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KU DŇU MATIEK

V SKRATKE

Prekrásna matka!

Jediná botanická záhrada na Gardenii

Hoc sú už jej vlasy

Na 13. medzinárodnej predajnej výstave pre záhradníctvo a záhradkárov, Gardenii 2009, ktorá sa
konala 16. až 19. apríla na výstavisku Agrokomplex v
Nitre, sa Botanická záhrada SPU zúčastnila ako jediná zo slovenských botanických záhrad.
Na pridelenej ploche, ktorá sa nachádzala v paviFoto: M. Bečárová lóne s bonsajmi, zamestnanci BZ prezentovali rastliny z flóry rôznych krajín sveta (napr. fikus, dracénu, medinilu, paprade, alokáziu, peperómiu) vrátane flóry stredomoria (oleander, rozmarín, olivovník), ako aj úžitkové
rastliny trópov a subtrópov (banánovník, kávovník, škoricovník, rastliny čierneho korenia, ananásovník a iné). Svoje miesto na výstavnej ploche našli aj zástupcovia kvitnúcich orchideí, široký sortiment tilandsií a bromélií, aj niektoré druhy antúrií.
Súčasťou expozície bol i predajný stánok, kde si návštevníci mohli zakúpiť izbové
rastliny ako fikus, antúriu, juku, dracénu, šefleru, ako aj mäsožravé rastliny, orchidey
alebo tilandsie.
-r-

strieborne lesklé,
predsa jej však neubudlo
z krásy,
bo svetu dala
krásnu dcéru.
Akou je dcéra dnes,
jej matka bola niekedy,
upomínajúc na kvety -

Čestný doktorát J. M. Barrosovi

a aká je dnes matka vznešená,

Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne udelila 22. apríla 2009 čestnú hodnosť doctor honoris causa José Manuelovi Barrosovi, predsedovi Európskej komisie. Na odovzdávaní sa zúčastnili aj zástupcovia našej univerzity, prof. Jozef Bulla, dekan FBP a doc.
Jozef Golian, vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, člen Vedeckej rady
Technologickej fakulty UTB v Zlíne.
José Manuel Barroso sa narodil v roku 1956 v portugalskom Lisabone. Je predovšetkým politik, ktorý vyštudoval právo a politické vedy. Nie je mu však cudzie ani akademické prostredie, pretože mimo politických funkcií pôsobil ako vysokoškolský pe-rdagóg či vedúci medzinárodného oddelenia univerzity.

takou sa niekdy dcéra stane.
Ó, oči dcéry, oči matky,
ktoré ste drahšie človeku?
Jedna ich nosí ku bielemu,
k čiernemu druhá k obleku.

Profesor Gajdošík si prevzal cenu mesta

Môž’ milovať však v dcére

Za celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu a
verejno-spoločenské pôsobenie udelil Jozef Dvonč
Cenu primátora mesta Nitry profesorovi Milanovi Gajdošíkovi, bývalému dlhoročnému pedagógovi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a uznávanému odborníkovi v oblasti chovu oviec. Ocenenie
si prevzal z rúk primátora 22. apríla 2009 na zasadFoto: A. Jančovič
nutí Mestskej rady. Profesor Gajdošík, 80-ročný rodák
z Brezna, pôsobil na SPU v rokoch 1952-1994. V roku 1993 získal titul profesora
v odbore Špeciálna zootechnika – chov oviec. Významne sa podieľal na vyšľachtení prvého slovenského plemena oviec – zošľachtená valaška.
(www.nitra.sk)

matku
a obom vravieť o šťastí,
hovoriť jednej: svätá ste mi,
tej druhej: moja, moja, ty!
Musí sa riecť i smutné to:

Krásne mažoretky na čele s kapitánkou Janou Jechovou (FEM) priťahovali zraky
okoloidúcich Nitranov počas karnevalového sprievodu mestom. O Nitrianskych
univerzitných dňoch 2009 čítajte na 3. strane.
Snímka: RÓBERT KOLLÁR

nebude matky kedysi!
Však v dcére budú zachované
jej drahocenné obrysy.
Uteká život ako rieka,
z dcéry sa matka stane raz
a po rokoch sa zopakuje
metamorfóza krás.
(Z veršov Jána Smreka)
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15. 5. 1720 – narodil sa Maximilián
Hell, matematik a astronóm, člen viacerých európskych akadémií a učených spoločností. Pôsobil ako učiteľ v
Levoči, Banskej Bystrici a v Trnave,
neskôr v Kluži. Od roku 1755 bol riaditeľom observatória, matematikom a
profesorom mechaniky na univerzite
vo Viedni, kde založil múzeum experimentálnej fyziky.
15. 5. 1859 - narodil sa Pierre Curie,
francúzsky fyzik a chemik, nositeľ Nobelovej ceny za výskum prirodzenej
rádioaktivity.
21. 5. 1921 - narodil sa Andrej Dmitrijevič Sacharov, ruský fyzik, nositeľ
Nobelovej ceny, spolutvorca sovietskej vodíkovej bomby, ktorý sa zaoberal problematikou termonukleárnych
reakcií.
22. 5. 1927 - narodil sa Georg Oláh,
maďarsko-americký chemik, nositeľ
Nobelovej ceny za príspevok ku karbokačnej chémii.
23. 5. 1707 - narodil sa Carl Linné,
švédsky lekár, prírodovedec a botanik, zakladateľ systematickej botaniky,
zoológie, dvojslovného pomenovania
rastlín a živočíchov rodovým a druhovým menom.
24. 5. 1686 - narodil sa Gabriel Daniel Fahrenheit, nemecký fyzik.

Bratislavské debaty o univerzitách a praxi
Svet vyššieho vzdelávania je ešte stále príliš vzdialený od podnikateľského.
Trh práce pociťuje nedostatok absolventov, ktorí disponujú takou kombináciou
vedomostí a zručností, po ktorých je dopyt. Aj inovačný potenciál Európy je obmedzený nízkou mierou výmeny poznatkov medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania a podnikmi.

shopoch a podujatiach z tejto oblasti dokazuje, že je to horúca téma. Využiť krízové obdobie na vzdelávanie a pripraviť sa
na rozvoj spoločnosti po jej odznení, to je
podľa komisára jedna z možností, ktorú

Ako preklenúť tento problém v európskom kontexte? Ponúka sa nové partnerstvo pre modernizáciu univerzít, európske fórum pre dialóg medzi univerzitami
a podnikmi. O jeho cieľoch a plánovaných aktivitách diskutoval 24. apríla na
pôde Zastúpenia Európskej komisie v
Bratislave Ján Figeľ, komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež so zástupcami slovenských univerzít
a vedeckých ustanovizní. Debatu viedol
Vladimír Šucha, riaditeľ generálneho riaditeľstva pre kultúru, viacjazyčnosť a komunikáciu EK a aktívne sa do nej zapojila
aj Barbara Šipošová, personálna riaditeľka PSA Peugeot Citroën Slovakia.
Účastníkovi diskusie sa na prvý pohľad zdalo, že sa objavuje niečo, čo je už
dávno vynájdené. No skutočnosť je, žiaľ,
iná. Školstvo, stredné aj vysoké, síce stále proklamuje vzdelávanie absolventov
pre trh práce, no ľudia z podnikateľskej
sféry majú inú skúsenosť. Podľa kritických slov B. Šipošovej vzdelávanie nie je
koordinované so stratégiami rozvoja Slovenska v stredno- či dlhodobom horizonte. Je zamerané viac na memorovanie
poznatkov ako na praktickú činnosť.
Uprednostňujú sa teoretické a spoločenskovedné aprobácie a technické vzdelávanie zaostáva. Personálna riaditeľka
Peugeotu to odôvodňuje tým, že v spoločnosti pretrváva nepriaznivý názor na
priemysel, fabrika je v očiach verejnosti
spájaná s pracoviskom plným hučiacich
strojov, mazivového oleja a čiernych rúk.
Málo sa vie o tom, ako to beží v modernom výrobnom závode, kde väčšinu pracovných operácií riadi výpočtová technika. Preto ani rodičia nemotivujú svoje
deti, aby študovali technické smery. Ďalším problémom je podľa nej aj celoživot-

neslobodno prepásť. „Teraz je pravý čas
na posun vpred v otázke spolupráce medzi univerzitami a podnikmi. V časoch
ekonomickej recesie, keď majú absolventi väčšie ťažkosti pri hľadaní práce a
podniky sú vystavené vyššiemu konkurenčnému tlaku, by ekonomická a spoločenská pridaná hodnota spolupráce
mala byť ešte dôležitejšia. V generovaní
poznatkov je Európa produktívna. Výzvou
však zostáva zlepšenie vzťahov medzi
výskumnými kapacitami na univerzitách
a využitím nových poznatkov, inovácií v
praxi,“ konštatoval a doplnil, že hlavné
závery doterajšej činnosti fóra hovoria o
tom, že rozvoj podnikateľskej kultúry na
univerzitách si vyžaduje hĺbkové zmeny
aj v ich riadiacich sférach. Poukazujú aj
na to, že vzdelávanie musí byť komplexné a otvorené všetkým študentom, ktorí
oň prejavia záujem. Univerzity by mali do
vyučovania zapojiť aj odborníkov z podnikateľskej sféry a pedagógovia by mali
mať prístup k odbornej príprave budúK. POTOKOVÁ
cich absolventov.

Projekty
na záchranu
cintorína

O prepojení školstva s praxou hovorili: (zľava) B. Šipošová, V. Šucha, J. Figeľ
a A. Elscheková-Matisová.
Foto: archív EK
né vzdelávanie učiteľov, ktorému sa doposiaľ nevenovala dostatočná pozornosť.
Odporučila, aby sa do procesu permanentného vzdelávania zapájali vo väčšej
miere, aby nevyučovali to, čo sami vedia,
ale to, čo priemysel potrebuje. „Vzdelávacie inštitúcie by mali plniť v prvom rade
poslanie, pre ktoré boli zriadené. Ich manažmenty by sa mali vyjadrovať k celospoločenským témam alebo rozvojovým
víziám,“ podotkla a pripomenula, že na
základe strategických rozhodnutí by mali
inovovať svoje vzdelávacie programy.
Doplnila, že PSA Peugeot bol pri začiatku svojho pôsobenia na Slovensku nútený vychovať si pracovné sily vo vlastnej
réžii a v spolupráci s STU v Bratislave založil aj Centrum odborného vzdelávania,
ktoré ponúka svoje služby aj iným záujemcom zo sféry priemyslu.
Ján Figeľ oboznámil prítomných predstaviteľov vysokých škôl a médií s platformou Európskej komisie pre dialóg medzi
univerzitným a podnikateľským prostredím. Doterajšia vysoká účasť na work-
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Rokovanie viedol jej predseda, doc.
Jozef Dvonč, ktorý predstavil dvoch
nových členov rady, Ing. Vladimíra
Chovana, generálneho riaditeľa Agropartner, s.r.o., Plavecké podhradie a
Ing. Víta Pavloviča, prezidenta spoločnosti Agrofinal, s.r.o., Hlohovec.
Členovia SR diskutovali potom o Výročnej správe o činnosti univerzity za
rok 2008, vyjadrili svoje námety a odporúčania a následne ju prijali bez
pripomienok, ale s tým, že odporučili
iniciovať rokovania s NSK o budovaní
regionálneho inovačného centra. Správna rada schválila rozpočet a rozdelenie neúčelovej dotácie zo štátneho
rozpočtu na súčasti univerzity na rok
2009 a vzala na vedomie informáciu o
zámere predaja nepotrebného nehnuteľného a hnuteľného majetku SPU v
Košiciach. Súhlas s odpredajom podmieňuje verejnou obchodnou súťažou
a súhlasným stanoviskom AS SPU.
Rovnako je to aj v prípade prevodu
vlastníckeho práva nehnuteľnosti, pozemkov v k.ú. Nitra Zobor, na ktorých
sú vybudované objekty a prístupové
komunikácie UKF. V závere rokovania,
ktoré sa konalo 29. apríla 2009, informoval Ing. Daniel Ács o príprave výzvy na cezhraničnú spoluprácu Maďarsko – Slovensko, ktorá bude zameraná na výskum, vývoj, inovácie a prenos poznatkov do praxe, pričom prioritou z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva majú byť produkty s pridanou hodnotou. Priblížil aj problematiku zriadenia Technologického inštitútu EÚ v Budapešti, ktorý sa bude venovať klimatickým zmenám, obnoviteľným zdrojom energie a vývoju v oblasti informačných technológií. Do tohto
programu by malo byť zapojené aj
Slovensko.
KP
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Naštartovali spoluprácu s tureckými odborníkmi
V rámci výmenných pobytov pre pedagógov cez program Erasmus navštívil
Katedru krajinného inžinierstva FZKI prof. Senih Yazgan a doc. Hakan Buyukcangaz, odborníci z tureckého mesta Bursa. Obaja pôsobia na Ulugdagskej univerzite, kde sa venujú oblasti riadenia závlah a využívania vodných zdrojov.
Počas týždenného pobytu na našej
univerzite prednášali o vodnom hospodárstve v Turecku a zaoberali sa
otázkami vplyvu klimatických zmien,
najmä globálneho otepľovania na poľnohospodárstvo. „Naša krajina má
podobné prírodné podmienky ako Slovensko, nížinový ráz a pohoria s nadmorskou výškou do 4-tisíc metrov.
Čiže, pokiaľ ide o vodné hospodárstvo, môžeme sa učiť jeden od druhého a navzájom si vymieňať cenné
skúsenosti,“ povedal prof. Senih Yazgan. Podotkol, že v súčasnosti má Turecko 70 miliónov obyvateľov, tento
počet bude v budúcnosti vzrastať a
voda bude limitujúcim faktorom v krajine. „V posledných rokoch sme zaznamenali niekoľko suchých období, ktoré
mali vplyv na naše poľnohospodárstvo. Z tohto dôvodu vláda podporuje
rôzne spôsoby závlah, najmä kvapkovú, ktorá znižuje spotrebu vody. Doteraz u nás prevažujú povrchové rozvody, ktoré sú stratové,“ konštatoval odborník a zároveň informoval, že na univerzite sa zaoberajú prípravou projektov závlah v severnej časti Cypru, kto-

rá patrí Turecku, návrhom tlakových rúrových sietí pre závlahové stavby, ako
aj hospodárením s odpadmi zo živočíšnej výroby a geografickými informačnými systémami i používaním modelov pre zobrazovanie terénu.
Návštevu tureckých pedagógov vysoko ocenil doc. Ľuboš Jurík z KKI.
„Som rád, že tureckí hostia navštívili
našu katedru. Doteraz sme s touto krajinou nemali žiadne kontakty. V budúcnosti chceme spolupracovať na spoločnom projekte využívania úsporných
foriem závlah a v oblasti integrovaného manažmentu malých povodní. Úsporné technológie hospodárenia s vodou budú zaujímavé aj pre Slovensko,
lebo cena vody bude určujúca pre
použitie závlah aj u nás.“ V súčasnosti
na FZKI absolvujú študijný pobyt dvaja
tureckí študenti z Ulugdagskej univerzity.
Počas pobytu si tureckí hostia mali
možnosť prezrieť SPU, demonštračnú
záhradu, kde ocenili protimrazovú závlahu viniča. Navštívili aj Tatry a oblasť
Trnavy, kde sa oboznámili so systé-rchmom moderných závlah.

Prvý Farmársky deň sa vydaril
Slovenská poľnohospodárska univerzita sa v spolupráci s Výstavníctvom Agro- kej fakulty Katedra strojov a výrobných
komplex, Výskumným ústavom rastlinnej výroby v Piešťanoch, spoločnosťami Hria- systémov. Perspektívu projektu, v ktodeľ, Azoter, Agromerkant, Legusem a Duslo Šaľa zapojila do projektu Farmársky rom sú okrem odborníkov z oblasti poľdeň. Cieľom je prezentovať verejnosti aktuálne poľnohospodárske práce, ako je nohospodárstva zapojení predajcovia
ošetrovanie plodín, žatva, zber úrody, či sejba i jesenná príprava pôdy a demonštro- techniky, osív a hnojív, vidia odborníci z
vať vplyv technológií obrábania pôdy na rôzne odrody plodín, pri používaní šetr- našej univerzity v možnosti prezentovať
ných chemických prípravkov prihnojovania či ochrany rastlín.
pestovanie plodín rôznych
Podujatie je naplánované
variácií, na ktoré vo veľkovýna šesť mesiacov, vrcholiť burobných podmienkach často
de počas veľtrhu poľnohosponie je priestor. „Vzhľadom na
dárov a potravinárov AGROto, že sa snažíme tvoriť výKOMPLEX 2009, keď budú
sledný profil absolventa,
prebiehať prezentácie v roztechnického manažéra, ktošírenej podobe, ako aj na drurý je schopný bez probléhom ročníku veľtrhu poľnomov riešiť technologické a
hospodárskej techniky Agrotechnické otázky, budeme
salón. Počas prvého Farmársa tu snažiť viesť praktickú
skeho dňa, ktorý sa uskutočvýučbu, najmä pokiaľ ide o
nil 23. apríla, si verejnosť
oboznámenie sa s modermohla pozrieť sejbu 64 hybrinou technikou,“ uviedol Ing.
dov kukurice. „V posledných
Pavol Findura z TF. Doc. Perokoch mierne poklesla účasť
ter Ondrišík z FAPZ podotverejnosti na odborných pokol, že ich cieľom bude sledujatiach a aj to bol jeden z Študenti si prezreli poľnohospodársku techniku od firmy Hriadeľ. dovať ochranu rastlín, typy
dôvodov, prečo sme sa rozSnímka: rch odrôd a porovnávať chemichodli naštartovať uvedený
ké prostriedky, ktoré na poprojekt,“ povedal Ing. Miloslav Pisár, riaZ SPU sú do projektu zapojené tri ka- líčkach budú aplikované.
diteľ š.p. Agrokomplex – Výstavníctvo tedry z Fakulty agrobiológie a potravinoFarmársky deň bude pokračovať v máNitra. Zároveň dodal, že areál bude vých zdrojov, a to Katedra rastlinnej vý- ji, keď si poľnohospodári môžu pozrieť
sprístupnený širokej verejnosti aj počas roby, Katedra agrochémie a výživy rast- postrekovanie obilnín.
obdobia, keď neprebiehajú výstavy.
lín, Katedra ochrany rastlín a z TechnicRENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Bezpečnosť a kontrola potravín
bezpečnosti potravín, zamerané predovšetkým na problematiku mykotoxínov.
Značná pozornosť bola venovaná aj problematike mlieka a mliečnych výrobkov,
kvalite a bezpečnosti potravín rastlinného pôvodu. Diskusia, výPo prvýkrát sa na konfemena názorov, ako aj nadrencii zúčastnil aj zástupca
väzovanie nových kontakEurópskeho úradu pre beztov boli predmetom spolopečnosť potravín Sergio
čenského večera, ktorý bol
Potier Rodeia, ktorý v úvodobohatený vystúpením FS
nom vystúpení prezentoval
Zobor. Konferencia si za
úlohy a postavenie tejto indoterajšie roky získala dosštitúcie. Významná bola aj
tatočný počet záujemcov
účasť dekanky Technolonielen zo strany vedeckogickej fakulty UR Krakow,
výskumnej základne, ale aj
prof. Teresy Fortuna s kolepraxe. Významne ju obogami, či zástupcov rakúshatila aj prítomnosť ôsmich
kej firmy Quantas analytics
firiem s laboratórnou techv Tullne, ktorí sa vo svojich
nikou aj ukážkami analýz
príspevkoch venovali otázvybraných vzoriek. Súčaskam mykotoxínov. Najviac
ťou konferencie boli aj
účastníkov bolo už tradične
z Českej republiky.
Problematikou bezpečnosti potravín sa zaoberali domáci i zahra- ukážky pečenia mrazených
V rámci Slovenska boli niční účastníci konferencie.
Foto: archív katedry sladkých a slaných výrobkov, ktoré nevyžadujú vysozastúpené univerzity, ktoré
sa danou problematikou zaoberajú, zás- verzity. Okrem všeobecných prednášok, ké technické ani ekonomické nároky.
tupcovia orgánov úradnej kontroly po- zameraných na systémy riadenia bezDoc. Ing. JOZEF GOLIAN, Dr.,
travín, potravinárskych laboratórií a štu- pečnosti potravín, odzneli príspevky z
vedúci Katedry hygieny
denti stredných škôl, ako aj našej uni- oblasti chemickej a mikrobiologickej
a bezpečnosti potravín FBP

Pod týmto názvom usporiadala Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP
začiatkom apríla už šiestu vedeckú konferenciu, ktorá sa konala pod záštitou
MP SR a Slovenskej potravinárskej komory. Na dvojdňovom rokovaní sa zúčastnilo 130 delegátov, z toho 45 zahraničných, z Portugalska, Rakúska, Česka,
Poľska a z Maďarska.

Listovali sme
Práve vyšlo prvé tohtoročné číslo
časopisu Academia, ktoré sa venuje
súčasnosti a perspektíve vysokých
škôl. Prečítate si v ňom štúdiu o dôležitosti publikácií a publikačnej činnosti
na vysokých školách z pera dr. Jaromíra Audyho z Austrálie, príspevok
prof. Dušana Hovorku o rétorike, ktorá
absentuje v príprave nových vysokoškolských pedagógov, alebo výsledky
prieskumu o uplatnení absolventov VŠ
v praxi. Čitateľa zaujme aj názor absolventa vysokej školy na trhu práce. V
rubrike Udalosti, informácie, správy
zas informácia o medzinárodnom projekte EUROSTUDENT či 70. výročí Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Časopis prináša aj zoznam nových profesorov našich vysokých škôl, vymenovaných prezidentom republiky v januári
t.r. Časopis v novom grafickom šate
nájdete v čitárni pod aulou.
KP

Ako na svetovú hospodársku krízu
Fakulta ekonomiky a manažmentu dostala pozvánku na druhé Euroázijské
ekonomické fórum, organizované pod záštitou kazašského prezidenta N. A.
Nazarbajeva, Ministerstva hospodárstva a rozpočtového plánovania Kazachstanu a Inštitútu pre ekonomický výskum v Astane. Na podujatí, ktoré sa konalo 10. až 13. marca, sa v mene FEM zúčastnil autor tohto príspevku.
Fórum bolo založené minulý rok na zá- svetovej hospodárskej krízy, mali citeľný
klade iniciatívy prezidenta Nazarbajeva, dopad aj na kazašské hospodárstvo.
s cieľom zhromaždiť vynikajúcich vedcov
Druhé Euroázijské ekonomické fórum
- ekonómov z euroázijského regiónu, ako bolo venované svetovej hospodárskej
aj predstaviteľov Sekretariátu euroázij- kríze a hľadaniu „receptov“ na jej riešeskej hospodárskej komunity a Medziná- nie. Na plenárnom zasadnutí vystúpil
rodnej únie ekonómov. Aby spoločne s prezident Nazarbajev a nositelia Nobeloverejnými činiteľmi diskutovali o otázkach vej ceny za ekonómiu, prof. Robert Munhospodárskeho rozvoja, dostali priestor dell a prof. Eduard Phelps. Všetci zdôna vzájomnú výmenu názorov, skúseností raznili potrebu novej celosvetovej rezerva vedomostí v oblasti organizácie a nej meny ako prostriedku na riešenie
manažmentu na makro- i mikroúrovni.
dnešnej hospodárskej krízy.
Autor tohto článku na podujatí prePrvé zasadnutie fóra sa konalo vlani v
lete, počas osláv 10. výročia založenia zentoval príspevok s názvom Sú krajiny
Astany, nového hlavného mesta Kazach- strednej a východnej Európy novým postanu (predtým ním bola Alma Ata). tenciálnym trhom pre biotechnológie
Mesto bolo postavené na zelenej lúke. v poľnohospodárstve? spracovaný v spoMalé mesto so zaujímavou architektúrou, luautorstve s prof. Petrom Bielikom a Ing.
jeden z veľkolepých projektov kazašské- Miroslavou Rajčániovou. Po prednáške
ho prezidenta, má byť ukážkou dynamic- odpovedal na otázky účastníkov fóra.
kého rozvoja krajiny. Kazachstan je boha- V rámci bilaterálnych rozhovorov sa stretý na dôležité suroviny, ako je ropa a tol aj s prof. Joachimom Ahrensom z uniplyn. Prezident chcel postaviť nové hlav- verzity v Göttingene a hovorili o možné mesto, ktoré by bolo zemepisne bliž- nostiach budúcej spolupráce v oblasti
šie k ropným poliam. Vládne tu stavebný pedagogickej činnosti.
a ekonomický boom, aj keď podľa miestIng. ARTAN QINETI, PhD.,
Katedra ekonomiky FEM
nych ceny ropy, klesajúce v dôsledku

Kultúrnu pamiatku čaká obnova
Židovský cintorín na nitrianskej Klokočine, významná kultúrna pamiatka, je najväčší svojho druhu na Slovensku. Rozkladá sa na ploche troch hektárov a nachádza sa na ňom vyše 5-tisíc náhrobných kameňov. Dôstojne vystreté i vekom naklonené kamenné dosky strážia pokoj zosnulých už viac ako 250 rokov. Kamenné kultúrne dedičstvo však postupne nahlodáva zub času, a tak sú mimoriadne aktuálne
kroky smerujúce k jeho záchrane a obnove.
Z histórie
ti svätca. Honosný náhrobný kameň z
Náhrobné kamene sú dokladom do- čierneho mramoru uchováva pamiatku
bového kamenárskeho umenia, ich tra- na nitrianskeho filantropa, zakladateľa
dičné tvary vychádzajú z princípov ba- nadácií a štedrého darcu Jozefa Engela
rokového a klasicistického umenia. Od (1835 – 1905). Na cintoríne sú pochovaroku 1951 stojí neďaleko vchodu na cin- ní aj mnohí významní občania Nitry, metorín pamätník vyše šiestim tisícom obetí dzi nimi Dr. Szilágyi, advokát, v roku
holokaustu z Nitry a okolia, pri ktorom 1931 zvolený za starostu Nitry, Max Polvzdávajú úctu nevinným martýrom dru- lak, ktorý v Nitre vybudoval tehelňu, či
hej svetovej vojny návštevníci z celého Eugen Dukesz, zakladateľ Sociálno-desveta. Jedinečnou pamiatkou je aj ná- mokratickej strany. Z Nitry pochádza aj
hrobok učeného rabína Ezechiela Bane- viacero známych dynastií veľkých rabítha (1773 – 1854), ktorý zomrel v poves- nov, ktorí pôsobili v mnohých význam-

ŠTUDENTI, POZOR!
Európska komisia vyhlásila dizajnérsku súťaž na nové logo pre bioprodukty vyrobené v Európskej únii. Zapojiť sa do nej môžu študenti dizajnu,
výtvarného umenia a iných príbuzných odborov. Novým logom budú od
roku 2010 povinne označované všetky predbalené ekologické výrobky
pochádzajúce z 27 členských štátov.
Pre európskych spotrebiteľov bude
signálom, že ekologický výrobok dosiahol stanovenú úroveň kvality, ktorá
je štandardná v celej EÚ. Autori troch
najlepších návrhov na biologo získajú
finančnú odmenu v hodnote 6000,
3500 a 2500 eur. Uzávierka súťaže je
25. júna 2009. Viac informácií nájdete
na www. ec.europa.eu/organic-logo.
ALENA BUGÁROVÁ, 1992

ných židovských komunitách vo
svete. Ale odpočívajú tu aj
stovky bežných občanov Nitry,
ktorí tvorili jeho bežný spoločenský a hospodársky život.
Obnova cintorína
Židovská náboženská obec v
Nitre sa v spolupráci s mestom
rozhodla obnoviť cintorín vrátane údržby zelene, rekonštrukcie
poškodených pomníkov, vstupných priestorov, inštalovania
drobnej architektúry, mobiliáru,
výstavby chodníkov a podobne.
Záhradno-architektonickým
riešením revitalizácie cintorína
sa v rámci svojho štúdia, na návrh členov židovskej obce, zaoberali študenti 4. ročníka Katedry záhradnej a krajinnej archiŠtudenti FZKI vytvorili osem architektonických
tektúry Fakulty záhradníctva a
Foto: za
krajinného inžinierstva. Počas riešení úpravy židovského cintorína.
letného semestra 2008 vypracovali osem návrhov riešených v dvoch va- riešených priestorov a prevádzkových
riantoch, s tým, že do rozpracovania sa vzťahov.
vždy posunul jeden z nich. „Skôr ako
Snahu a originálne námety študentov
študenti začali pracovať nad návrhmi, vysoko zhodnotili členovia náboženskej
vybrali sa na tvár miesta, aby na vlastné obce v Nitre a zároveň dodali, že po
oči videli, čo treba urobiť. Stretli sa aj s preštudovaní návrhov a ich dopracovapredstaviteľmi Židovskej náboženskej ní, prípadne syntéze nápadov, budú usiobce v Nitre, ktorí im poskytli informácie, lovať o to, aby boli zrealizované. Bol by
umožňujúce preniknúť mladým ľuďom to krok k záchrane tejto jedinečnej pado židovskej kultúry, pohrebných zvykov miatky, ktorá sa spolu s prekrásnou sya symboliky. Na základe toho potom nagógou, kultúrnym stánkom mesta,
pracovali a vytvorili svoje návrhy, ktoré môže stať jednou zo zastávok Slovennásledne prezentovali na vzájomnom skej cesty židovského kultúrneho dedičstretnutí,“ informoval Ing. Štefan Lanča- stva. Aby domácim a návštevníkom pririč, PhD., vedúci ateliéru, ktorý študen- pomínali aj túto stránku histórie mesta
tov usmerňoval po odbornej stránke tý- pod Zoborom, ktorú násilne pretrhli temkajúcej sa najmä zachovania funkčnosti né udalosti druhej svetovej vojny. -rch-
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Zápasy o harmóniu
Skôr ako chlapci postavili máj, dievčatá ho ozdobili pestrofarebnými
stužkami.
Snímka: rch

Záštitu nad Nitrianskymi univerzitnými
dňami prevzal primátor a rektori oboch
univerzít.
Foto: za

Zakončenie NUD patrilo tradičnému galavečeru v Divadle A. Bagara.

Foto: za

V poradí už siedmy ročník Nitrianskych univerzitných dní vyvrcholil hudobnoumeleckým podujatím pod názvom Zápasy o harmóniu, ktoré sa konalo v Divadle A. Bagara. K slávnostnej atmosfére prispela aj výstava výtvarných prác
študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorú si mohli účastníci galavečera pozrieť v priestoroch divadla.
Na slávnostný večer prijali pozvanie
významné osobnosti akademického,
kultúrneho a spoločenského života, do
hľadiska si zasadli aj študenti, ktorí
aktívne reprezentovali svoje univerzity v
športových podujatiach. Po odznení
študentskej hymny Gaudeamus igitur
galavečer otvorili, spoločne s primátorom Nitry Jozefom Dvončom, rektori Mikuláš Látečka a Libor Vozár, ktorý pripomenul, že harmónia označuje v hudobnej reči súzvuk, súlad či vyrovnanosť. rek Pobuda, poslucháč 2. ročníka FZKI,
„To všetko sú atribúty spolužitia, ku kto- ktorý zároveň študuje aj spev na VŠMU
rým sa v reálnom živote nedá dopraco- v Bratislave. V jeho interpretácii zazneli
vať bez námahy a úsilia, bez schopnosti piesne z cyklu Cigánske melódie. Diváci ocenili aplauzom aj vokálne duo Zucitlivo vnímať druhých.“
Scéna potom už patrila umeleckým zana Danišová a Hana Staneková, ktoré
telesám oboch univerzít, ale aj ďalším sa predstavilo skladbou od Bartolomeja
nitrianskym hudobným a tanečným sú- Urbanca Lúčenie a Vo Vacove tri paborom. Slávnostnú atmosféru v úvode nenky, ako aj komorné trio Veronika Malvečera vykúzlil svojím vystúpením FS jačková, Zuzana Bartová, Erika NeuPonitran, ktorý sa neskôr predstavil aj schlová so skladbou Somewhere. Ožihudobno-tanečným pásmom Na zába- vením programu bola tanečná akrobave pod Zoborom. Po minuloročnom ús- cia od Capoeiry a vystúpenie maďarpechu sa diváckej priazni opäť tešil Ma- ského speváckeho zboru UKF. Búrlivý

potlesk patril aj nitrianskej kapele Grunt,
ktorá divákom ponúkla Bluegrassovú
pohodu, melodické kompozície amerického pôvodu.
Podľa scenára Pavla Siku boli vystúpenia na javisku pretkané vyhlasovaním
a oceňovaním víťazov športových súťaží. Tohto roku sa stalo súčasťou programu aj oceňovanie vynikajúcich študentov oboch univerzít nitrianskym Rotary
klubom Harmony a nitrianskou pobočkou Slovenskej sporiteľne. Cenu Rotary
klubu Harmony získala Lenka Čenková,
študentka SPU. Hodnotiacu komisiu
zaujala nielen vynikajúcimi študijnými
výsledkami, ale aj aktívnou prácou
v Študentskej rade vysokých škôl SR,
propagáciou kultúrnych tradícií a prírodných krás Liptova a v neposlednom
rade aj výchovou mladých členov hasičského zboru vo svojej obci. Lenka
Čenková a Viki Nagyová, speváčka
z UKF, získali aj cenu Slovenskej sporiteľne za vynikajúce študijné výsledky
a širokú mimoškolskú činnosť.
Po predstavení sa konalo priateľské
stretnutie účastníkov a hostí pri čaši vína, ktoré svojím vystúpením spestril Andrej Pleštinský hrou na akordeóne.

Námestie zdobí máj

Výtvarné práce
vo foyeri

Stavanie mája má na Slovensku hlbokú tradíciu. Mládenci ho stavali dievčatám ako
symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé. Aj tento rok sa študenti oboch nitrianskych univerzít postarali, aby táto tradícia nezapadla do zabudnutia. Na Svätoplukovom námestí pred Divadlom A. Bagara vztýčili štíhlu dvanásťmetrovú briezku, ozdobenú pestrofarebnými stužkami, ktorá vážila úctyhodných 150 kilogramov. Ľudové zvyky a piesne, spojené s týmto obdobím, predviedli folklórne súbory
Ponitran a Furmani.
Počas stavania mája sa s nami o svoje šesťročné skúsenosti podelil Ľuboš Topor
z Michaloviec, študent UKF, ktorý si myslí, že je to veľmi pekná tradícia. „Prvýkrát som
postavil máj s partiou chlapcov, keď som mal 18 rokov. Pamätám si, ako sme pod
rúškom noci so strachom odsekli briezku v neďalekom lese a obávali sa, aby postavený máj nevypílila konkurencia, ktorá mala záujem o to isté dievča. Našťastie, všetko
dobre dopadlo, máj postrážil otec dievčaťa, ktorý dohliadal, aby sme pri stavaní nepoškodili záhon v záhrade či plot,“ veselo zaspomínal Ľuboš a priznal, že táto tradícia
-rchmu pomohla získať srdce nejedného dievčaťa.

Žijeme zdravo?

Organizátori študentského Bažant majálesu sa o návštevnosť nemuseli obávať.
Snímka: R. KOLLÁR
Škoda, že sa to nedá povedať aj o väčšine ďalších akcií.

Posledný marcový týždeň sa v klubovni študentského domova Nová
doba konala akcia 24/7 - sedemdňová nepretržitá modlitba, v ktorej sa
vystriedalo viac ako 150 študentov z
SPU a UKF. Jednotlivci aj skupinky sa
nonstop modlili za všetkých nitrianskych vysokoškolákov, ale aj za svojich priateľov, za štúdium, lepšie vzájomné vzťahy a taktiež za zlepšenie
internátneho života. Akcia potvrdila

Foto: archív VBH

známe heslo „v jednote je sila“, pretože spojila až 17 cirkví, zborov a spoločenstiev pôsobiacich v Nitre. Prípravy si vzalo na starosť Vysokoškolské biblické hnutie, spoločenstvo Jakub - Izrael a Univerzitné pastoračné
centrum. Poďakovanie patrí zároveň
vedeniu ŠD, ktoré súhlasilo s uskutočnením akcie v jeho priestoroch.
Samozrejme, všetci dúfame, že 24/7
bude mať aj svoje pokračovanie. Viac
informácií o akcii nájdete na www.
Erika, VBH
spu.sk/vbh.

terolom. V prípade, že sa problém potvrdí, odporúčame návštevu obvodného
alebo odborného lekára," povedala Ing.
Schwarzová. Väčšina záujemcov mala
vyšší krvný tlak. „Najčastejšia príčina je
nadváha a stres,“ konštatovala M. Čižmárová a zároveň odporučila dbať na
stravovacie návyky, konzumovať menej
soli a potraviny, ktoré znižujú tlak, ako je
cesnak či kakao.
Záujem Nitranov o vyšetrenie bol aj
tento rok oveľa väčší, ako mohli uspokojiť.
-rch-

V rámci Nitrianskych univerzitných dní
2009 sa vo foyeri SPU uskutočnila výstava výtvarných prác študentov Katedry
záhradnej a krajinnej architektúry FZKI.
Svoje diela vytvorili počas 10. ročníka
Letnej školy umeleckých zručností 2008
v Banskej Štiavnici.
Cieľom workshopu je poskytnúť študentom možnosť spoznať klasické i inovatívne techniky vo výtvarnej tvorbe, rozvíjať ich predstavivosť a estetické cítenie.
Pod vedením učiteľov estetiky a výtvarného umenia, rôznymi technikami
maľujú a kreslia krajinu, parky, záhrady a
segmenty prírody. Maľba a kresba krajiny sú pokladané za najvhodnejšie formy nácviku reflexie esteticko-výtvarných
kvalít prírodného prostredia. „Letná škola prispieva k inšpirácii a k rozvoju tvorivého ducha študentov a diela, ktoré
vzniknú v malebnom prírodnom prostredí
slovenských historických miest, Kremnice či Banskej Štiavnice, sú reprezentatívnym dokumentom našej výchovnovzdelávacej činnosti,“ povedal na vernisáži výtvarných prác prof. Ján Supuka,
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť
SPU. Zároveň dodal, že výtvarné práce
budú prezentované aj prostredníctvom
katalógu.
-rch-

Úroveň vedomostí tradične prezentujú formou súťaže
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) a jej vyvrcholenie na študentských
vedeckých konferenciách je významnou súčasťou vzdelávacieho a výskumného
procesu. Prostredníctvom nej študenti aplikujú poznatky získané v priebehu štúdia
pri riešení teoretických a praktických problémov. ŠVOČ zároveň predstavuje jeden
z nástrojov prípravy študentov pre samostatnú vedeckú prácu. Cieľom stretnutia je
aj nadviazanie pracovných kontaktov a priateľských vzťahov so študentmi z
partnerských vysokých škôl. Tento rok prebehli ŠVOČ-ky na našej univerzite 28.
apríla, a to formou súťažnej prezentácie prác.

dňa bolo slávnostné vyhodnotenie a ocenenie súťažiacich a kultúrny program, o
ktorý sa postaral FS Ponitran.
Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov (FAPZ) zorganizovala 15. vedeckú konferenciu študentov s medzinárodnou účasťou. V 9 sekciách bolo
prezentovaných spolu 105 prác. Dekan

Vedeckú konferenciu študentov na
Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) otvoril dekan doc. Karol
Kalúz. Prihlásených bolo 35 študentov
2. a 3. stupňa štúdia, rozdelení boli do
troch sekcií Záhradníctvo, Krajinárstvo a
Krajinná a záhradná architektúra. Keďže
v odbore Záhradníctvo bol počet účastníkov nižší, v sekcii III. stupňa štúdia boli
udelené iba dve miesta a v sekcii II.
stupňa jedno čestné uznanie. Členovia
komisie hodnotili vystúpenia z hľadiska
aktuálnosti riešenej problematiky, splnenia vedeckého cieľa, významu pre prax
a pod.
Fakulta biotechnológie a potravinárstva (FBP) usporiadala 7. vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia. V štyroch sekciách
bolo prezentovaných 44 prác. „V tomto
roku si pripomíname aj 55. výročie prvej
študentskej konferencie na vtedajšej
Agronomickej fakulte,“ zdôraznil dekan,
prof. Jozef Bulla. Okrem študentov FBP
svoje práce prezentovali študenti FAPZ
SPU, UCM v Trnave, STU v Bratislave,
ako aj študenti a doktorandi z Českej
republiky. Prvé tri miesta v každej sekcii
boli ocenené formou mimoriadneho
štipendia dekana FBP (100, 70 a 50
eur). Ďalší študenti boli ocenení knižnou
publikáciou za významný prínos pre rozvoj vedy, resp. praxe.

prof. Daniel Bíro vyzdvihol význam vedeckej práce vo vzdelávacom systéme
univerzity a dôležitosť prezentácie i konfrontácie výsledkov, nových poznatkov a
skúseností medzi študentmi navzájom.
Príspevky jednotlivých autorov sa orientovali na problematiku z oblasti rastlinnej
a živočíšnej produkcie, genetických
technológií a veterinárnych disciplín,
udržateľného poľnohospodárstva a environmentalistiky i výživy ľudí. K úspešnému priebehu konferencie prispela

Ilustračná snímka: R. KOLLÁR

24/7 za Nitru,
24/7 za teba

Súčasťou NUD bola aj tento rok poradňa zdravého životného štýlu pre Nitranov,
ktorú pripravili pracovníci odborných
katedier oboch univerzít. Ing. Marianna
Schwarzová, doktorandka Martina Čižmárová, študenti Branislav Nemček a Anton Monka z Katedry výživy ľudí SPU vyšetrili 38 záujemcov. Použili na to najmodernejšie prístroje, ktorými katedra disponuje. „Vyšetrenie slúži len na to, aby
sme zachytili, či má človek nejaký problém s krvným tlakom, s glykémiou (cukrom v krvi), triglyceridmi alebo s choles-

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Tohtoročná študentská vedecká konferencia Fakulty ekonomiky a manažmentu (FEM) bola organizovaná pri príležitosti 50. výročia založenia fakulty. Vytvorila priestor pre 61 študentov, medzi
nimi boli aj študenti z Ekonomickej
univerzity v Bratislave a z Timirjazevovej
ruskej štátnej agrárnej univerzity v Moskve. Účastníci konferencie sa snažili
zaujať porotu svojím prejavom a orientovaním sa v danej problematike, no čelili
aj otázkam členov poroty. Vyvrcholením

i účasť riešiteľských kolektívov z partnerských univerzít zo SR, ČR a Poľska.
Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, strojárstve a v odpadovom hospodárstve bol názov študentskej vedeckej
konferencie, ktorú zorganizovala Technická fakulta (TF). Na konferenciu bolo
prihlásených 51 študentských prác, medzi nimi aj z Českej poľnohospodárskej
univerzity v Prahe, z Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne, z Poľnohospodárskej univerzity vo
Varšave, z TU v Košiciach a TU vo Zvolene. „Študentská konferencia by nebola
tým, čím je, bez sponzorov, ktorí každoročne prispievajú do súťaže cenami pre
najlepšie práce, ale aj na zabezpečenie
organizácie, vydanie zborníka a pod.
Tento rok patrí naša vďaka spoločnosti
Visteon Interiors Slovakia, s.r.o., ktorá je
jednou z najväčších výrobcov komponentov pre automobilový priemysel,“ podotkol prodekan doc. Roman Gálik. Traja najlepší študenti TF z každej sekcie
získali motivačné štipendium vo výške
170, 140 a 100 eur. Najlepšie práce študentov z iných univerzít a študentov TF,
študujúcich v 3. stupni, boli ocenené
diplomom a knižnou publikáciou.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR) usporiadala 4.
ročník Študentskej vedeckej konferencie
pod záštitou dekanky prof. Anny Bandlerovej. Súťažilo sa v troch sekciách regionálny a miestny rozvoj, európske rozvojové programy a právo, životné prostredie a udržateľný rozvoj. Na konferencii sa aktívne zúčastnilo 31 študentov a
prezentovaných bolo 30 prác.
-rch-

Mená autorov víťazných prác nájdete v
aktuálnom čísle na www.polnohospodar.sk
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Z ihrísk a športových hál
vých hráčov v niekoľkých družstvách.
Žiaľ, turnaj sa pre búrku nedohral, preto
komisia navrhla vyhodnotiť ako víťazov
po jednom družstve z SPU aj UKF.

BASKETBAL
Aj v basketbalovom zápase mužov
dominovali v oboch družstvách extraligoví a ďalší aktívni hráči: Červenka, Vido, Tragor a Valach (za SPU), Vojtek a
Stojanov (za UKF).
Družstvo žien SPU nastúpilo posilnené o extraligistku Krč–Turbovú, ktorá
stmelila naše amatérky, a tak boli skúsenejším hráčkam UKF vyrovnanými súperkami.
Muži: SPU – UKF 84:47, ženy: SPU –
UKF 69:76.

STREETBALL
Súťaž bola prestížnou záležitosťou aktívnych aj bývalých basketbalistov. Vo finále sa stretli dve najlepšie družstvá, v
ktorých dominoval bývalý hráč Nitry,
Vrabec a hráč Prievidze, Tragor. Proti
nim nastúpil Valach, podľa všetkého
najlepší hráč súťaže, ktorého však jeho
spoluhráči dostatočne nepodporili.
1. SPU (Vrabce a tie väčšie vtáky –
Vrabec, Tragor, Poliak), 2. SPU (Párovce
a ten jeden – Valach, Závodný, Barborík), 3. SPU (Colors – Smitka, Blcháč,
Štrbavý).

ský, Miroslav Nemčko (SPU, UKF),
Adrian Armai, Peter Karlubík (UKF,), Jozef Sluka, Matej Hrabovský (UKF, SPU);
zmiešané posádky: Lenka Schiffelová,
Matej Hrabovský (UKF, SPU), Petra Koleníková, Peter Karlubík (UKF), Katarína
Gogová, Adrian Armai (UKF).

FUTBAL
Po vysokých prehrách v ostatných rokoch bol výsledok tohtoročného zápasu
otvorený až do konca. Naši hráči takmer
celý prvý polčas viedli 1 : 0. UKF vyrovnala pred polčasom a druhý – rozhodujúci gól strelila 20 minút pred koncom
zápasu. Od začiatku však mala dostatok
príležitostí na zabezpečenie víťazstva.
Pravdepodobne rozhodlo „domáce prostredie“, ktoré bolo na štadióne vytvorené pre UKF. Gól za SPU dal Charizopulos a naším najlepším hráčom bol stopér Zsák.
UKF – SPU 2:1 (1:1).

Na univerzitných dňoch sa tento rok
predstavili aj florbalisti zo Slávie SPU
DFA Nitra. Družstvo SPU porazilo súFoto: za
perov z UKF 23:21.

TENIS
Streetbalový turnaj bol prestížnou záležitosťou aktívnych aj bývalých basketbaSnímka: RÓBERT KOLLÁR
listov.

AEROBIC
Súťažný maratón na pôde UKF patril k
fyzicky najnáročnejším súťažiam.
1. Katarína Krošláková, SPU, 2. Katarína Šoltésová, SPU.

Czápa, Čužna, Vavro, Kožák, Hruboška,
Šompľak a Száraz; za UKF: Krajčík,
Kubš, Valent, Svetko a Mikušovič.
U žien dominovalo družstvo UKF.
Muži: SPU – UKF 2:1, ženy: SPU –
UKF 0:3.

VOLEJBAL
Vyrovnaný zápas mužov sa hral za
účasti extraligových hráčov v oboch
družstvách. Za SPU nastúpili: Ťapušík,

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Vynikajúca úroveň plážového volejbalu bola podčiarknutá účasťou extraligo-

SPEKTRUM
AVIZUJEME
 V priestoroch Agroinštitútu sa 19. a
20. mája 2009 stretnú účastníci 14. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie Kvalita a spoľahlivosť technických systémov,
ktorú pripravuje Katedra kvality a strojárskych technológií TF v spolupráci s AXVýstavníctvom Nitra a ďalšími organizáciami. Podujatie je sprievodnou akciou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.
 Pri príležitosti strojárskeho veľtrhu sa
21. mája 2009 od 8. 30 h posluchárni CH
uskutoční aj vedecká konferencia Nové
trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie 2009, ktorú pripravila
Katedra konštruovania strojov TF.
 Pod záštitou ministra školstva SR sa
21. mája 2009 od 13.00 h v Kongresovom
centre SPU uskutoční vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Význam
akademického športu v systéme národného športu. Podujatie pri príležitosti
90. výročia vzniku akademického športu
na Slovensku pripravuje SPU v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu.
 Katedra biotechniky parkových a
krajinných úprav FZKI v spolupráci s
Middle-European Iris Society (MEIS) a
Botanickou záhradou SPU organizuje 23.
a 24. mája 2009 konvent Hodnotenie kosatcov. Podujatie spojené so schôdzou
MEIS sa uskutoční v priestoroch KBPKÚ
na Tulipánovej ul. 7.

UPOZORŇUJEME
Dekan Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre oznamuje, že 18. júna 2009
sa budú konať prijímacie skúšky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia pre akademický rok 2009/2010 v nasledujúcich akreditovaných študijných odboroch:
3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky - študijný program ekonomika a
manažment poľnohospodárstva a potravinárstva;

poľnohospodár

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku - študijný program ekonomika a manažment podniku.
Prihlásiť sa môžu absolventi 2. stupňa
štúdia uvedených a príbuzných študijných
odborov. Informácie o témach dizertačných prác a podmienkach štúdia možno
získať na referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia Dekanátu
FEM SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, alebo na webovej stránke www.fem.uniag.sk.
Uzávierka prihlášok je 31. mája 2009.
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 1.
júla 2009 sa budú konať prijímacie skúšky
na doktorandské štúdium v akademickom
roku 2009/2010 v týchto akreditovaných
študijných programoch:
6.1.3 všeobecná živočíšna produkcia
6.1.4 špeciálna živočíšna produkcia
6.1.6 všeobecná rastlinná produkcia
6.1.7 špeciálna rastlinná produkcia
6.1.8 agrochémia a výživa rastlín
6.1.9 fyziológia plodín a drevín
6.1.12 výživa
6.1.16 ochrana rastlín
4.2.4 genetika
Témy dizertačných prác sú zverejnené
na www.fapz.uniag.sk a na vedeckovýskumnom oddelení Dekanátu FAPZ, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č.: 037/641 5485.
Uzávierka prihlášok je 11. júna 2009.

OZNAMUJEME
Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, že 2. júna 2009 sa v zasadačke D-TF (pavilón TF, 4. poschodie) uskutočnia obhajoby dizertačných prác:
- o 9.00 h bude ING. MICHAL ŠESTÁK,
doktorand na Katedre výrobnej techniky,
obhajovať prácu na tému Tlakové pomery
v dojacej súprave počas exploatácie;
- o 11.00 h bude Ing. BRANISLAV ŽIDEK, doktorand na Katedre strojov a výrobných systémov, obhajovať prácu na
tému Skúmanie vplyvu techniky a technológie v manažmente pozberovej úpravy
zrnín na vonkajšiu a vnútornú kvalitu výsledného produktu.

Súťaže v tenise boli v znamení prevahy hráčov SPU. V tomto ročníku síce
chýbali zvučnejšie mená, celková úroveň však bola vysoká.
Muži: 1. Ľuboš Michalička, SPU, 2.
Matej Ňurcík, SPU; ženy: 1. Denisa Bieliková, SPU, 2. Andrea Poláčková, SPU.

VODNÝ SLALOM
Ženy: 1. Lenka Schiffelová, Dana Ďuriačová (UKF), 2. Eva Lajchová, Monika
Milová (SPU), 3. Katarína Gogová, Petra
Koleníková (UKF); muži: Matej Hrabov-

Vodáčky a vodákov neodradil ani občasný dážď. Na štarte slalomárskych pretekov na rieke Nitre sa ich vystriedali viac ako dve desiatky.
Foto: za

Kurzy prvej pomoci

VÝBEROVÉ KONANIE

Slovenský Červený kríž
Nitra organizuje kurzy prvej
pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie. Absolventi po úspešnom vykonaní záverečných skúšok získajú potvrdenie platné v
každej autoškole v SR. Termíny kurzov
v 1. polroku 2009:  máj (18. a 25. 5.) každý pondelok od 13.00 h;  jún (1., 8.,
15., 22. a 29. 6.) – každý pondelok od
13.00 h. Poplatok: 20 €. Registrácia
záujemcov: denne pondelok – piatok
od 8.00 do 15.00 h v Dome SČK Nitra,
Vajanského ul. č. 7, (1. posch.), tel.:
037/6529 334, e-mail: sus. nitra@
redcross.sk

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v zmysle § 5 zákona č. 552/
2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
miesta vedúceho Centra programov Európskej únie FEM.
Podmienky:
- VŠ vzdelanie ekonomického smeru,
- vedecko-akademický titul PhD., resp. CSc.
v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie pracoviska,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka –
preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- komunikačné a projekčné zručnosti – preukázať certifikátom, resp. fotokópiami realizovaných projektov,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certifikátom alebo praktickým overením,
- vypracovanie návrhu koncepcie ďalšieho
rozvoja CPEÚ,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – doložiť výpis s registra trestov
nie starší ako 3 mesiace.
Prihlášky s profesijným životopisom a overenými dokladmi o štúdiu zasielajte do 22. 5.
2009 na Útvar personalistiky, EP a MU Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

S PIETOU
Katedra ekonomiky FEM s hlbokým
zármutkom oznamuje, že 4. mája 2009
nás vo veku 65 rokov opustil
doc. Ing. MARKO ÁRENDÁŠ, CSc.
Narodil sa 14. 3. 1944 vo Veľkých Kozmálovciach. Po absolvovaní VŠE v Bratislave nastúpil v roku 1971 ako pedagóg na Katedru spoločenských vied
vtedajšej VŠP, kde zabezpečoval výučbu ekonomických disciplín. V roku 1987
sa habilitoval za docenta. Od roku 1993
pôsobil na Katedre ekonomiky, kde vyučoval základy mikro- a makroekonómie.
Docent Árendáš, erudovaný vedeckovýskumný a pedagogický pracovník,
bol autorom množstva pôvodných vedeckých prác a dvoch vysokoškolských
učebníc. Svojimi prednáškami dokázal
prehĺbiť záujem študentov o ekonomické predmety. Vychoval stovky diplomantov, bakalárov a dvoch doktorandov. Okrem toho sa dlhodobo angažoval v odborárskej činnosti. Práca bola
pre neho koníčkom. Spolupracovníci ho
poznali ako pracovitého, čestného, tolerantného a dobrosrdečného človeka.
Odišiel vedec, priateľ, učiteľ...
Posledná rozlúčka s docentom Árendášom bola 7. 5. 2009 na Párovskom
cintoríne v Nitre.
Česť jeho pamiatke!
Vedenie fakulty, kolektív katedry,
študenti a priatelia

Z EXTRALIGY
Basketbal
Finálovú sériu s Pezinkom otvorili hráči BK AX SPU Nitra cenným skalpom zo
súperovej palubovky, keď zvíťazili 77:85
(15:24, 20:18, 25:20, 17:23). V nasledujúcich dvoch stretnutiach však chytil
opraty do rúk úradujúci majster z Pezinka a porazil Nitranov 78:80 (16:23,
17:21, 28:24, 17:12) a 99:86 (17:28,
24:13, 31:19, 27:26). O tom, či sa nášmu tímu podarilo vybojovať aj piaty zápas série, rozhodol výsledok stredajšieho stretnutia v hale SPU (po uzávierke
novín).
(MY NN)
Viac na www.bknitra.com

Volejbalisti na štvrtom mieste!
V sérii o bronz hráči VK Ekonóm SPU
Nitra podľahli Novému Mestu vo všetkých troch zápasoch a skončili na štvrtom mieste v tabuľke. Napriek tomu, že
sa im nepodarilo dosiahnuť na medailu,
je to najlepšie umiestnenie v histórii klubu.
(MY NN)
Viac na www.volejbalnitra.sk

PRÁVE VY·LI ...
SKRIPTÁ
P. Bystriansky: Elektrické stroje a zariadenia (Návody na cvičenia). Prvé vydanie,
náklad 150 ks, cena 4 €.
L. Lahučký - T. Tóth: Aplikovaná chémia. Tretie nezmenené vydanie, náklad 350 ks,
cena 3,60 €.
Ľ. Kováč - O. Bučko: Manažment chovu ošípaných. Prvé vydanie, náklad 150 ks,
cena 5,80 €.
J. Molnárová a kol.: Rastlinná výroba I. (Obilniny, Strukoviny, Olejniny). Druhé nezmenené vydanie, náklad 250 ks, cena 4,60 €.
Ľ. Moravčík: Základy počítačovej grafiky. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 2,80 €.
H. Gregorová: Špeciálne trávnikárstvo. Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 6,70 €.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA
Ľ. Paška: Manažment výroby. Štvrté vydanie, náklad 400 ks, cena 5 €.
J. Poničan – M. Korenko: Stroje pre rastlinnú výrobu (Stroje na zber krmovín, zrnín,
ľanu, zemiakov, zeleniny a ovocia). Prvé vydanie, náklad 400 ks, cena 8 €.

MONOGRAFIA
J. Jobbágy – J. Simoník: Zavlažovanie pásovými zavlažovačmi v systéme presného
poľnohospodárstva. Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 3,20 €.
-dš-
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