijal na úspešnom podujatí. „Z môjho pohľadu
aj primátor Nitry Jozef Dvonč a predseda to bol veľmi vydarený ples a vysoko ho
NSK Milan Belica.
hodnotili aj naši hostia,“ pripomenul rektor
Ples moderovala dvojica Jana Lende- Mikuláš Látečka a zdôraznil, že aj spolulová a Vladimír Vondrák, do tanca hrala práca na príprave takéhoto spoločenskupina ORION. Veľký úspech mala opäť ského podujatia svedčí o dobrej spolupráCimbálová muzika Jožky Severina z ci oboch vysokých škôl, sídliacich v namoravských Kostíc, ktorá spríjemňovala šom meste. Libor Vozár, rektor UKF, bol
ochutnávku vín z Topoľčianok.
navidomoči takisto spokojný a s úsmevom
Ples otvárala choreografia Blankytný dodal: „...nevidel som nijaké chyby, ba ani
valčík v podaní tanečníkov TK UNI-DAN- chybičky, ples klapal ako hodinky.“ Obaja
CE z Bratislavy, ktorí neskôr hosťom po- rektori vyjadrili poďakovanie všetkým, ktorí
núkli aj ukážky štandardných a latinsko- priložili ruku k dielu. Nezabudli na štedamerických tancov. So slávnymi muzikálo- rých sponzorov, vďaka ktorým mnohí hosvými hitmi plesajúcich potešila známa he- tia odchádzali z plesu s hodnotnými výhrarečka a speváčka Daniela Šinkorová. Ale- mi z tomboly.
na Pajtinková a Milan Ondrík, herci DivadVšetci prítomní sa zhodli na tom, že by
la Andreja Bagara, priniesli večne zelené bolo dobré pokračovať v načatej akademelódie z muzikálu Modrá ruža.
mickej plesovej tradícii a nájsť si adekvátNa plese bolo opäť všetko, ako sa patrí: ne miesto aj v tejto spoločenskej sfére.
nádherne upravená sála, bohaté stoly, Pravda, nič nie je také dokonalé, aby sa
obrovské množstvo cien v tombole, výbor- nedalo zlepšovať. A preto sa organizátori
ná zábava na parkete, aj na poschodí pri už teraz zamýšľajú nad tretím ročníkom
cimbalovke až do rána.
akademického plesu.
R. KOLLÁR, K. POTOKOVÁ
Potvrdzujú to ohlasy hostí plesu, pod-
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The international platform for young people to discover and develop their potential
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Dovidenia koruna, vitaj euro!
Najstráženejšou budovou Slovenska sa 8. januára tohto roku stalo nové Slovenské národné divadlo v Bratislave. Desiatky policajtov v okolí a detektory pri vstupe
mali svoje opodstatnenie. Vláda Slovenskej republiky tu v ten večer poriadala
galavečer Dovidenia koruna, vitaj euro a študenti SPU v Nitre boli pri tom!
Na pozvanie predsedu vlády Sloven- skej a rakúskej vlády a Luxemburska,
skej republiky mali zástupcovia lokálnej prezident Európskej komisie aj Európpobočky AIESEC-u Nitra, prezidentka skej centrálnej banky. Program bol doIvana Janíková, viceprezidentky Lucia plnený o históriu platidiel na území SloRichterová a Jana Ištvánová, možnosť venska od biateca až po euro a vynikasledovať túto udalosť z prvých troch júcimi vystúpeniami slovenských umelradov hľadiska SND. Galaprogram cov.
AIESEC Slovensko sa aktívne zapájamohli sledovať diváci v 16 členských
lo do aktivít súvisiacich so zavedením
krajinách EÚ.
Organizátori si dali záležať, a tak pro- novej meny. V roku 2008 podpísala pregram pri príležitosti vstupu Slovenska zidentka organizácie v prezidentskom
do eurozóny bol na vysokej úrovni. paláci Deklaráciu o spoločenskej zhode
Stretli sme významných hostí a vypočuli zaviesť a používať euro. AIESEC sa
si ich príhovory a gratulácie. Bol medzi podľa nej zapojil najmä do informačnej
nimi prezident Slovenskej republiky a kampane.
Viac: www.aiesecnitra.blogspot. com
Cyperskej republiky, premiér slovenskej, českej, maďarskej, poľskej, slovinLUCIA RICHTEROVÁ, LC VP ER

SÚŤAŽ
V minulom čísle sme
sa vás pýtali na meno
tatranského vrcholu považovaného za symbol
slobody slovenského
národa, ktorý je vyobrazený na trojici
najmenších euromincí. Správna odpoveď: Kriváň. Knihu získava Ing. Peter
Kovár z FAPZ. Cenu si môže vyzdvihnúť v redakcii.
-r-
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NEPREHLIADNITE
Valentínska
kvapka krvi
Mládež Slovenského
Červeného kríža oznamuje všetkým
študentom, že v stredu 18. 2. 2009 od
8.00 do 12.00 h sa v kongresovom
centre v ŠD A. Bernoláka uskutoční
odber krvi. Tešíme sa na vašu účasť!

3
Na snímkach: 1. Hostí plesu vítal Mikuláš Látečka s manželkou Darinou a Libor
Vozár s manželkou Vlastou. 2. Hviezdou večera bola muzikálová speváčka
a herečka Daniela Šinkorová. 3. Úvodný valčík si málokto nechal ujsť... 4. Programom sprevádzala dvojica moderátorov Jana Lendelová a Vladimír Vondrák.
Na snímke pri losovaní tomboly. 5. Cimbalovka Jožky Severina zožala úspech aj
tento rok.
Foto: RÓBERT KOLLÁR, PRESStige

www.uniag.sk
Z

SPEKTRUM
AVIZUJEME
Na PD Bratislava – Vinohrady sa 12.
2. 2009 stretnú účastníci desiateho ročníka celoslovenskej súťaže v reze viniča
hroznorodého O Zlaté nožnice. Podujatie organizačne pripravili firmy Agrofox
Pezinok a Bahco Tools v spolupráci s
Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a
vinárstva FZKI.
Katedra agrochémie a výživy rastlín
FAPZ a Duslo, a.s., Šaľa sú organizátormi 29. ročníka seminára o racionálnom
používaní priemyselných hnojív a pesticídov, ktorý sa uskutoční 19. 2. 2009
od 9.00 h v nitrianskom Agroinštitúte.

OZNAMUJEME
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že
 18. februára 2009 o 11.00 h v posluchárni A-02 prednesie Ing. EVA HANÁČKOVÁ, CSc., pedagogická pracovníčka Katedry agrochémie a výživy rastlín FAPZ, verejnú habilitačnú prednášku
na tému Dusík ako rozhodujúci faktor
produkčného procesu obilnín a o 14.30 h
bude v zasadačke KAVR (pavilón CH, 2.
poschodie) obhajovať habilitačnú prácu
na tému Bilancia NPK živín v osevnom
postupe;
 26. februára 2009 o 9.00 h v zasadačke Katedry výživy zvierat (pavilón
T, 4. pochodie) bude Ing. JAROSLAVA
MICHÁLKOVÁ, externá doktorandka na
KVZ, obhajovať dizertačnú prácu na tému Zmeny aminokyselinového spektra

silážovaných krmív vplyvom konzervácie a skladovania;
 5. marca 2009 o 9.00 h v zasadačke Katedry výživy zvierat (pavilón T, 4.
poschodie) bude Ing. LENKA BÁBIKOVÁ, externá doktorandka na Katedre veterinárnych disciplín, obhajovať dizertačnú prácu na tému Štrukturálne zmeny
semenníka a prísemenníka potkana po
aplikácii niklu.
Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, že 25. februára 2009 o 9.00 h
v zasadačke Katedry strojov a výrobných systémov bude Ing. MIROSLAV
MACÁK, doktorand na KSaVS, obhajovať doktorandskú dizertačnú prácu na
tému Vlastnosti granulovaných priemyselných hnojív a ich vplyv na funkciu
rozhadzovačov z pohľadu požiadaviek
presného poľnohospodárstva.
Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU oznamuje, že
 9. februára 2009 o 10.00 h na Katedre biometeorológie a hydrológie (cvičebňa ZP-11, Hospodárska ul. 7) bude
Ing. MARTINA MIKUŠOVÁ, externá doktorandka na KBaB, obhajovať dizertačnú prácu na tému Zrnitostné zloženie
povrchovej vrstvy pôdy ako možný indikátor zrážkovo-odtokového procesu a
vodnej erózie pôdy;
 12. februára 2009 o 13.00 h v knižnici Katedry zeleninárstva bude Ing.
ŠTEFAN BARKOCI, externý doktorand
na KZ, obhajovať dizertačnú prácu na
tému Štúdium genetických zdrojov zeleninovej papriky a rajčiakov.

Zopakovali si gramatiku i písanie statí
Na Katedre odborného jazykového vzdelávania (KOJV) FEM sa 22. januára
konali ústne skúšky z anglického jazyka na získanie certifikátu UNIcert ® III.,
úrovne C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
získalo 7 učiteľov,“ informovala nás
Mgr. Ing. Danka Moravčíková, koordinátorka vzdelávacej aktivity, ktorá patrí
do kategórie celoživotného vzdelávania učiteľov FEM. Zároveň dodala, že
účastníci kurzu absolvovali sto hodín
výučby. Súčasťou jazykovej prípravy
bolo päť predmetov, ktoré zabezpečovali lektorky z KOJV. „Patrí im za to poďakovanie, tak ako aj Dekanátu FEM,
ktorý túto dobrovoľnú aktivitu inicioval.
Dvadsaťtri učiteľov FEM, ktorí vo
výučbe prichádzajú do kontaktu so za- Umožnil tak učiteľom zopakovať si grahraničnými študentmi, alebo učia v štu- matiku, zlepšiť sa v komunikácii a v pídijných programoch akreditovaných saní statí z anglického jazyka,“ povedav angličtine, absolvovalo od novembra la koordinátorka. Výučba prebiehala v
do decembra 2008 jazykový kurz Podkylave i v Nitre, obsahovo ju koordiUNIcert® III. pod názvom Inteligente bu- novala Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.
Druhá etapa skúšok sa uskutoční konsiness. „Dnes sa konala prvá etapa skúšok, na ktorej sa zúčastnilo a certifikát com letného semestra.
-rch-

Krátky internetový kurz
s bulharskou lektorkou
Na Katedre odborného jazykového vzdelávania (KOJV) FEM absolvovala
dvojmesačný štipendijný pobyt Ivanka Natova, učiteľka odborného anglického
jazyka z Lesnícko-technickej univerzity v Sofii v Bulharsku. Jej cieľom bolo
sprístupniť poľnohospodársku terminológiu v anglickom jazyku študentom
SPU a prezentovať myšlienku, že internet možno využívať ako učebnicu.
podarilo vyhľadať, dostali k dispozícii
všetci účastníci mojich seminárov a
môžu ju využívať aj pedagógovia na
KOJV ako pomôcku pri príprave lekcií a
seminárov,“ informovala Ivanka Natova.
Zároveň navrhla viaceré aktivity, ktoré
pomôžu študentom lepšie si osvojiť odbornú terminológiu. Jednou z nich je napríklad sledovanie videoklipov s poľnohospodárskou tematikou v anglickom jazyku.
Spoluprácu s bulharskou lektorkou
ocenila aj vedúca KOJV, PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD. „Prínos vidím v
tom, že máme k dispozícii široké spek„Internetové stránky sú bohatým zdrotrum neustále sa aktualizovaných interjom užitočných informácií a môžu slúžiť
netových adries, videoklipov, čo pomôako učebnica,“ hovorí Ivanka Natova.
že skvalitniť prípravu študentov i učiteľov
„Odborná angličtina, ktorej sa venu- v odbornom anglickom jazyku. Každá
jem, je určená pre stredne pokročilých návšteva zahraničného lektora je cenštudentov - agronómov, zaoberajúcich nou skúsenosťou nielen pre neho, ale aj
sa najmä oblasťou rastlinnej výroby. Mo- pre našich študentov i pedagógov, ktorí
jou snahou bolo vytvoriť krátky interne- majú možnosť oboznámiť sa s novými
tový kurz a vyhľadať čo najväčšie množ- metódami výučby a konfrontovať ich so
stvo webových stránok, zaoberajúcich svojimi. Verím, že bude šanca aj na ďalsa uvedenou oblasťou. Databázu a de- šiu medzinárodnú spoluprácu,“ dodala
-rchtailné inštrukcie o stránkach, ktoré sa mi vedúca katedry.

poľnohospodár
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ŠPORT

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.

Basketbal
Prestížne víťazstvo si odniesli hráči BK
AX SPU Nitra z derby v Leviciach, kde
porazili domáci tím 76:78 (20:19, 17:24,
22:13, 17:22). Po 22 kolách extraligy sú
na tretej priečke v tabuľke a postupujú
do nadstavbovej časti o 1.-6. miesto.

O
O
O

Volejbal

O

Extraliga - nadstavbová časť:
VK Ekonóm SPU Nitra – VK Nové
Mesto n/V 0:3 (-18, -9, -24)

M

Viac na www.volejbalnitra.sk

 Pred dvesto rokmi sa narodil anglický prírodovedec Charles Darwin,
zakladateľ vývojovej teórie a modernej biológie. Jeho dielo hlboko zasiahlo do vtedajšieho pohľadu na
vznik a vývoj sveta.
www.polnohospodar.sk/e-priloha

Tak čo bude s tým valentínskym bozkom?..

Foto: MILAN GREGUŠ

ČÍTAJTE

PRÁVE VY·LI ...

v

 V urbároch zo 16. až 18. storočia
sa nachádzajú cenné údaje o pestovaní chmeľu na Slovensku. Známe sú
viaceré lokality. Najvýznamnejšou
chmeliarskou oblasťou v Uhorsku bola Báčka, kde pestovali chmeľ slovenskí prisťahovalci.
www.polnohospodar.sk/e-priloha

SKRIPTÁ
B. Šiška a kol.: Praktická biometeorológia. Piate nezmenené vydanie, náklad
300 ks, cena 2,72 €.
L. Bezáková a kol.: Základy práva. Prvé upravené vydanie, náklad 300 ks, cena
2,82 €.
J. Frančák a kol.: Technika v agrokomplexe. Druhé nezmenené vydanie, náklad
300 ks, cena 4,38 €.
D. Tančinová - R. Labuda: Mykológia. Prvé vydanie, náklad 250 ks, cena 2,70 €.
Ľ. Mižičková - I. Ubrežiová: Manažment pre FAPZ, FBP a FZKI. Tretie nezmenené
vydanie, náklad 300 ks, cena 3,15 €.

PONUKA

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

Celoročnú možnosť rekreácie a relaxu v prekrásnom prírodnom prostredí Liptova ponúka Penzión Zuzka v
Uhorskej Vsi. Klientom garantuje oddych, priateľské prijatie, pohodlné
ubytovanie a možnosti športového
vyžitia v lete i v zime. Podrobné informácie: www.penzionzuzka.sk alebo
www.limba.sk (číslo ubytovania 1773),
mobil: 0903 660 687

A. Bandlerová a kol.: Agrárne právo Európskej únie. Prvé vydanie, náklad
350 ks, cena 5,97 €.
I. Ubrežiová: Medzinárodný manažment a podnikanie. Prvé vydanie, náklad
400 ks, cena 5,48 €.
P. Massányi a kol.: Fyziológia bunky. Prvé vydanie, náklad 500 ks, cena 2,16 €.

MONOGRAFIA
E. Horská a kol.: Internacionalizácia agropotravinárskych podnikov SR. Prvé
-dšvydanie, náklad 80 ks, cena 5 €.

Prečo sa slávi Valentín?
Sviatok sv. Valentína pripadá na 14.
február. Je to deň všetkých zamilovaných
a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych
kútoch sveta.
Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín
bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom
čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol
známy svojimi megalomanskými túžbami
a krutými vojnovými výpravami. Napadlo
mu, že ženatí muži sú slabšími vojakmi,
pretože sa musia starať o svoje rodiny, a
tak zakázal v krajine manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované páry. Keď sa
to cisár dozvedel, dal ho popraviť.

Jestvujú nešťastné čísla?
Trinásteho v piatok!
Číslo 13 je v Európe i Amerike považované za nešťastné. V Anglicku a v USA
dokonca v mnohých hoteloch nejestvuje
izba s číslom 13 a niekedy ani trináste
poschodie. Prečo je to tak?
Starí Babylončania a Asýrčania považovali za základné číslo 12, teda tucet.
Malo výhodu, lebo sa dalo deliť číslami 2,
3, 4 a 6. Z tohto dôvodu bola dvanástke
prisudzovaná magická moc. Starí astronómovia rozdeľovali oblohu na 12 oblastí,
rok na 12 mesiacov, deň a noc na 12
hodín. Toto užitočné číslo sa dostalo aj do
náboženstva. Ježiš i Budha mali 12 pomocníkov, apoštolov. Naopak, číslo 13 bolo považované za takzvaný diablov tucet.
Nie všade to však platí. Na Ďalekom
Východe vraj trinástka prináša šťastie.
Tak ako je to teda?
-r-
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Slovenská filharmónia pozýva
12. a 13. 2 2009 o 19.00 h, Koncertná sála SF v Bratislave
Leoš Janáček: Suita z opery Příhody
lišky Bystroušky S, Maurice Ravel: Koncert pre klavír a orchester G dur, Antonín Dvořák: Symfónia č. 7 d mol op. 70.
Diriguje: Vladimír Válek, sólistka:
Jasminka Stancul (klavír).

19. 2. 2009 o 19.00 h, Koncertná sála
SF v Bratislave
Georges Bizet (arr. Fritz Hoffmann):
Suity z opery Carmen č. 1 a č. 2, Hector Berlioz: Harold v Taliansku / Harold
en Italie op. 16
Diriguje: Rastislav Štúr, sólista: Milan Radič (viola).

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:
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP pre výučbu predmetov: hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu, skladovanie
rastlinných produktov.
Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa v oblasti poľnohospodárskych vied,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.
Uzávierka výberového konania je 10. 2. 2009.
 miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre fyziológie rastlín FAPZ.
Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore poľnohospodárskych vied,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať potvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office a ovládanie počítačových a komunikačných technológií,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 13. 2. 2009.
Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a inými požadovanými dokumentmi
posielajte na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Útvar personalistiky, ekonomiky práce a
mzdovej učtárne, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.






Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta
profesora na Katedre biotechniky parkových a krajinných úprav FZKI pre študijný odbor 6.1.17 Krajinná
a záhradná architektúra.
Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov sú uvedené na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej výveske SPU. Prihlášky zasielajte do 13. 2. 2009 na adresu: Rektorát SPU v Nitre, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
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