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STĹPČEK
Hudba. Neviditeľná, a predsa všadeprítomná. Od rána do večera, od večera
do rána. Sprievodca životom vo chvíľach všedných aj sviatočných. Znie
z koncertných pódií, ale i z ulice a okien
našich príbytkov. Sú melódie nákazlivé,
ktoré si nás podmania a chtiac-nechtiac
si ich pospevujeme, trebárs vtedy, keď
sú naše ruky zamestnané prácou. Sú
melódie, ktoré v nás vyvolávajú spomienky na detstvo, na venček či prvý
bál. Alebo na nezabudnuteľné osudové
stretnutia. Sú melódie, ktoré éterom preletia ako kométy, zažiaria a hasnú... sú
také, ktorým je zaručená nesmrteľnosť.
Keď opustia notový papier, na ktorý ich
zaznamenala skladateľova ruka vedená
múzou a na klávesách či strunách,
v hrdle spevákov začnú žiť svoj vlastný
život, sú ako dospelé deti, ktoré odlietajú z rodného hniezda. Aby prinášali radosť, tíšili smútok a bolesť, povznášali
ducha pri slávnostných príležitostiach.
Vieš si, milý čitateľ, predstaviť osudové „áno“ bez svadobného pochodu?
Myslím, že už pri čítaní týchto riadkov ti
jeho tóny zvučia v uchu. Pravda, ak
myslíme na ten istý Svadobný pochod.
S veľkým začiatočným písmenom. Melodickú, chytľavú, hravú a predsa dôstojnú skladbu, ktorú jej autor skomponoval
vo svojich sedemnástich rokoch! Aj keby okrem tejto predohry k Shakespearovej hre Sen noci svätojánskej nebol
napísal už ani notu (našťastie ich
napísal ešte veľa!) jeho meno by bolo
naveky zapísané v zozname svetového
hudobného dedičstva. Určite by bol
dnes veľmi hrdý na to, že skomponoval
jednu z najhranejších skladieb sveta.
Geniálny nemecký hudobný skladateľ
Felix Mendelssohn-Bartholdy, ktorého
dvojsté výročie narodenia si pripomíK. POTOKOVÁ
name v týchto dňoch.

SCPV nahradia centrá
výskumu živočíšnej
a rastlinnej výroby
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR bolo k 31. 1. 2009
zrušené Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu v Nitre a zároveň boli s účinnosťou od 1. 2. 2009
zriadené štátne príspevkové organizácie – právni nástupcovia SCPV:
Centrum výskumu rastlinnej výroby
Piešťany a Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra.
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20. 2. 1937 - narodil sa Robert Huber, nemecký biochemik, nositeľ Nobelovej ceny za práce o trojrozmernej
štruktúre centier fotosyntézy.
21. 2. 1895 - narodil sa Henrik Carl
Peter Dam, dánsky biochemik, fyziológ a biochemik, laureát Nobelovej
ceny v oblasti fyziológie a medicíny
za objav vitamínu K a jeho chemickej
podstaty.
22. 2. 1788 - narodil sa Arthur
Schopenhauer, nemecký filozof a
esejista, ktorý sa preslávil svojou filozofiou o pesimizme. Za podstatu sveta pokladal vôľu.
22. 2. 1857 - narodil sa Heinrich
Hertz, nemecký fyzik a mechanik,
podľa ktorého je pomenovaná jednotka frekvencie v sústave SI.
23. 2. 1685 - narodil sa Georg Friedrich Händel, nemecký hudobný
skladateľ.
27. 2. 1902 - narodil sa John Steinbeck, jeden z najvýznamnejších amerických spisovateľov 20. storočia, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru.
3. 3. 1847 - narodil sa Alexander
Graham Bell, britsko-americký fyzik,
fyziológ a vynálezca gramofónu.
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Konzorcium Erasmus – SAPA, mesto Skalica a Vínna cesta Záhorie organizujú 2. ročník Fóra Viti - Viniculture
Slovakia 2009. Pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v
Nitre a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa bude konať 25. a
26. februára v priestoroch Domu kultúry v Skalici.
Úvodná časť konferencie je venovaná
prezentácii skalického regiónu, v ktorom
vinohradníctvo a vinárstvo oddávna zohrávajú dôležitú úlohu. Priestor dostane
nová legislatíva pre vinohradnícku a vinársku prax, aj aktuálne výsledky výsku-

„Ani na chvíľu sme neoľutovali, že sme išli študovať do Portugalska!“ O zážitkoch našich študentiek čítajte na 3. strane.

Foto: -il-

Poľnohospodári vstupom do EÚ získali
Vstup Slovenska do EÚ mal vplyv na celú našu ekonomiku a najmä na poľnohospodárstvo, ktoré bolo základom integrácie v Európe. Znamenalo to, že de
facto zaniká samostatná slovenská poľnohospodárska politika a nahrádza ju
spoločná. O vývoji a tendenciách slovenského poľnohospodárstva po vstupe
do EÚ prednášal účastníkom konferencie, konanej pri príležitosti 5. výročia
vzniku Pôdohospodárskej platobnej agentúry, doc. Ing. JÁN POKRIVČÁK, PhD.,
z Katedry ekonomiky FEM.
Návrhy politík podáva supranacionál- vyspelejších štátoch EÚ. Hovorí sa tomu
na Európska komisia a rozhodnutia prijí- finančná solidarita. V budúcnosti sa
ma Rada Európy, v ktorej má SR svoje očakáva, že v rámci spoločnej poľnozastúpenie, a tým aj vplyv na Spoločnú hospodárskej politiky sa ďalej budú popoľnohospodársku politiku EÚ. „Na naše silňovať priame platby na úkor cenovej
poľnohospodárstvo malo mimoriadny podpory, rastúci dôraz sa bude klásť na
vplyv prijatie spoločnej obchodnej poli- rozvoj vidieka a na ochranu životného
tiky. V rámci nej zanikli všetky obchodné prostredia,“ vysvetľuje J. Pokrivčák.
bariéry pre voľný pohyb tovarov a sluRoky 2007 a 2008 boli z hľadiska poľžieb medzi členskými štátmi EÚ. Pre ob- nohospodárov pozitívne. Čo ovplyvnilo
chod s tretími krajinami sú stanovené túto situáciu? „Svetové ceny boli na hisspoločné clá, kvóty, exportné dotácie toricky najvyššej úrovni. Dôvodov bolo
a podobne. Ďalší aspekt je európska le- niekoľko. Po dlhšom období nízkych
gislatíva. Museli sme prijať európske svetových cien sa menej investovalo do
právo, čo je vo väčšine prípadov veľmi výskumu a do nárastu produktivity. Na
výhodné pre Slovensko, keďže EÚ má druhej strane rastúce príjmy v rozvinudlhoročné skúsenosti s vytváraním legis- tých a hlavne rozvojových krajinách
latívy vhodnej pre občanov a podniky,“ podporovali rast dopytu po potravinách.
Rast dopytu prevyšujúci ponuku vyčerhovorí doc. Pokrivčák.
Slovenskí poľnohospodári sa hneď po pával zásoby komodít. Keď do toho prišvstupe do EÚ zapojili do spoločných or- lo zlé počasie v hlavných produkčných
ganizácií trhu pre jednotlivé komodity. centrách, výsledkom bol prudký nárast
Urýchlilo to cenovú konvergenciu, vo cien. Vysoké ceny podporil aj slabý kurz
väčšine prípadov nárast cien poľno- amerického dolára, keďže podľa neho
hospodárskych komodít. „Najviditeľnej- sú určované svetové ceny. Spotrebné
ším aspektom vstupu SR do EÚ v poľno- nákupy sa realizujú v národných mehospodárstve je podstatný nárast pria- nách. Slabý dolár teda podporuje nárast
mych platieb, ktoré výrazne podporili dopytu, čo vedie k vyšším cenám. V ospríjmy poľnohospodárov. Na druhej stra- tatných rokoch sa na vysokých cenách
ne sú však priame platby v nových člen- prejavil aj rast produkcie biopalív. Jej
ských štátoch stále nižšie ako v starých. rozvoj bol podporovaný hlavne štátnymi
Rozdiely sa však postupne znižujú,“ ho- podpornými programami v rôznych kravorí odborník a dodáva, že cez spoločnú poľnohospodársku politiku ide takisto
veľké množstvo zdrojov na rozvoj vidieka. Poľnohospodári, podľa neho, vstupom do EÚ získali. „Keby sme do EÚ
nevstúpili, všetky uvedené podpory by
boli oveľa nižšie, to znamená nižšie ceny pre poľnohospodárov, nižšie priame
platby a menej zdrojov na rozvoj vidieka. Slovensko je navyše v oblasti poľnohospodárstva čistým beneficientom, t.j.
z našich zdrojov ide do spoločného rozpočtu menej peňazí, ako zo spoločného
rozpočtu čerpáme, čiže časť našich
podpôr je financovaná daňovníkmi vo

Na FEM pripravujú
MBA štúdium

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Dve percentá univerzite
Vážené kolegyne, kolegovia, milí rodičia a študenti!
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola v roku 2008 zaregistrovaná
do centrálneho registra prijímateľov 2-percentného podielu zaplatenej dane z príjmov. Štát i týmto spôsobom umožňuje občanom, aby cielene investovali dane do
projektov, pre ktoré sa sami rozhodnú. Aj vy môžete našej alma mater pomôcť
svojím príspevkom! Jednotlivé daňové úrady nám aj vďaka vašej ochote poukážu
finančnú čiastku, ktorá prispeje k rozvoju výskumu a vývoja na našej univerzite.
Budeme vám veľmi vďační, ak svoj príspevok venujete práve nám. Radi vám poradíme, ako na to. Postup, podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba, nájdete na webovej
stránke univerzity a v elektronickej verzii nášho dvojtýždenníka Poľnohospodár.
Ing. ALENA JANČUŠKOVÁ, kvestorka SPU

Predaj z dvora
rozšíri možnosti
farmárov
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jinách sveta, ale aj vysokou cenou ropy,
ktorej biopalivá konkurujú.“
Koncom roka 2008 sa naplno prejavili
účinky svetovej finančnej krízy. Pokles
príjmov vedie hlavne v rozvojových štátoch, ale aj u nás, k poklesu dopytu po
potravinách. Na druhej strane, pokles
cien ropy znižuje aj dopyt po biopalivách, ktoré pri daných cenách nedokážu rope konkurovať.
Možno už v súčasnosti kvantifikovať
dopad finančnej krízy? „Zatiaľ nie, lebo
ešte neexistujú predikcie vývoja HDP a
inflácie na Slovensku i vo svete. Dá sa
predpokladať, že po skončení finančnej
krízy sa ceny stabilizujú na podobnej
úrovni, ako boli v roku 2007, teda na
vyššej úrovni, ako sa dosahovali v 90.
rokoch. Určite sa však neukončia fluktuácie cien. Keďže reformy spoločnej
poľnohospodárskej politiky vedú k bližšiemu prepojeniu cien EÚ so svetovými
cenami, vývoj na svetových trhoch bude
mať väčší vplyv aj na európskych poľnohospodárov, vrátane slovenských, ako
to bolo v minulosti.“
A čo sa dá očakávať z dlhodobého
hľadiska? „Určite nárast plôch a úrod
obilnín aj olejnín, ktoré budú ťahané dopytom po biopalivách. Po poklese cien
mlieka, ktorý súvisí s reformou SPP, je
v budúcnosti pravdepodobný trend rastu cien mlieka, lebo jeho svetová spotreba sa stupňuje. V našich podmienkach bude hlavne rásť dopyt po výrobkoch s vyššou pridanou hodnotou, napríklad syroch a kyslomliečnych výrobkoch, kým spotreba masla v EÚ bude
stagnovať,“ uzatvára Ján Pokrivčák.

mu pozitívneho vplyvu konzumácie kvalitných vín na zdravie človeka. Vedecká
časť fóra bude zameraná na súčasné
trendy a systémy pestovania viniča z
rôznych aspektov počnúc agrotechnikou a končiac ochranou rastlín. Vo chvíľach oddychu sa k slovu dostane kultúra
skalického regiónu, s prezentáciou tamojších vinárov, ale aj írečitým folklórom
a nezameniteľným trdelníkom.
Pre záujemcov o toto jedinečné odborno-spoločenské podujatie je zabezpečená preprava z Nitry do Skalice a
späť. Autobus odchádza 25. februára
2009 o 8.00 h spred auly a návrat sa plánuje na 26. februára o 18.00 h. Záujemcovia môžu svoju účasť potvrdiť na emailovej adrese Dusan.Huska@uniag.sk
Na vašu účasť sa tešia organizátori
-rpodujatia!

Začiatkom decembra 2008 odchádzali z Nitry prví študenti medzinárodného inžinierskeho V4 štúdia študijného programu ekonomika podniku na
Fakulte ekonomiky a manažmentu.
Okrem ECTS kreditov za absolvovanie odborných predmetov si na pamiatku na semester v Nitre do batožiny pribalili aj literárnu antológiu trinástich poviedok súčasných mladých autorov z krajín Vyšehradskej štvorky,
vzájomne preložených do všetkých
štyroch jazykov aj do angličtiny. Knihy
prostredníctvom našej kancelárie
vzťahu s verejnosťou venoval Kultúrny
inštitút Maďarskej republiky v Bratislave. Snímka je zo záverečného stretnutia slovenských, poľských, českých
a maďarských študentov s vedením
Fakulty ekonomiky a manažmentu:
dekanom, prof. Ing. Petrom Bielikom,
PhD., a prodekankami, doc. Dr. Ing.
Elenou Horskou a PaedDr. Irenou FeFoto: archív FEM
lixovou.

Stretnutie
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Informačný systém QI na Technickej fakulte
Predstavitelia spoločností DC Con- aplikácií pre túto platformu. Informačný
cept a ETOS Soft odovzdali 9. januára systém, disponujúci množstvom moSlovenskej poľnohospodárskej univer- derných nástrojov a technológií, bude
zite, zastúpenej prof. Vladimírom Kroč- súčasne prístupný všetkým zložkám
kom, dekanom Technickej fakulty, certi- fakulty ako nástroj rozširujúci možnosti
fikát oprávňujúci využívať produkt QI pre vedu a výskum.
na výskumné a vzdelávacie účely.
Spolupráca komerčných organizácií
Súčasťou certifikátu je licencia, so vzdelávacími inštitúciami má vo
umožňujúca prevádzkovať informačný svete dlhoročnú tradíciu. Podpis zmlusystém QI na univerzite v plnej miere, vy o spolupráci Technickej fakulty SPU
bez obmedzení. Týmto aktom sa za- so spoločnosťou DC Concept, a.s., je
čala spolupráca zúčastnených strán krok, ktorý umožní priblížiť poznatky,
na báze obojstrannej výmeny vedo- ktoré študent získa počas štúdia na famostí a skúseností na poli ERP infor- kulte, potrebám praxe.
mačných systémov. Dohoda predpoDoc. Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD., TF
Ing. TOMÁŠ RODNÝ, ETOS Soft, s.r.o.
kladá v prvej fáze implementáciu informačného systému QI na serveroch fakulty a napojenie jednotlivých pracovísk vnútornej siete
k informačnému systému. Počnúc letným semestrom začína
aj proces výučby testovacej
skupiny študentov prvého ročníka 2. stupňa študijného programu Informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie, ktorý bude viesť autorka tohto príspevku a špecialisti
spoločnosti ETOS Soft ho podporia výberovými prednáškami.
Študenti sa zoznámia s pro- Certifikát, oprávňujúci využívať produkt QI,
stredím informačného systému odovzdali dekanovi TF V. Kročkovi predstaQI, aplikáciami komplexných vitelia spoločností DC Concept a DCIT (zľava):
riešení v praxi a v neposled- Ing J. Rychetský, Ing. I. Bartoněk a R. HoleFoto: archív TF
nom rade možnosťami vývoja cová.

Nové možnosti spolupráce
Zástupcovia vedenia Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre sa 26. a 27. januára zúčastnili na 28. medzinárodnej vedeckej konferencii DIAGO 2009 s názvom Technická diagnostika strojov a výrobných zariadení.
V hoteli Relax v Rožnove pod Rad- a spoločnou tvorbou učebných pomôhošťom podujatie zorganizovala Aso- cok a materiálov, organizovaním akaciácia technických diagnostikov ČR, demických stretnutí a spoločných seo.s., a Vysoká škola banská – Tech- minárov, najmä na úrovni spolupracunická univerzita v Ostrave (VŠB – TU). júcich katedier. V oblasti vedy a výsZáštitu nad konferenciou prevzal prof. kumu mienia zmluvné strany zabezpeIng. Tomáš Čermák, CSc., rektor uni- čovať účasť učiteľov oboch fakúlt vzáverzity a prof. Ing. Radim Farana, CSc., jomne vo vedeckých, odborných a podekan jej Strojníckej fakulty.
radných orgánoch, realizovať spoločHlavným cieľom účasti predstavite- né výskumné aktivity, publikovať výľov našej Technickej fakulty bolo pod- sledky výskumných úloh v zborníkoch
písať dohodu o spolupráci so Stroj- vydávaných oboma fakultami a zúníckou fakultou VŠB – TU v Ostrave na častňovať sa na nimi organizovaných
obdobie nasledujúcich štyroch rokov. konferenciách. Technická fakulta SPU
Na slávnostnom akte sa za nitriansku a Strojnícka fakulta VŠB – TU sa zaviafakultu zúčastnil jej dekan, prof. Ing. zali spolupracovať na celkovom rozvoVladimír Kročko, CSc., doc. Ing. Zden- ji oboch fakúlt aj univerzít.
ko Tkáč, PhD., predseda AS TF a auDoc. Ing. ROMAN GÁLIK, PhD.,
prodekan TF
tor tohto príspevku. Ostravskú fakultu
reprezentoval dekan prof. Ing.
Radim Farana, CSc., prodekanka doc. Ing. Sylva Drábková, PhD., a doc. dr. Ing. Ladislav Kovář, vedúci Katedry výrobných strojov a konštruovania. Dekani oboch fakúlt následne zdôraznili, že nejde o
formálny akt, ale o potvrdenie
dlhoročnej spolupráce medzi
oboma fakultami. Zmluvné
strany vyjadrili prianie navzájom spolupracovať vo viacerých oblastiach života a činnosti svojich pracovísk. Pri rozvoji vzdelávania výmenou pred- Dohodu o spolupráci medzi Technickou fanáškových pobytov učiteľov kultou SPU a Strojníckou fakultou VŠB -TU
oboch fakúlt, ale aj pedago- podpísal prof. Radim Farana a prof. Vladimír
Foto: archív TF
gickej dokumentácie, výmenou Kročko.

Predaj z dvora by mal rozšíriť
možnosti poľnohospodárov
Legislatíva, umožňujúca predaj z dvora, nadobúda čoraz reálnejšie kontúry. Dôležité je zachovať jednotný, flexibilný a čo najjednoduchší postup pri legalizácii priameho predaja farmárskych produktov, ktorý má slúžiť maloproducentom, a nie expertom v legislatíve a hygiene potravín. So svojimi postrehmi a názormi k uvedenej
problematike sa s nami podelil doc. Ing. LADISLAV LAGIN, CSc., z Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, člen komisie pre dlhodobo mrazené potraviny a hygienu potravín pri MP SR.
Skrátiť reťazec
tov. Poľnohospodári by mohli dovážať
V rámci výrobnej vertikály - obchod- zvieratá aj na väčšie bitúnky, hoci ich je
né reťazce, spracovatelia, poľnohos- už na Slovensku pomenej. Museli by
podári - má každý nárok na primeraný však starostlivo zvážiť náklady na prezisk. Existuje však dlhodobý nesúlad pravu, lebo dovoz niekoľkých kusov
medzi predstavami o miere zisku. Ob- zvierat týždenne by bol finančne náchodné reťazce si uplatňujú nárok na ročný,“ konštatuje odborník.
neprimeraný zisk, kým poľnohospodár
Bez obmedzení
nie je schopný pokryť svoje náklady.
Nariadenie o predaji z dvora predpo„Z tohto dôvodu vítam predaj z dvora,
i keď ho vnímam ako pomocné opatre- kladá, že predaj poľnohospodárskych
nie, pretože pôjde skôr o sezónnu zá- produktov by sa mal realizovať v určitom
obmedzenom množstve. „Prečo kladierobkovú činnosť. V každom prípade sa
me bariéry predaju z dvora, pokiaľ je zaskráti celý reťazec, predaj čerstvých
bezpečená neškodnosť a čerstvosť proproduktov pôjde priamo od adresného
duktov? Nech cena produktu ukáže, či
výrobcu k spotrebiteľovi a poľnohospoje tovar konkurencieschopný s tým, čo
dár získa alternatívu, ako rozšíriť svoje
dovážame a či má väčšiu dôveru z hľapríjmy. Nevyhnutné je však zachovať
diska jeho čerstvosti a pôvodu ako ten,
parametre bezpečnosti, vyplývajúce
čo mi ponúka bežný predajný sektor a
z hygieny predaja, ale aj z kontroly proobchodné reťazce,“ myslí si doc. Lagin
duktov pred ich uvedením na trh. Naja dodáva, že predajca získa spätnú väzmä, pokiaľ ide o mäso jatočných zviebu od spotrebiteľa. „Ak ten bude mať výrat,“ hovorí doc. Lagin.
hrady k tovaru, viac nepríde.“
Usmrcovanie zvierat
Povinná deklarácia
Podľa doc. Lagina je mimoriadne náVeľmi kritická situácia z hľadiska preročné vybudovanie porážacích priestodaja je v súčasnosti podľa doc. Lagina v
rov a zabezpečenie veterinárneho dozosektore hovädzieho mäsa, lebo sa nevyru. Skôr sa prikláňa k tomu, aby mal poľžaduje kategorizácia jatočných tiel. „Na
nohospodár možnosť dať opracovať japulty sa dostáva mäso z mladého dobyttočné zviera, čím by si vlastný predaj,
ka, aj zo starších, z chovu vyradených
teda skladovací a predajný priestor vykráv. To nepovažujem za korektné! Ozbavený chladiarenským zariadením, nenačovanie je dobrovoľné, takže väčšina
vyžadoval extrémne vysoké náklady.
predajcov nedeklaruje, že je to hovädzie
„Podľa mňa nie je najšťastnejšie riešemäso. Rozoznať ho podľa vzhľadu, či je
nie, aby sa takéto priestory budovali v
z býka, vola, jalovice, by som si, napriek
obciach v jednotlivých dvoroch, ale na
svojim skúsenostiam, nedovolil. Považujednom mieste v obci. Nie je múdre rozjem za nešťastné riešenie, že sa upustiširovať porážacie miesta, skôr vidím
cestu v istej integrácii, v tom, že potenciálni záujemcovia o predaj by si mali
nechať opracovať svoje jatočné zvieratá
na menších lokálnych, prípadne pojazdných bitúnkoch. K tomu by mala byť
upravená aj kvóta pre zabíjanie na týchto bitúnkoch pre jednotlivých producenIvan Oravec, poradca ministra pôdohospodárstva, o pripravovanom
nariadení o predaji z dvora:
„MP SR hľadá spôsoby, ako rozšíriť
farmárovi možnosti na realizáciu produkcie. Preto treba odstrániť všetky
obmedzenia, ktoré v nariadení z hľadiska EÚ nemusia byť. Niekedy si ich
pridávame navyše, a tým zhoršujeme
konkurenčné prostredie pre našich
sedliakov. Každý štát je povinný obhajovať záujmy svojich ľudí, našou povinnosťou je udržať krajinu a zabezpečiť obyvateľstvo potravinami. Prečo
teda chceme byť pápežskejší ako
pápež? Poľnohospodári predložili požiadavku, aby sa z nariadenia odstránili všetky obmedzenia, pretože ich
nemá ani EÚ. Dostali sme prísľub, že
ich nebudeme mať ani my! Uverím tomu však až vtedy, keď sa tak skutočne stane.“
-rch-

O agroobchode a podnikaní pre odborníkov z praxe
Fakulta ekonomiky a manažmentu je od 16. januára 2009 členkou medzinárodnej siete univerzít AGRIMBA, poskytujúcej MBA vzdelávanie Agribussines and Commerce.
Stalo sa tak na zasadnutí výkonného výboru siete na Humboldtovej univerzite v Berlíne.
Prijatiu za člena predchádzali takmer z oblasti agroobchodu a podnikania.
polročné prípravné práce na vytvorení Štúdium pozostáva z piatich ucelených
pracovného katalógu MBA štúdia, na odborných kurzov, tvorených z piatich
ktorom participovalo viacero katedier a modulov: ekonomika, kvantitatívne meučiteľov FEM. Pracovný návrh bol potom tódy v podnikaní a obchode, marketing,
prednesený na zasadnutí výkonného financie a manažment. Súčasťou MBA
výboru za účasti 17 členov z 8 krajín, programu je kontaktná i nekontaktná výktorí si zo záujmom vypočuli prezentáciu učba. Aby fakulta mala možnosť vydať
o pripravovanom MBA štúdiu na FEM, úspešným absolventom medzinárodný
zameranú na obsahovú štruktúru a per- certifikát, zaviazala sa zapojiť do výučby
sonálne zabezpečenie.
každého kurzu zahraničného lektora.
Po diskusii bolo prijaté uznesenie, Ďalšou podmienkou pre získanie taképodľa ktorého môže Fakulta ekonomiky hoto dokladu o vzdelaní je vypracovanie
a manažmentu naštartovať MBA výučbu záverečnej práce v anglickom jazyku a
od akademického roku 2009/2010. Do- absolvovanie záverečných skúšok pred
vtedy treba zvládnuť ešte množstvo medzinárodnou skúšobnou komisiou. V
prác organizačného i odborného cha- praxi to znamená, že na výučbe MBA
rakteru. V neposlednom rade pôjde aj programu bude aktívne participovať Kao vhodnú propagáciu tohto prestížneho
tedra ekonomiky, Katedra manažmentu,
vzdelávacieho produktu.
Katedra marketingu, Katedra financií,
MBA štúdium sa predstavuje
Katedra informačných systémov a KateIde o platené štúdium v anglickom ja- dra štatistiky a operačného výskumu
zyku, resp. kombinovane v slovenskom i FEM. Počas troch semestrov sa na
anglickom jazyku, určené pre odborní- výučbe bude podieľať minimálne 6 zakov z praxe. Cieľom je, aby získali naj- hraničných lektorov a niekoľko odbornínovšie teoretické i praktické informácie kov z agropotravinárskej praxe.

Pred profesorom Petrom Bielikom, dekanom FEM a koordinátorom programu
MBA, stojí dôležitá úloha. Počas výročného zasadnutia výboru AGRIMBA v
Debrecíne, ktoré sa bude konať 19. až
21. augusta, prezentovať a obhájiť pripravenosť fakulty na naštartovanie výučby MBA v zimnom semestri 2009/2010.
To bude možné len za účinnej spolupráce všetkých participujúcich učiteľov, vedenia FEM i administratívy. Držme si palce, aby sme na jeseň 2009 slávnostne
mohli privítať prvých študentov MBA!
O AGRIMBE
Sieť v roku 1995 založili tieto univerzity: Univerzita vo Wageningene, Škótska
poľnohospodárska univerzita, Česká
poľnohospodárska univerzita v Prahe,
Varšavská poľnohospodárska univerzita,
Univerzita v Corku a Univerzita vo Wolverhamptone. V rokoch 2000 až 2005 sa
jej členom stala Humboldtova univerzita
v Berlíne, Debrecínska univerzita, Arkansaská štátna univerzita, Národná
univerzita prírodných a environmentálnych vied Ukrajiny v Kyjeve a Timirjazevova akadémia v Moskve.
Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ,
prodekanka FEM

lo od povinnej deklarácie podstatných
faktorov, ktoré podmieňujú kvalitu mäsa.
Predpokladám, že nič nebráni tomu,
aby producent pri predaji z dvora, v rámci korektnosti vo vzťahu k svojmu spotrebiteľovi, riadne deklaroval, aké mäso
predáva - a tomu by zodpovedala aj jeho cena,“ hovorí odborník.
Čerstvé mäso
Jeden z problémov, ktorý treba doriešiť je, že predajca nesmie mäso mraziarensky uskladňovať. Čerstvé mäso je
vtedy, keď nebolo chladiarensky uskladnené dlhšie, ako je prípustné v rámci
predpisov EÚ, bolo ošetrené chladom,
ale nestuhlo. „Žiaľ, pri mäse veľkých
zvierat je za čerstvé považované mäso
ošetrené chladom vrátane mrazenia.
Pri predaja z dvora nemôžu poľnohospodári predávať výsekové mäso, ktoré
bolo mrazené. Pri zachovaní vysokej mikrobiologickej kvality, pri nízkych teplotách, možno bravčovinu skladovať najviac týždeň, hovädzinu 2 až 3 týždne,“
dozvedáme sa.
Reaguje aj VPP
Vysokoškolský
poľnohospodársky
podnik tiež reaguje na súčasnú situáciu.
Z farmy v Žiranoch predáva živé ošípané a jahňatá mäsových plemien .
Na tejto prevádzke je dlhodobo
schválené porážacie miesto pre mladý
hovädzí dobytok do veku 12 mesiacov.
„Budem rád, keď podnik v budúcnosti,
ak to legislatíva umožní, rozšíri ponuku
aj o mladé hovädzie mäso, bravčové
polovičky a opracované jatočné jahňatá.
Keďže záujem o produkty je značný, treba doriešiť odberateľské miesta. Myslím
si, že ideálne by bolo vyčleniť v areáli
SPU priestor s chladiarenským boxom,
prípadne predaj riešiť pojazdnou predajňou,“ uzatvára doc. Lagin.
RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Foto: autor

Tri prasiatka
Nie je to tak dávno, čo sa na našej univerzite konal už 4. ročník podujatia pod
názvom Festival krajových klobás. O tom, že vyrobiť kvalitnú klobásu nie je žiadna hračka, sa presvedčili všetci súťažiaci a ani úloha poroty nebola jednoduchá.
Veď namiešať tú správnu zmes, naplniť či správne zaúdiť klobásky si vyžaduje
okrem teoretických vedomostí aj primeranú dávku fantázie, chuti a zručností.
Napokon, sami ste mohli posúdiť, ktorá chutila najviac.
To, že mäso nerastie v chladiaren- Nasleduje vonkajšie opracovanie jaskom boxe supermarketu, vieme všet- točného tela, ktoré zahŕňa parenie, odci. O tom, ako dochovať kvalitné a štetinovanie, opálenie, umytie a vyrezdravé zvieratá, by vedeli rozprávať zanie očí a ušníc. Potom vnútorné
chovatelia či šľachtitelia. Ale ako opracovanie jatočného tela, čomu
správne získať a spracovať mäso, to predchádza zavesenie za zadné konvám môžu porozprávať aj študenti čatiny na visutú dráhu. Na záver sa dve
štvrtého ročníka Fakulty biotechnoló- jatočné polovičky odvážia a podľa
gie a potravinárstva, ktorí študujú od- hrúbky slaniny a svaloviny zatriedia do
bor technológia potravín živočíšneho príslušnej triedy.
pôvodu.
V rámci cvičení sme absolvovali aj
Na začiatku sa nás doc. Ladislav La- dve exkurzie. Pozreli sme si opracovagin, gestor predmetu jatočníctvo, spý- nie hovädzieho dobytka a porovnali
tal: „Prakticky? Teoreticky?“ Najprv jednotlivé bitúnky podľa ich technolosme trošku váhali, ale nakoniec sme sa gického a priestorového usporiadania.
aj tak všetci rozhodli pre praktickú forNa záver zimného semestra nás čakala skúška. Teoretická aj praktická, na
mu výučby, veď teórie už bolo dosť...
V priebehu semestra sme absolvo- ktorej sme predviedli to, čo sme sa
vali cvičenia na našom školskom bitún- naučili. Skúška dopadla na výbornú a
ku, ktorý nám svojím vybavením posky- spokojnosť bola na obidvoch stranách
tol všetko potrebné. Na prvom cvičení – študentov i pedagóga.
Len tým prasiatkam sa akosi nesme sa oboznámili s prevádzkou a po
krátkom úvode hurá na vec. Čakali na chcelo, a tak sa tri posledné s vidinou
nás dve ošípané. Zo začiatku sme sle- lepšej budúcnosti vybrali na vandrovku
dovali doc. Lagina a pomaly sa priúčali po areáli SPU. Ich cesta viedla k prvej
mäsiarskemu remeslu. Neskôr sme si kaluži, kde sa s radosťou vyváľali
vyskúšali omračovanie aj vykrvovací v bahne. Tak, aj takúto podobu môže
vpich. Zachytenú krv zbavíme fibrínu mať skúška na našej univerzite... :-)
MICHAL GONDA 4.FBP
a vo fľaši ju uskladníme v chladiarni.

www.uniag.sk

Spoznali sme portugalský spôsob výučby
Som študentka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, študijného bola tímová práca a následné konzultáprogramu ochrana pred hospodárskymi katastrofami. Už pri zápise na školu cie s inými skupinami a s vyučujúcim.
ma zaujala časť, v ktorej sa písalo, že fakulta poskytuje zahraničné štúdium. Jednoducho, z prvej hodiny sme vycháKeď som spoznala spolužiačku rovnakého zmýšľania, bola som presvedčená, dzali absolútne spokojné a uveličené.
že túto možnosť spolu využijeme. Vtedy mi ani vo sne nenapadlo, že to bude Portugalskí študenti absolvujú množstvo
práve Portugalsko. V mojich predstavách figurovalo skôr Holandsko, ale keďže exkurzií a zaujímavých prezentácií odnáš študijný program je veľmi špecifický, nebolo ľahké nájsť zahraničnú uni- borníkov aj mimo fakulty. Ocenili sme
vzájomnú komunikáciu medzi študentmi
verzitu, ktorá by zahŕňala nám blízke predmety.
a vyučujúcimi, ktorá je otvorenejšia ako
Ponuka vycestovať do Portugalska ale pre spôsob výučby, ktorý sa nám
u nás. Zaujímavosťou je, že študenti časnás zaskočila najmä kvôli jazyku, pre- zdal iný a veľmi zaujímavý. Vyučujúci nás
to kladú otázky, kým naši sú skôr ticho
tože už na začiatku nám oznámili, že oboznámil s určitou krízovou situáciou,
a boli by najradšej, keby sa daná hodina
predmety sa budú vyučovať v portu- následne sme ju v skupinách spoločne
čo najskôr skončila. Tým pádom ani vygalčine. Po dlhých úvahách sme si však riešili a rozoberali, aké kroky by sme zvoučujúci nie je nútený zamyslieť sa nad
povedali, že je to šanca získať cenné lili na jej zvládnutie. Nútilo nás to zamysinými možnosťami výučby.
skúsenosti. Utešovali sme sa myšlien- lieť sa nad konkrétnou situáciou, dôležitá
Naším cieľom nie je poukázať iba na
kou, že už veľa ľudí takto vyceskladné stránky štúdia v zahraničí.
tovalo a museli to zvládnuť. Čím
Samozrejme, aj tu sme sa stretli s
viac sa však cesta blížila, znáklasickým typom vedenia hodiny,
soboval sa aj náš strach, najmä
keď žiaci iba počúvajú a píšu si
vzhľadom na skutočnosť, že ešte
poznámky. Jednoducho sme zisdva dni pred odchodom sme netili, že výučba závisí od konkrétvedeli, kde budeme ubytované.
neho učiteľa, do akej miery doAni sms-ky od portugalského
káže urobiť hodinu zaujímavou.
„buddy“ v štýle „don’t worry,
Avšak faktom stále ostáva, že
everything will be O.K.“, nás veľv Portugalsku prevažujú pútavé
mi neupokojili. Až neskôr, keď
hodiny, ktoré nám po návrate dosme spoznali spôsob života Pormov chýbajú.
tugalcov, pochopili sme, že
Je toho veľa, čo by sa dalo o
naozaj nebol dôvod na obavy.
našom študijnom pobyte, o PortuZačneme však od začiatku.
galsku a Portugalčanoch napísať,
Na letisko po nás prišli určení
ale najlepšia je osobná skúseštudenti a odviezli nás do apartnosť. Preto by sme každému odmánu, kde sme boli ubytované
poručili využiť možnosť vycestopäť mesiacov. School of Maritivať do zahraničia. Získate tak
me Technology v meste Peniche,
nové zážitky a skúsenosti, dodá
kde sme bývali a študovali, funvám sebadôveru, že aj v zahraničí
guje ako detašované pracovisko
sa o seba dokážete postarať.
Polytechnického inštitútu v Leirii,
Zistíte, že to, čo sa vám predtým
ktorá bola od Peniche vzdialená
zdalo náročné a nezvládnuteľné,
dve hodiny cesty autobusom.
sa dá vždy nejako vyriešiť. Aj keď
Z tohto dôvodu sme nemohli absme mali hodiny v portugalčine,
solvovať kurz portugalčiny, ktorý
učitelia nám vychádzali v ústrety
sa konal v hlavom sídle univerzia vždy, keď sme potrebovali, poty. Zastúpenie Erasmus študentdali pomocnú ruku a boli ochotní
mi bolo dosť malé, spolu nás bo- Výlet do malebného stredovekého mestečka Obidos.
vysvetliť nám látku v angličtine.
lo päť. Spočiatku sme to považoStalo sa nám, že jedna vyučujúca
vali za zlé, hlavne keď sme
nevedela po anglicky, bola však
počúvali od ostatných našich
ochotná nájsť človeka, ktorý by
„erazmákov“ študujúcich v iných
nám učivo vysvetlil v anglickom
krajinách, aké rôzne akcie sú pre
jazyku.
nich pripravované a aká dobrá
Jednoducho, všetko je o ľusieť tam funguje. Postupne sme
ďoch a my sme v Portugalsku mavšak zistili, že sme mali väčšiu
príležitosť spoznať portugalský
li šťastie. Spoznali sme veľa taspôsob života, začleniť sa do
kých, ktorí nám ochotne pomohli.
pravej portugalskej spoločnosti
Ani na chvíľu sme neoľutovali, že
a pochopiť jej filozofiu života,
sme išli študovať práve do tejto
ktorá je diametrálne odlišná od
krajiny. Keby sme si mohli opäť
našej.
vybrať, nezaváhame ani na sePrvá hodina na našej novej
kundu! Ešte teraz nám chýbajú
fakulte, v novej triede, s novými
stále usmiati, nápomocní a bezspolužiakmi, je pre nás nezabudstarostní Portugalci!
Peniche,
prezývané
aj
hlavné
mesto
vĺn,
je
obľúbeným
nuteľná. Ani nie preto, že na nás
IVANA LIZUCHOVÁ,
Foto: autorky
všetci pozerali, kto sme a odkiaľ, miestom vyznavačov surfingu.
VERONIKA KRAUSZOVÁ, FEŠRR

Už sa tešíme na ďalšie stretnutia!
Každé okrúhle výročie, či už v živote jednotlivca alebo celého kolektívu, je
významné a každý si pri takejto príležitosti rád zaspomína na časy minulé, na
príjemné a veselé chvíle, ktoré prežil a ktoré sa už nevrátia.
Preto sme sa aj my, absolventi Vyso- pretože sme už dosiahli vek, v ktorom sa
kej školy poľnohospodárskej v Nitre, te- odchádza do dôchodku. Niektorí si ho
rajšej Slovenskej poľnohospodárskej už aj užívame...
univerzity, študujúci v rokoch 1963 až
Stoštyridsať bývalých poslucháčov sa
1968 na troch fakultách – prevádzkovo- 22. novembra 2008 stretlo v aule Sloekonomickej, agronomickej a mecha- venskej poľnohospodárskej univerzity,
nizačnej, stretli pri príležitosti 40. výročia navzájom sa zvítalo, srdečne pozdraviod ukončenia štúdia. Aby sme spoločne lo, vyobjímalo a zhodnotilo, ako sa kto
zaspomínali na všetko, čo sme tu počas od ostatného stretnutia zmenil. Škoda,
štúdia prežili, či už na problémy s osvo- že sme sa nestretli vo väčšom počte, no
jovaním si učiva, alebo na veselé chvíle niektorí, ešte pracujúci spolužiaci, mali
so svojimi spolužiakmi, priateľmi a za- služobné povinnosti a niektorí sa ospraspomínali na študentské lásky, na hun- vedlnili zo zdravotných dôvodov.
cútstva v škole i mimo nej. Aby sme si
Bývalých spolužiakov v mene organis hlbokou úctou pripomenuli pedagó- začného výboru privítala PhDr. Ing. Dagov, ktorí nám vštepovali vedomosti, aj niela Wolfová a prihovoril sa nám aj prof.
tých, ktorí, žiaľ, už nie sú medzi nami. Ing. Jaroslav Antal, DrSc. Oboznámili
Aby sme sa pochválili, čo sme v živote nás so životom na univerzite, zmenami,
dosiahli na základe poznatkov získa- ktoré sa v ostatnom období udiali a výných na našej alma mater a ako sa nám sledkami, ktoré škola dosahuje. Po
darí v súkromnom živote. No a v nepos- úvodnom akte sme sa presunuli do
lednom rade si pohovorili, ako sa pripra- priestorov Strednej priemyselnej školy
vujeme na prežitie jesene nášho života, potravinárskej, do slávnostne vyzdobe-

nej spoločenskej miestnosti, k bohatým
stolom a skvelej hudobnej skupine, kde
sme sa v dobrej nálade a družnej zábave zabávali až do skorých ranných hodín.
Využívam túto príležitosť, aby som sa
v mene svojom, ako i v mene všetkých
účastníkov srdečne poďakovala celému
organizačnému výboru za prípravu tohto milého a vydareného stretnutia.
Štyridsať rokov, to je jedna veľká kniha, ktorej stránky sme, každý samostatne, po častiach písali. Teraz musíme
stranu obrátiť a písať ďalej. Čas neúprosne beží a treba ho vnímať ako nevyhnutný pohyb vpred. Pevne verím, že
aj pri ďalšom stretnutí sa znovu budeme
mať o čom rozprávať. Bolo nám ľúto, keď
sme sa lúčili, poberali do svojich domovov k svojim blízkym, ale všetci sme si
želali, aby sme sa o dva roky opäť stretli.
Od našich spolužiakov žijúcich v Nitre
sme dostali prísľub, že to zorganizujú a
už vopred sme im za to vďační!
V mene zúčastnených absolventov

ZAUJALO NÁS
Ako sa žije európskym študentom?
V rokoch 2005-2008 sa uskutočnil tretí
cyklus projektu EUROSTUDENT, zameraný na skúmanie sociálnych a ekonomických podmienok života študentov v 22
štátoch Európskej únie a Turecku. Aké sú
ich príjmy a výdavky?
Podľa výsledkov prieskumu, hlavným
zdrojom príjmov portugalských, írskych a tureckých
študentov je rodina, ktorá im
zabezpečuje až dve tretiny
celkového príjmu. Zatiaľ, čo
vo Švédsku, Fínsku, Holandsku a Anglicku dominuje štátna podpora, vyše tri
štvrtiny príjmov slovenských, českých či
španielskych vysokoškolákov tvorí práca
popri štúdiu. Pre niektorých sú tieto prostriedky nevyhnutne dôležité pre živobytie, pre iných majú iba funkciu zvýšenia
životného štýlu. Autori štúdie skúmali aj
podiel študentov, ktorých práca úzko súvisí so študovaným programom. Ten je najvýraznejší v Rakúsku, Česku a Estónsku.

Najväčšou finančnou záťažou vysokoškolákov vo väčšine skúmaných štátov
je výdavok za bývanie, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 11 % (v Bulharsku) po
46 % (vo Švédsku). Veľký rozdiel spočíva pravdepodobne v odlišných kritériách spôsobu života, rôznych druhoch
štátnej podpory, ale aj vo
veku študenta a lokalite
štúdia. Druhú významnú
položku výdavkov predstavuje školné a ostatné
poplatky spojené so štúdiom. Najnižšie, resp.
nulové poplatky sú vo
Švédsku, Škótsku, Fínsku a Nemecku,
naopak, najvyšší podiel (16 až 22 %)
predstavuje školné v Turecku, Bulharsku, Portugalsku, Lotyšsku a Estónsku.
Na Slovensku tvoria tieto poplatky 5,4 %
z celkového objemu výdavkov, treba
však pripomenúť, že ide najmä o externých študentov.
(Academia 4/2008)

Vedec roka skúma srdce
Najlepšieho vedca, mladého výskumníka a technológa roka vyhlásilo
23. januára už dvanásty raz Journaliste
– studio v spolupráci so Slovenským
syndikátom novinárov. Zároveň bolo
odovzdané ocenenie za výsledky v
projektoch EÚ a za celoživotné dielo.
Čerstvým Vedcom roka sa stal 52-ročný prof. Fedor Šimko z Ústavu patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UK,
ktorý skúma príčiny zlyhania srdcového
svalu a hľadá účinnejšie možnosti liečby
vysokého krvného tlaku. Jeho výskumný
tím prišiel k záveru, že významnú úlohu
by pritom mohol zohrať melatonín, známy
ako „hormón spánku“.
Ocenenie Mladý výskumník roka za

objav regulácie transkripcie kohezínom
získala Monika Gullerová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Výskumníčka zistila, že kohezín - proteín, ktorý hrá
významnú úlohu pri bunkovom delení,
má dôležitú úlohu aj pri prepise informácií z DNA do RNA.
Technológom roka sa stal Ladislav Janoušek z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity, ocenenie za výsledky
v projektoch EÚ získal Ján Dusza z Ústavu materiálového výskumu SAV a uznanie za celoživotné dielo putovalo 90-ročnému Ondrejovi R. Halagovi, historikovi,
vedcovi a organizátorovi kultúrneho života na východnom Slovensku.
(Pravda 24. januára 2009)

NA PRESSTÁVKU...
Kniha môjho života
Doc. MVDr. Peter Massányi, PhD.,
z Katedry fyziológie živočíchov FBP:
- Dobrá kniha, ktorej dej dokáže čitateľa úplne vytrhnúť z dennej reality, je
zázrakom v uponáhľanom svete. V období mojej ranej mladosti „letel“ Winnetou od Karla Maya a knihy z edície
Stopy. Neskôr Traja kamaráti od E. M.
Remarqua, čo je z môjho pohľadu geniálne dielo, kombinujúce romantické
situácie v povojnovom svete. Svojho času ma však úplne opantala logika knihy
Hlava XXII., ktorú som prečítal snáď päťkrát.
Počas štúdia v Košiciach prevládala
u mňa odborná literatúra a na beletriu mi
nezostával čas. Postupne, ako rástli mo-

je deti, sme spoločne čítali viaceré knihy. Najviac ma zaujal Malý princ a Harry
Potter s jeho fascinujúcimi príhodami.
Počas niekoľkých rokov ma sprevádzala
kniha kníh - Biblia a nadobudol som pocit, že niektoré nepochopiteľné myšlienky sa mi podarilo pochopiť.
V poslednej dobe ma úplne uchvátili
knihy Josefa Vágnera, českého lesníka,
prírodovedca, cestovateľa, lovca a spisovateľa, zakladateľa ZOO Dvůr Králové. Fantastický opis africkej prírody,
odchytu zvierat, ako aj opis rastlinstva a
zvierat v knihách Mzuri Afrika, Safari
pod Kilimandžárem, Afrika – ráj a peklo
zvířat, dokážu človeka preniesť do Afriky
70. – 80. rokov.

AKAD
D E M IPÉDIA

Kráčam naším mestom

dekan
najvyšší predstaviteľ fakulty, ktorý ju
zastupuje a riadi. Za svoju činnosť
zodpovedá akademickému senátu fakulty a v určitých prípadoch i rektorovi. Zástupcami dekana sú prodekani, ktorých vymenúva a odvoláva po
schválení senátom. Chod fakulty zabezpečuje administratívny, hospodársky a organizačný útvar - dekanát.

Jozef Rosinský
(1897-1973), hudobný skladateľ,
pedagóg, regenschori. Hudobné vzdelanie získal v Taliansku. Po návrate na Slovensko sa
usadil najprv v Šaštíne, od roku 1926
až do konca život ostal verný Nitre.
Učil, aktívne sa zapájal do hudobného
života, požíval úctu obyvateľov mesta.
Bol aj neobyčajne plodným skladateľom, komponoval vokálne aj inštrumentálne skladby, dokonca aj opery.
Mnohé jeho diela boli inšpirované Nitrou a jej minulosťou. V jeho tvorbe sa
prelína klasická aj romantická tradícia,
obohatená o harmonické prvky hudby
20. storočia, prvky folklóru a exotiky.

kolégium (z lat. collegium – v starovekom Ríme združenie osôb, ktoré
spájali spoločné záujmy)
poradný orgán rektora alebo dekana, ktorý prerokúva dôležité otázky
súvisiace s činnosťou a riadením univerzity, resp. fakulty.

VESELOU CERUZKOU

Ing. HEIDI PETRUŠOVÁ

SÚŤAŽ

Spoznali sa!

Snímka: JAROSLAV ANTAL

Farebné defilé alegorických vozov, polonahých krások, žiarivých kostýmov a fantastických
masiek, veselosť, nespútanosť a hlavne elektrizujúci rytmus samby – to všetko patrí k najväčšej
karnevalovej show na svete, ktorá sa koná každoročne na konci fašiangového obdobia v jednom z brazílskych miest. Dejiskom päťdňových osláv je osemsto metrov
dlhý sambodróm, kde predvádzajú svoje umenie tisícky tanečníkov a tanečníc z najlepších škôl samby v krajine. Pre turistov zábava, pre nich prestížna tanečná súťaž. Veľkolepý karnevalový sviatok sa začína práve dnes. Viete, v ktorom meste?
a/ Sao Paolo
b/ Rio de Janeiro
c/ Salvador
Vaše odpovede čakáme do 27. februára 2009 na adrese:
redakcia@polnohospodar.sk. Pre jedného výhercu je pripravená knižná cena.
-rKresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

www.uniag.sk
SPEKTRUM
OZNAMUJEME
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje,
že 20. marca 2009 sa v knižnici Katedry
rastlinnej výroby (pavilón A, 2. poschodie) uskutočnia obhajoby dizertačných
prác: o 9.00 h bude Ing. ĽUBOMÍR
HANZES, externý doktorand na Katedre
trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, obhajovať prácu na tému Obhospodarovanie a využívanie trávnych porastov v horskom krajinnom celku Nízkych
Tatier a o 11.00 h bude Ing. NORBERT
BRITAŇÁK, externý doktorand na Katedre trávnych ekosystémov a kŕmnych
plodín, obhajovať prácu na tému Renovácia trávneho porastu technológiou
pásových prísevov do mačiny.
Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva oznamuje, že

Z

 6. 3. 2009 o 10.00 h v cvičebni
EM-21 na Katedre trvalo udržateľného
rozvoja FEŠRR (Mariánska 10) bude
Ing. DANIELA HALMOVÁ, externá doktorandka na KTUR, obhajovať dizertačnú prácu na tému Vplyv tranzitného
energetického systému na vybrané
vlastnosti a parametre pôdneho krytu;
 12. 3. 2009 o 9.00 h v cvičebni
ZM-02 na Katedre krajinného inžinierstva FZKI bude Ing. IVETA MIŠKOLCIOVÁ, externá doktorandka na KKI, obhajovať dizertačnú prácu na tému Vplyv
parametrov ovzdušia na presnosť modelu rozptylu znečistením;
 12. 3. 2009 o 11.00 h v cvičebni
ZM-02 na Katedre krajinného inžinierstva FZKI bude Ing. PETER KALÚZ,
doktorand na KKI, obhajovať dizertačnú
prácu na tému Pôsobenie imisií na poľnohospodárske plodiny v aktuálnych
imisných podmienkach.

Slovenská filharmónia pozýva
22. februára o 16.00 h,
Malá sála Slovenskej
filharmónie v Bratislave
Slovenský komorný orchester Bohdana
Warchala, umelecký vedúci: Ewald Danel,
sólista: Igor Františák (klarinet). Program:
Arcangelo Corelli Concerto grosso F dur
op.6 č.12, Aaron Copland Koncert pre
klarinet a sláčikový orchester, Sergej I. Tanejev Canzona pre klarinet a sláčikový orchester f mol, Joseph Haydn Symfónia C
dur Obed / Le midi Hob. I:7.

26. a 27. februára 2009 o 19.00 h, Koncertná sála SF v Bratislave
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, dirigent: Leoš Svárovský,
zbormajsterka: Blanka Juhaňáková, sólisti: A. di Cristofano (klavír), Eva Dřízgová
(soprán), Richard Samek (tenor). Program:
R. Strauss Meštiak šľachticom, orchestrálna suita op. 60 (IIIa), W. A. Mozart Koncert
pre klavír a orchester C dur KV 467, L. Janáček Věčné evangelium, legenda pre sóla, zmiešaný zbor a orchester.

O

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

O
O
O

Katedra skladovania a spracovania RP
FBP so zármutkom oznamuje, že 8. 2.
2009 nás vo veku 54 rokov opustila
ANNA CAKOVÁ.
Posledná rozlúčka bola 11. 2. 2009 na
cintoríne sv. Cyrila a Metoda.
Na katedre pracovala od r. 1993. Vďaka svojej pracovitosti a precíznosti bola
neoceniteľnou spolupracovníčkou. Keď v
novembri minulého roka kvôli chorobe náhle opustila svoj pracovný stôl, veľmi nám
chýbala. Odišiel človek, ktorého sme mali radi. Jej priateľskosť a ľudskú silu si navždy zachováme v našich spomienkach.
Česť jej pamiatke!
Kolektív spolupracovníkov KSSRP

ODBORY INFORMUJÚ...
 Z pôvodne naplánovaných piatich
termínov jednodňových lyžiarskych zájazdov sa pre nízky záujem uskutočnil
iba jeden - do SKI Krahule, ktorý 17. 1.
absolvovalo 28 účastníkov.
 Na konci januára prebiehali intenzív-

ne rokovania o úprave cien stravného.
Zúčastnila sa na nich kvestorka SPU
Ing. A. Jančušková, ktorá zastupovala
zamestnávateľa, predstavitelia Výboru
UO: Ing. Ľ. Ďuďáková, Ing. D. Vraniaková a autor tohto príspevku. Firmu Gastromir zastupoval M. Petrík a Ľ. Šindler.
Výsledkom rokovaní bola dohoda o zvýšení cien stravného od 1. 2. o 0,16 EUR
na jedno teplé hlavné jedlo. Z tohto dôvodu sa uskutočnilo aj mimoriadne rokovanie Výboru UO dňa 29. 1. 2009.

 Dňa 4. 2. sa predseda UO zúčastnil

na členských konferenciách na UMB
v Banskej Bystrici a TU vo Zvolene. Rokovania prebiehali za účasti najvyšších
predstaviteľov univerzít - prof. PhDr. B.
Kosovej, CSc., rektorky UMB a prof. Ing.
J. Tučeka, CSc., rektora TU, ako aj Ing.
J. Gašperana, predsedu OZ PŠaV na
Slovensku, PaeDr. E. Klikáčovej, vedúcej úradu zväzu, JUDr. D. Kadára, právnika OZ, Mgr. K. Zozuľákovej, špecialistky združenia VŠ a PRO, kvestorov,
predsedníčok UO a 290 odborárov
z oboch univerzít.

 V dňoch 5. – 8. 2. absolvovalo 71 za-

mestnancov SPU regeneračno-liečebný
pobyt v kúpeľnom dome Rubín v Dudin-

ciach. Súčasťou pobytu boli procedúry
pod odborným dohľadom rehabilitačných pracovníkov na základe odporúčania lekára, návšteva Vitálneho sveta
Wellnea, prechádzky po okolí a kultúrny
program.

 Na zasadnutí Výboru UO 18. 2. odznela dôvodová správa k rozpočtu univerzitnej organizácie, informácie o chystaných
letných rekreáciách, ako aj príprave fakultných a dielenských konferencií. Univerzitná konferencia sa uskutoční 26. 3.
o 14.00 h v Kongresovom centre SPU.
 Pripravujeme pre vás: 26. 2. návšte-

vu operného predstavenia SND Bratislava: G. Donizetti - Dcéra pluku.
Bližšie info:
www.uniag.sk/SKOLA/oz/ ozpsav.htm.
Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD.,
predseda Výboru UO
OZ PŠaV pri SPU v Nitre

(Viac na www.bknitra.com)
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Volejbal

Našich fajčiarov sa energetická ani finačná kríza netýka. Stále majú
Foto: RIPOS
palivo a peniaze na "kúrenie"!

Poľnohospodárstvo
pod pyramídou
Po viac ako dvoch rokoch sa do vysielania Slovenského rozhlasu vracia
poľnohospodárska relácia. Nahrádza
tak obľúbenú Roľnícku besedu, ktorej
zvučka prvýkrát odznela pred takmer
päťdesiatimi rokmi.
Farmárovu nedeľu si poslucháči
môžu naladiť každú nedeľu na Rádiu
Regina. Ako hovorí moderátorka novej poľnohospodárskej hodinovky Soňa Ludvighová, cieľom vysielacieho tímu je vnímať vidiek a poľnohospodárstvo ako dve neoddeliteľné súčasti,

Foto: autor

ktoré so sebou priamo súvisia. Preto
jednotlivé reportáže, ale aj rozhovory
s hosťami, budú vždy spájať vidiek
s poľnohospodárstvom a hľadať riešenia súčasnej situácie. V neľahkom stave, v ktorom sa chlebové odvetvie nachádza, chcú vliať poľnohospodárom
nádej a hlavne priniesť potrebné informácie.
Slovenský rozhlas každú reláciu archivuje, a preto sa k nej môžete kedykoľvek dostať prostredníctvom jeho
webovej stránky. Najdôležitejšie informácie z poľnohospodárskej hodinovky uverejňuje aj internetový portál
poľnoinfo.sk
JURAJ HUBA

Ako rybičky v dudinskej liečivej vode.

PONUKA
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

(Viac na www.volejbalnitra.sk)

A ako prialo športovcom počasie? „Tí,
čo bežali v sobotu, si užili aj slniečko.
Zato v nedeľu sa na kremnickom hrebeni strhla riadna fujavica, a keď som
krátko popoludní dobehol do cieľa, na
teplomeri bolo mínus osem,“ prezradil
prof. Podolák, dlhoročný nadšenec behu na lyžiach, ktorý má za sebou vyše
tridsať ročníkov tohto lyžiarskeho maratónu. „Som veľmi rád, že aj napriek
množstvu problémov organizátori tohtoročnej Bielej stopy nerezignovali a prípravu i načasovanie pretekov opäť
(za)
zvládli,“ dodal.

Foto: IT

Prečo kačicu pokladajú
za klamárku?
Termín „novinárska kačica“ vznikol v
Nemecku v polovici 17. storočia a nemá
nič spoločné so sympatickým operencom. Popularitu získal vďaka večnej
túžbe novinárov po senzáciách. Pre
nich bolo veľmi výhodné, keď sa novinky, dokonca aj úplne nezmyselné, objavili vo vydaní, pretože mu zvyšovali popularitu. Avšak, v obave brať na seba
zodpovednosť za pravdivosť faktov, žurnalisti písali pod takéto články značku
NT, z latinského slova non testatur - nepreverené. Skratka NT sa číta ako
„ente“ a náhodou sa zhoduje s nemeckým slovom Ente, čiže kačica. Tak sa
nevinný vták začal stotožňovať s nehanebným novinárskym klamstvom.
-r-

VÝBEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje
v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:
 funkčného miesta profesora na Katedre konštruovania strojov
TF pre študijný odbor 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia.
Uzávierka prihlášok je 27. 2. 2009.
 funkčného miesta profesora na Katedre veterinárskych disciplín
FAPZ pre študijný odbor 6.1.12 Výživa.
Uzávierka prihlášok je 6. 3. 2009.
 funkčného miesta docenta na Katedre genetiky a šľachtenia
rastlín FAPZ pre študijný odbor 4.2.4 Genetika.
Uzávierka prihlášok je 6. 3. 2009.
 funkčného miesta docenta na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja pre študijný odbor 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj.
Uzávierka prihlášok je 27. 2. 2009.

 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre regionálneho rozvoja FEŠRR pre výučbu predmetu regionálna
ekonomika;
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre regionálneho rozvoja FEŠRR pre výučbu predmetov rozvoj vidieka a ekonomika životného prostredia.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka – preukázať
vysvedčením o štátnej jazykovej skúške alebo pohovorom,
- akademický titul PhD. alebo vo vedeckej príprave,
- práca s PC na užívateľskej úrovni – preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- výpis s registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Uzávierka prihlášok je 27. 2. 2009.
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre práva FEŠRR pre výučbu predmetov základy práva, pracovné
právo a sociálne poistenie.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa právnického smeru,
- akademický titul PhD. alebo CSc. získaný na právnickej fakulte,
- pedagogické vzdelanie,
- aktívna znalosť ruského jazyka,

poľnohospodár

Skupina o 1.-4. miesto
Humenné – VK Ekonóm SPU Nitra
3:0 (15, 18, 12)
VK Ekonóm SPU Nitra – VKP Bratislava 1:3 (21, -22, -14, -17)

Biela stopa nesklamala
Na Skalke pri Kremnici si opäť zmerali sily priaznivci bežeckého lyžovania.
Najstaršie a najpopulárnejšie podujatie
svojho druhu na Slovensku prilákalo
posledný januárový víkend vyše tisícky
pretekárov z desiatich krajín.
Kvôli nedostatku snehu a novej zjazdovke, križujúcej pôvodnú trať, museli
organizátori 36. ročníka Bielej stopy
trošku improvizovať a skrátiť okruhy. Vo
voľnoštýliarskej disciplíne na 37-kilometrovej trati obsadil náš Ing. Ľ. Konc
vo svojej kategórii 50. priečku (celkovo
140.), Ing. M. Mucha bol 72. (celkovo
289.) a Ing. Z. Muchová získala v kategórii prvenstvo (celkovo 13.). V preteku
na 27 km voľným štýlom si Ing. L. Illéš
vybojoval 12. miesto (celkovo 91.) a na
18,5 km klasickou technikou 23. miesto
(celkovo 83.). Medzi najstaršími vytrvalcami nechýbali profesori Podolák a Kulich, ktorí v pretekoch na 18,5 km klasickou technikou obsadili 19. a 24. priečku v kategórii (celkovo 168. a 194.).
„Tohtoročná trať pripomínala hojdačku. Päťdesiat až stopäťdesiat metrov
prudko hore, krátky zjazd a vzápätí zasa
ďalšie stúpanie. Navyše, klasickým bežeckým spôsobom, nie korčuľovaním.
Dalo sa to však zvládnuť,“ priblížil svoje
dojmy z pretekov profesor Alojz Podolák.

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.

Foto: za

Basketbal
Skupina o 1. – 6. miesto
Po dvojtýždňovej extraligovej prestávke zvíťazili hráči BK AX SPU Nitra nad
B. Bystricou 74:53 (15:13, 24:18, 13:9,
22:13) a v krajskom derby podľahli domácim Leviciam 91:75 (25:27, 26:12,
19:19, 21:17).

O

S PIETOU
Katedra informačných systémov FEM
s hlbokým zármutkom oznamuje, že 31.
januára 2009 nás vo veku 52 rokov navždy opustila
Ing. JANA ONDRIŠÍKOVÁ.
Na poslednej ceste sme ju odprevadili
3. 2. 2009 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste.
Smutný bol čas rozlúčky s dobrou
priateľkou, ktorá dlhé roky strávila v našom kolektíve. „Krátky bol jej život – krátky, ale bohatý, lebo bol naplnený prácou
a láskou.“
Janka, budeš nám chýbať. Ďakujeme
Ti za všetko!
Kolektív spolupracovníkov KIS

Z EXTRALIGY

- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka – doložiť výpis
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- prax v zahraničí vítaná.
Uzávierka prihlášok je 27. 2. 2009.
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre európskych štúdií FEŠRR pre výučbu predmetov kohézna
politika, spoločenská komunikácia a protokol v MV, teória riadenia
a organizácie verejnej správy, rozvojové politiky.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa ekonomického zamerania,
- aktívna znalosť nemeckého a anglického jazyka – preukázať
vysvedčením o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom alebo
pohovorom,
- pedagogická prax,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – uchádzači, ktorí
nie sú zamestnanci SPU, priložia výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace.
Uzávierka prihlášok je 27. 2. 2009.
 miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre financií FEM pre výučbu predmetov medzinárodné financie, finančné trhy a podnikové financie.
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia ekonomického zamerania,
- akademický titul PhD. alebo po obhajobe dizertačnej práce,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka – preukázať
certifikátom alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom alebo
praktickým overením,
- pedagogická prax vo výučbe uvedených predmetov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – uchádzači, ktorí
nie sú zamestnanci SPU, priložia výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace.
Uzávierka prihlášok je 27. 2. 2009.
Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní
a dokladmi o odbornej praxi zasielajte na Útvar personalistiky, EP a MU
Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949
76 Nitra.
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