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Tak to v kúpeľoch chodí. Po procedú-
rach dobre padne kávičková siesta. 
A keď už hrešiť proti línii, tak sladučkou
viedenskou. Ako áno, ako nie, pritrafila
sa k nej aj viedenská spoločnosť. Star ší
bielovlasý manželský pár si prisadol k
môjmu kaviarenskému stolíku. Úsmevná
zhoda okolností je okamžite dôvodom
začať nezáväznú konverzáciu. O pre-
krásnom prírodnom prostredí bojnických
kúpeľov, o príjemnom personáli a vyni-
kajúcej vode, ktorá vracia zdravie. Čaš-
níčka prináša šálky čaju a ešte teplú
štrúdľu. Idyla. Skôr, ako sa rozlúčime,
vezme pani nepoužité vrecúška cukru
zo svojho i manželovho tanierika a ukladá
ich do kabelky. A vysvetľuje, aj keď sa
nič nepýtam... „Vždy ich nosím domov
svojej rumunskej pomocníčke v domác-
nosti. Viete, je skutočne šikovná a pra-
covitá, ale veľmi chudobná, no a jej deti
sa vždy veľmi tešia týmto sladkým dar-
čekom.” Neodpovedala som jej. A možno
to stará dáma ani nečakala. Bola pre-
svedčená o svojom šľachetnom čine.
Moja viedenská káva s našuchorenou
šľahačkovou čiapočkou však náhle zhork-
la ako blen. Aj keď som mala, aj keď,
obrazne povedané, máme „cukru“, koľko
chceme. No niekoľko stoviek kilometrov
od nás to tak nie je. Aj to je Európa. Táto
epizóda sa odohrala 16. októbra, v Sve-
tový deň potravín. Memento.

K. POTOKOVÁ

Kapitálny úlovok! Z tohtoročného výlovu na rybníku Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch. Foto: VR

(Pokračovanie na 2. str.)

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA UDELILA ČESTNÉ DOKTORÁTY

STĹPČEK

JEDINÁ OTÁZKA

Rektor SPU dr.h.c. prof.
Ing. Mikuláš Lá teč ka,
PhD., vo svojom prího vore
uviedol, že týmto čestným
titulom chce univerzita
prejaviť úctu a uznanie vý-
znamným európskym od-
borníkom, kto rí sa svojou
činnosťou podieľajú na
rozvoji vedeckého pozná-
vania a vzdelávania a dl -
ho ročne šíria dobré meno
našej univerzity. 

Návrh na udelenie
čestného titulu prof. J.
Hlu šekovi za viac ako
20-ročnú neformálnu vzá -
jomnú spoluprácu v ob-
lasti vedy a vzdelávania
predložila vedecká rada
FAPZ. V laudáciu na kan-
didáta prof. Ing. Daniel
Bí ro, PhD., dekan FAPZ,
vyzdvihol vedecké a pedagogické ak-
tivity, osobitný prínos prof. Hlušeka v
oblasti agrochémie a výživy rastlín, ako
aj aktívne pôsobenie v profesijných,
po radných a vedeckých orgánoch a
komisiách. „Ob di vu hodná je aj jeho
publikačná činnosť a len zoznam má
takmer 30 strán. Ce ní me si, že viaceré
pôvodné vedecké prá ce vznikli zo
spoločných výskumných projektov 
s FAPZ a sú publikované v spolu au -

torstve s našimi pracovníkmi,“ uviedol
 dekan. 

Osobnosti ďalších dvoch kandidátov
predstavil dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik,
PhD., dekan FEM. Návrh na udelenie
ocenenia prof. J. Żmijovi, za rozvoj
vzdelávacej a vedeckovýskumnej čin-
nosti v oblasti ekonomiky poľnohospo-
dárstva, agropodnikania a regionálneho
rozvoja predložili vedecké rady FEM a
FEŠRR, návrh na udelenie čestného titu-

lu prof. L. Villányimu za jeho prínos v roz-
voji bilaterálnych a multilaterálnych vzťa-
hov v rámci partnerských fakúlt V4,
ústiacich do medzinárodných projektov,
pred ložila Vedecká rada FEM. 

Prof. Żmija je uznávaným odborníkom
v oblasti ekonomických poľnohospodár-
skych vied na národnej a medzinárodnej
úrovni. Ako podpredseda rektorskej
kon ferencie v Poľsku aktívne ovplyvňuje
internacionalizáciu vzdelávania v krajine

a medzinárodnú spolu-
prácu univerzít v rámci
EÚ, ako aj s našou univer-
zitou. „Po čas uplynulých
desaťročí existuje veľa
konkrétnych iniciatív, pod
ktorými je jeho rukopis,“
pripomenul prof. Bie lik. 

Meno tretieho laureáta,
prof. Villányiho, je poj mom
v oblasti ekonomiky. Je
členom Maďarskej aka -
démie vied a niekoľkých
zahraničných asociácií poľ -
nohospodárskych ekonó-
mov. Pro stred níctvom ak-
tívnej spo lupráce s týmto
odborníkom sa aktivizova-
la spolupráca v rámci via-
cerých medzinárodných
výskumných projektov. 

V poďakovaní sa oce-
není pochvalnými slovami
vyjadrili o doterajšej vzá-

jomnej spolupráci a vyslovili presvedče-
nie, že v budúcnosti bude pokračovať a
rozvíjať sa.

Na záver slávnostného podujatia vy-
stúpil FS Zobor, laureát medzinárodného
festivalu Akademický Zvolen 2009. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Fotogalériu a príhovory čestných do-
ktorov v plnom znení prinášame v elek-
tronickej verzii nášho dvojtýžden níka. 

Lesnícke školstvo
oslavovalo

Podpísali memorandum 

Brnenská Mendelova poľnohospo-
dárska a lesnícka univerzita (MZLU)
oslávila 90. výročie svojho vzniku. Na
slávnostnom zasadnutí jej Vedeckej
rady, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra
pri príležitosti jubilea, sa zúčastnil aj
rektor SPU dr.h.c prof. Ing. Mikuláš
Látečka, PhD.

„MZLU za roky svojej činnosti význam-
ne prispela k vzdelanosti a odbornosti v
lesníctve a drevárstve nielen v Českej
re publike, ale i v Európe a vo svete. S vy -
sokoškolským diplomom vykročili z nej
do poľnohospodárskej praxe aj tisíce
Slo vákov. Študovali tu odbory, ktoré boli
v rámci spoločnej republiky jedinečné.
Bohaté a plodné kontakty medzi našimi
univerzitami boli, sú a verím, že i naďalej
budú neoddeliteľnou súčasťou našej kaž-
dodennej práce. Domnievam sa, že pod-
mienky v rámci spoločnej Európy im dajú
nový rozmer a náplň pri presadzovaní
uži točných iniciatív v globalizovanom
vzde lávacom a vedeckom priestore,“
po vedal prof. M. Látečka.

V mene SPU zaželal zamestnancom
a študentom veľa zdravia, pracovných a
osobných úspechov a tvorivej invencie. 

Ako znak úcty a ocenenia dlhoročnej
spolupráce odovzdal MZLU a rektorovi
univerzity Zlatú medailu SPU. -rch-

Voľby rektorov na 
sesterských univerzitách

Akademický senát Mendelovej poľno -
hos podárskej a lesníckej univerzity v Brne
zvolil 12. októbra 2009 na post jej najvyš -
šie ho predstaviteľa súčasného rektora
prof. Ing. Jaroslava Hlušeka, CSc.

Za nového rektora Českej poľnohos-
podárskej univerzity v Prahe bol 13.
októbra 2009 zvolený prof. Ing. Jiří
Balík, CSc., v súčasnosti prorektor ČZU
v Prahe pre školské podniky a vzťahy
s odbornou verejnosťou. Vedenia univer -
zi ty by sa mal ujať 1. februára 2010. Vo
funkcii vystrieda úradujúceho rektora
prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., ktorý bol
na čele ČZU predchádzajúce dve vo-
lebné obdobia.

Blahoželáme! -r-

Na pozvanie dekana FEM dr. h. c.
prof. Ing. Petra Bielika, PhD., navštívil
našu univerzitu prof. Dr. Rafik Ali Sa -
leh, generálny riaditeľ Arabského cen -
tra pre štúdium aridných oblastí a su-
chých pôd v Damašku a Dr. Ayham A.
Al-Homssi, vedúci oddelenia medziná -
rod ných vzťahov. Na pôde SPU ich 21.
októbra prijal rektor dr. h. c. prof. Ing.
Mikuláš Lá teč ka, PhD.

Cieľom návštevy sýrskych hostí bola
príprava spoločných výskumných pro-
gramov zameraných najmä na ochranu
a zdokonaľovanie rastlinných a živočíš-
nych genetických štruktúr, ktoré sú vhod-
né pre aridné oblasti, ďalej na oblasť ra-
stlinnej výroby, výskum obilnín odolných
voči suchu, chov dobytka a plemenitbu,
pestovanie krmív, úrodnosť pôdy, využí-
vanie vodných zdrojov, ekonomické hod-
notenie poľnohospodárskej výroby, rozvoj
vidieka a pod. Na stretnutí s vedením
univerzity a fakúlt diskutovali obe strany
o témach spoločného výskumu. Podľa
slov prorektora SPU pre vedeckovýskum-
nú činnosť prof. Ing. Jána Supuku, DrSc.,
aridizácia a vysúšanie pôdy súvisiace s

globálnym otepľovaním patria k proble-
matike, ktorej sa katedry a výskumní pra-
covníci na SPU dlhodobo venujú a vý-
sledky ich práce sú svetovo uznávané.
Na záver stretnutia podpísali najvyšší
predstavitelia oboch inštitúcií memoran-
dum o porozumení ako rámcový doku-
ment pre ďalšiu spoluprácu. (za)

ACSAD - Arabské centrum pre štú-
dium aridných oblastí a suchých pôd
vzniklo v roku 1968 v Damašku s cieľom
zintenzívniť poľnohospodársky výskum
a podporiť využívanie modernej techniky
v záujme zvýšenia poľnohospodárskej
produkcie, zabezpečiť sociálny rozvoj a
optimálne využívanie obnoviteľných zdro-
jov prírody v aridných oblastiach. Cen-
trum, pôsobiace v rámci Ligy arabských
štátov, spolupracuje s mnohými svetovými
organizáciami a výskumnými centrami.

Za rozvoj vzájomnej spolupráce univerzít v oblasti vzdelávania, vedec -
ko výs kumnej a ostatnej tvorivej činnosti udelila SPU čestné doktoráty
vý znam ným osobnostiam – prof. J. Hlušekovi, prof. L. Villányimu a prof. 
J. Żmi jo vi. Curriculum vitae ocenených čítajte na strane 2. Foto: za

Aké podujatia prebehnú v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slo ven -
sku a čo pripravuje SPU? Spýtali sme
sa prof. Ing. JÁNA SUPUKU, DrSc.,
prorektora SPU pre vedeckovýskumnú
činnosť:

„Týždeň vedy a techniky na Slo ven -
sku, vyhlásený MŠ SR, sa bude konať
od 2. do 6. novembra. Jeho hlavným zá-
merom je informovať verejnosť o význame
vedy a techniky pre rozvoj spoločnosti,
ich výsledkoch a prenose do praxe, pre-
svedčiť verejnosť o nutnosti podporovať
vedu a techniku a v neposlednom rade
zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium
vedecko-technických disciplín. 

SPU v spolupráci s fakultami pripra -
vila 34 podujatí, ktoré budú mať charakter
konferencií, seminárov, prednášok, dní
otvorených dverí, prezentácií výskumných
projektov, vedeckých konferencií dokto-
randov, workshopov, besied či výstav.
Najviac podujatí sa usku toční na FAPZ
(11) a FEM (7). 

Memorandum o porozumení medzi obo -
ma inštitúciami podpísal generálny riaditeľ
ACSAD R. A. Saleh a rektor SPU M.
Látečka. Foto: za 

Vedecká rada SPU v Nitre udelila čestný vedecký titul doctor honoris causa prof.
Ing. JAROSLAVOVI HLUŠEKOVI, CSc., rektorovi Mendelovej poľnohospodárskej 
a lesníckej univerzity v Brne, prof. dr. hab. JANUSZOVI ŻMIJOVI, rektorovi Poľ no -
hos po dárskej univerzity Hugona Kołłątaja v Krakove a prof. Dr. LÁSZLÓOVI VILLÁ-
NYIMU, dekanovi Fakulty ekonomiky a sociálnych vied Univerzity sv. Štefana v Gö -
dö llő. Na slávnosti, ktorá sa konala 15. októbra, sa zúčastnili významné osobnosti
aka demického, spoločenského a verejného života, akademickí hodnostári partner-
ských univerzít, čestní doktori SPU, zástupcovia vedy a výskumu, členovia akade-
mickej obce našej univerzity, ako aj rodinní príslušníci laureátov.
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Potravinová bezpečnosť v čase krízy

Slovenská poľnohospodárska univerzita udelila čestné doktoráty

Venujú sa genetike a šľachteniu rastlín
(Dokončenie z 1. str.)

tabáz a detekciu biodiverzity me tódami
mo lekulovej genetiky. Po zor nosť sa tiež
venuje výskumu a praktickému pestova-
teľskému využitiu ektomykoríznych pod-
zemných húb ako perspektívnych druhov
pre agrolesnícke systémy hospodárenia.
Rozvíjajú sa metódy biometriky a štatistiky
pre analýzu biodiverzity rastlín. Zriaďujú
sa špecializované databázy pre vzdeláva-
cie, šľachtiteľské a výskumné využitie.

Pracovisko má bohatú spoluprácu s vý-
skumnými ústavmi, kontrolnými poľnohos-
podárskymi organizáciami, šľachtiteľskými
pracoviskami, výrobnými poľnohospodár-
skymi podnikmi a univerzitami na Slo ven -
sku a v zahraničí. 

Z histórie pracoviska
Samostatná Katedra genetiky a zošľach -

ťovania rastlín bola zriadená v roku 1959.
Od roku 1963 bola rozčlenená na Katedru
šľachtenia rastlín a Katedru genetiky. Neskôr
zlúčením troch katedier - šľachtenia rastlín,
ochrany rastlín a časti Ka ted ry genetiky,
vznikla v roku 1972 Ka ted ra šľachtenia a
ochrany rastlín. Or ga ni zač né zmeny v roku
1990 viedli k rozdeleniu Katedry šľachtenia
a ochrany rastlín na dve samostatné pra-
coviská - Katedru genetiky a šľachtenia
rastlín a Katedru ochrany rastlín.

Dôležitú úlohu pri založení samostatnej
katedry zohrali významné osobnosti slo-
venského šľachtenia a genetiky. Bol to šľach -
titeľ prof. Ing. Jozef Boháč, CSc., ktorý v ro-
koch 1959 – 1972 viedol Ka ted ru genetiky
a zošľachťovania rastlín a Katedru šľachtenia
rastlín a genetiky prof. Ing. Ján Dubovský,
CSc. Novovytvorenú Katedru šľach tenia a
ochrany rastlín v rokoch 1972 – 1985 viedol
prof. Ing. Šte fan Hraška, DrSc., v rokoch
1985 – 1994 doc. Ing. Ján Brindza, CSc. V
tom čase bola vytvorená v aktuálnej orga-
nizačnej štruktúre existujúca Katedra ge-
netiky a šľachtenia rastlín. Jej vedúcim je
od roku 1994 prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

Funkcia a ciele
Na začiatku jej existencie bola základná

metóda vedeckého výskumu hybridizácia
a hybridologická analýza, ktoré sa uplat-
ňovali v genetike a novošľachtení rastlín.
Neskôr pribudla zámerná mutagenéza a
genetika somatickej bunky v pletivových
kultúrach. V súčasnosti sa pracovisko za-
meriava na uplatňovanie metód molekulovej
biológie pri mapovaní genómu rastlín v
zbierkach pôvodného genofondu kultúrnych
druhov rastlín. Skúma sa tvorba východis -
kového materiálu pre novošľachtenie na
úrovni zhromažďovania a popisu zbierok
genofondu a ochrany biodiverzity rastlín.
Hodnotenie genofondu je okrem iného
smerované na vytvorenie obrazových da-

Za uplynulých päťdesiat rokov svojej
činnosti prešla KGŠR postupnými zmenami,
pri ktorých boli rešpektované skúsenosti,
vedomosti a múdrosť jej zakladateľov, ve-
dúcich kolektívov a všetkých tvorivých pra-
covníkov. Rad inovácií vo vyučovacom pro-
cese a vedeckovýskumnej činnosti je sú-
časťou celkových zmien univerzitného vzde-
lávania poľnohospodárskeho zamerania a
smerovania výskumu na Slovensku.

O konferencii 
Na podujatie prijali pozvanie odborníci

z oblasti šľachtenia rastlín, spolupracujúce
inštitúcie, medzi nimi Výskumný a šľachti-
teľský ústav zemiakarský, a.s., Veľká Lom-
nica, Centrum výskumu rastlinnej výroby
Piešťany (Génová banka SR), Zeainvent,
a.s., Trnava, UKF Nitra, ako aj zahraniční
hostia z Ukrajiny a Arménska. Cieľom bolo
zhodnotiť doterajšie pôsobenie KGŠR a
zároveň účastníkov oboznámiť s ďalšími
perspektívami jej rozvoja. 

Ing. MARIÁN MIKO, CSc., KGŠR

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín (KGŠR) FAPZ sa zameriava na výučbu, vý-
skum a ďalšie aktivity v oblastiach genetiky, šľachtenia, semenárstva, ochrany ge-
nofondu rastlín, biologickej bezpečnosti, rastlinných biotechnológií, informačných
a komunikačných technológií v agrobiológii a poľnom pokusníctve. Je základňou
prípravy odborníkov pre výskumné pracoviská, šľachtiteľské a semenárske orga-
nizácie, kontrolné a skúšobné poľnohospodárske organizácie a štátnu správu.

Začiatkom septembra sa na nej konala konferencia pod názvom Päťdesiat rokov
šľachtenia a genetiky rastlín na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre 
a na Slovensku.

Prof. Ing. JAROSLAV HLUŠEK, CSc., rektor
Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej uni-
verzity (MZLU) v Brne, je uznávaným odborníkom
a auto rom vedeckých a výskumných prác v ob-
lasti agrochémie a výživy rastlín.

Narodil sa 6. júla 1950 v Nesvačilke naďaleko
Brna. Absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku
v Brne, Agronomickú fakultu, kde získal inžiniersky
diplom. V roku 1986 sa stal kandidátom vied a 
v roku 1994 sa habilitoval na docenta vo vednom

odbore agrochémia a výživa rastlín na MZLU v Brne. V rovnakom vednom
odbore bol v roku 2002 menovaný za profesora. Po necelých troch desať -
ročiach od svojej promócie na Agronomickej fakulte sa v roku 2003 stal
jej dekanom. V tejto pozícii úspešne pôsobil jedno funkčné obdobie a v
roku 2006 bol inaugurovaný do funkcie rektora MZLU v Brne, v ktorej pô -
so bí doteraz. 

V oblasti vysokého školstva pracuje od roku 1974, keď nastúpil ako
od borný pracovník na Katedru agrochémie a výživy rastlín materskej
fakulty. 

Odborná a vedeckovýskumná činnosť prof. Hlušeka bola najskôr
orien tovaná na modernizáciu analytických metód, najmä stanovenia
ťažkých kovov v pôdach a organickej hmote. S kolektívom spolupracovníkov
sa ako vedúci Ústavu agrochémie a výživy rastlín výskumne venoval
rizikám pestovania zeleniny na pôdach kontaminovaných ťažkými kovmi.
Neskôr problematike stabilizácie pôdnej úrodnosti z pohľadu výživy rast -
lín fosforom a draslíkom a vplyvu alternatívnych organických hnojív na
pôdnu úrodnosť a nutričnú hodnotu zeleniny. V ostatných rokoch sa
sústredil na štúdium vzťahu rizikových prvkov k labilným formám pôdnej
organickej hmoty v marginálnych oblastiach a na zamedzenie biologickej
degradácie pôd v aridných klimatických podmienkach.

Vedecké kvality prof. Hlušeka sú známe nielen doma, ale aj v zahraničí
vďaka množstvu vedeckých publikácií, aktívnemu pôsobeniu v profesijných,
poradných a vedeckých orgánoch a komisiách. Uznávaný odborník je
členom komisie výživy rastlín pri Českej akadémii poľnohospodárskych
vied, členom vedeckej rady Výskumného ústavu zemiakarského v Hav -
líč kovom Brode, členom vedeckej rady Českej poľnohospodárskej uni -
verzity v Prahe, TU vo Zvolene a SPU v Nitre. Pôsobí ako člen odborovej
rady doktorandských študijných programov všeobecná rastlinná produkcia
a odpadové hospodárstvo. Je členom redakčných rád vedeckých časo-
pisov, napr. Acta fytotechnica et zootechnica a Agrochémia.

Skúsenosti pre svoju vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu získaval,
ale aj odovzdával, na študijných a prednáškových pobytoch na zahra-
ničných univerzitách a výskumných ústavoch v Moskve, Krakove, Štetíne,
Braunschweigu, Giessene, Uppsale a v ďalších.

Prof. Hlušek je už viac ako 20 rokov aktívnym staviteľom vzájomných
vzťahov medzi SPU a MZLU v Brne. Mimoriadnou mierou sa zaslúžil o
budovanie spolupráce s FAPZ. Spolupráca s Katedrou agrochémie a
výživy rastlín začala už od polovice 80–tych rokov minulého storočia,
konkrétne s prof. Fecenkom a terajším vedúcim katedry prof. Ložekom.
Jej výsledkom sú spoločné publikácie, participácia na výskumných pro-
jektoch, vzájomné oponentúry dizertačných a habilitačných prác a parti-
cipácia na vedeckých podujatiach. Od roku 2003 ako dekan a od roku
2006 ako rektor podporuje prof. Hlušek rozvoj spolupráce aj s ostatnými
katedrami a sesterskými fakultami SPU v Nitre. Do povedomia vedeckej
verejnosti sa dostali spoločné odborné semináre a konferencie mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov.

Prof. Dr. LÁSZLÓ VILLÁNYI, dekan Fakulty
ekonomiky a sociálnych vied Univerzity sv. Šte-
fana v Gödöllő, je uznávaným odborníkom v
ob lasti ekonomických poľnohospodárskych
vied na národnej i medzinárodnej úrovni. 

Narodil sa 12. augusta 1946 v Szentlászló v
Maďarsku. V roku 1968 obhájil inžiniersky diplom
na Fakulte poľnohospodárskych vied Univerzity
poľnohospodárskych vied (UPV) v Gödöllő, kde
mu v roku 1983 udelili titul Dr., Summa cum laude.

O štyri roky neskôr sa stal kandidátom ekonomických vied Maďarskej
akadémie vied v Budapešti. V roku 1996 sa habilitoval na docenta a o
rok neskôr získal titul univerzitného profesora.

Od roku 1987 pôsobil ako docent na Katedre ekonomiky UPV v Gö -
dö llő, od roku 1988 bol zástupcom riaditeľa Inštitútu poľnohospodárskych
vied na UPV. Od roku 1991 pôsobil ako vedúci Katedry ekonomiky.
V tom istom roku bol zvolený za vedúceho sekcie vzdelávania na
Univerzite sv. Štefana v Gödöllő, kde sa v septembri 1999 stal
prodekanom a v roku 2004 dekanom Fakulty ekonomiky a sociálnych
vied (FESV). Do tejto funkcie bol v roku 2007 opätovne zvolený a pôsobí
v nej doteraz. 

Počas svojho pedagogického pôsobenia sa významne podieľal na
transformácii ekonomického vzdelávania v Maďarskej republike. Pod
gesciou prof. Villániyho sa na Univerzite sv. Štefana začalo vzdelávanie
poľnohospodárskych ekonómov na princípoch trhovej ekonomiky, ktoré
sa dnes úspešne realizuje na všetkých stupňoch a formách.

Prof. Villányi je členom Maďarskej akadémie vied, viacerých zahra-
ničných asociácií poľnohospodárskych ekonómov, členom redakčnej
rady mnohých karentovaných vedeckých časopisov, napr. India Finance
a členom programových výborov medzinárodných konferencií. Je nosi-
teľom Pamätného kríža Maďarskej republiky za zásluhy, Ceny Jánosa
Nagyváthyho, pamätnej medaily Imre Ujhelyiho či uznania študentov
ako Najlepší profesor roka 1997. 

Významná je jeho medzinárodná publikačná činnosť - 13 výskumných
štúdií a 10 publikácií v anglickom jazyku, ktoré sú prínosom pre rozvoj
vzdelávania v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva. Absolvoval viacero
študijných pobytov, napr. na univerzite v Berlíne, v Štokholme, Perugii
či v Uppsale. 

Spolupráca FEM SPU s prof. L. Villányim sa datuje od roku 1987,
v období, keď bol vedúcim Katedry ekonomiky. Konkrétnym prejavom
rozsiahlej spolupráce je spoluúčasť na realizácii medzinárodného inži-
nierskeho štúdia krajín V4 v anglickom jazyku, ktoré získalo podporu na
ekonomicko-manažérskych fakultách v Nitre, vo Varšave, v Krakove, 
v Prahe a v Gödöllő. 

Ďalšia spolupráca súvisela s viacerými medzinárodnými výskumnými
projektmi, medzi ktorými dominuje Intereg a projekty Medzinárodného
Vyšehradského fondu. Aktívny je aj podiel prof. Villányiho na organizovaní
medzinárodných vedeckých podujatí, workshopov a príprave spoločných
vedeckých monografií. Z jeho iniciatívy je FESV Univerzity sv. Štefana v
Gödöllő najbližším partnerom FEM v rámci medzinárodného vzdelávacieho
projektu Grundtvig a medzinárodnej letnej školy na tému ekonomických
vzťahov, občianstva a hodnôt v EÚ. V akademickom roku 2008/2009
obe fakulty podporili obnovenie siete CEEPUS, zameranej na problematiku
aplikovanej ekonómie a manažmentu a vytvorili tým priestor pre mobilitu
učiteľov a študentov. Kolektívne partnerstvo a tímovú prácu považuje
prof. Villányi za základ efektívnej spolupráce.

Prof. dr. hab. JANUSZ ŻMIJA, rektor Poľno-
hospodárskej univerzity Hugona Kołłątaja v Kra-
kove, je uznávanou osobnosťou v oblasti eko -
nomiky poľnohospodárstva, agropodnikania a
regionálneho rozvoja.

Narodil sa 6. septembra 1949 v Rudne v Poľsku,
v prostredí, ktoré ho naučilo vážiť si základné ľud -
ské hodnoty, akými sú rodina, priateľstvo a vzá jom -
ná spolupatričnosť. 

Magisterské štúdium ukončil v roku 1973 na Fa-
kulte poľnohospodárstva Akademii Rolniczej dnešnej Poľnohospodárskej
univerzity Hugona Kołłątaja (PUHK) v Krakove, doktorandské v roku
1981. V roku 1992 bol na Univerzite v Rostocku menovaný za docenta v
od bo re eko nomika poľnohospodárstva a o päť rokov neskôr za profesora.
Od ro ku 1994 pôsobil na PUHK v Krakove ako vedúci Katedry agropod-
nikania, neskôr ako prodekan Fakulty poľnohospodárstva a od roku 2008
vykonáva funkciu rektora. 

Prof. Żmija je nositeľom viacerých vyznamenaní, napr. Strieborného
kríža Poľskej republiky za zásluhy, medaily ministra vedy a vysokého
školstva Poľskej republiky. V roku 1998 ho študenti zvolili za Najlepšieho
učiteľa roka. Za prínos pre rozvoj vedy ho ocenila aj Slovenská akadémia
pôdohospodárskych vied, je nositeľom viacerých ocenení FEM a FEŠRR
a patrí mu uznanie za podiel na rozvoji vzťahov medzi oboma univerzi-
tami.

Významná je jeho publikačná činnosť - 223 vedeckých prác, z toho 41
v anglickom a v nemeckom jazyku. Ďalších 14 prác je prínosom pre
rozvoj vzdelávania v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva. 

Absolvoval viacero študijných pobytov a odborných stáží, okrem iného
na univerzite v Lyone, Gödöllő, Kentucky, Halle, Viedni, belgickom Liége
či v Českých Budějoviciach.

Prof. Żmija je členom mnohých národných a medzinárodných vedeckých
a odborných organizácií a vedeckých rád. Ako podpredseda rektorskej
konferencie v Poľsku má možnosť aktívne ovplyvňovať internacionalizáciu
vzdelávania v krajine a medzinárodnú spoluprácu univerzít v rámci EÚ.

Spolupráca s prof. Žmijom sa rozvíja od roku 1974, keď zavítal na
Katedru ekonomiky poľnohospodárstva SPU na štvormesačný výskumný
pobyt. Vzájomná komunikácia sa zintenzívnila počas jeho pôsobenia vo
funkcii rektora PUHK v Krakove. Ako predstaviteľ univerzity všestranne
rozvíja spoluprácu s SPU aktívnou spoluúčasťou na medzinárodných pro-
jektoch a konferenciách, organizovaných fakultami SPU. Jedným z vý -
sled kov najnovšej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania je
spoluúčasť PUHK na medzinárodnom inžinierskom štúdiu organizovanom
FEM v anglickom jazyku v rámci krajín V4. Predmetom rokovaní je ude ľo -
vanie dvojitých diplomov a vytváranie medzinárodných autorských tímov
s cieľom vydávať vedecké a odborné monografie.

Aktívny je aj podiel prof. Żmiju na organizovaní spoločných medziná-
rodných vedeckých podujatí, z jeho iniciatívy sa PUHK stala aktívnym
členom spoločnej siete CEEPUS, čo vytvára priestor pre mobility učiteľov
a štu dentov. Tiež sa aktívne spolupodieľal s FEM na kreovaní intenzívneho
programu ERASMUS v oblasti ekonomických, sociálnych vied a európskeho
občianstva, podporil snahu FEŠRR o návrh projektu vedecko-technickej
spolupráce medzi pracoviskami SR a Poľska zameraný na rozvoj vidieckych
regiónov. 

Nadovšetko si váži priateľstvo a vo svojom živote sa riadi Werichovým
výrokom - mať ľudí rád a milovať ich, je celé tajomstvo a snáď jediný
recept na šťastie. -r-

JEDINÁ OTÁZKA

Od 3. do 8. novembra sa vo výstavnom
centre Incheba v Bratislave bude konať
výstava Centier excelentnosti vo výskume
a vývoji spojená s konferenciou Priame
odozvy vedy a techniky. SPU na výstave
predstaví Centrum excelentnosti FAPZ s
projektom ECOVA (Excelentné centrum
ochrany a využívania agrobiodiverzity). 

Ďalším sprievodným podujatím Týždňa
vedy a techniky bude Galavečer pri príle-
žitosti udeľovania ceny podpredsedu vlády
a ministra školstva SR za vedu a techniku

za rok 2009, ktorý sa uskutoční 4. novem -
bra v historickej budove Národnej ra dy
SR. Naša univerzita má dve nominácie a
veríme, že navrhnutí kandidáti získajú oce-
nenie. -rch-

Informácie o podujatiach sú verej-
nosti prezentované na osobitnej we-
bovej stránke SPU pod názvom Týždeň
vedy a techniky na SPU, okrem toho
budú publikované v bulletine, ktorý na
túto príležitosť vydá MŠ SR.

Dosahovanie potravinovej bezpečnosti v čase krízy bola téma tohtoročného
Svetového dňa potravín, ktorý je vyhlásený OSN pre výživu a poľnohospodárstvo
(FAO) na 16. október. Jeho cieľom je upozorniť spoločnosť na problém od-
straňovania chudoby, hladu a podvýživy. Na podujatí v nitrianskom Agroinštitúte,
ktoré už tradične organizuje MP SR, Výbor pre spoluprácu SR s FAO spolu 
s Agroinštitútom, sa stretli zástupcovia vládnych a mimovládnych organizácií,
výskumných ústavov a vedeckých inštitúcií.

Schválili projekty Grantovej agentúry
SPU na akademický rok 2009 - 2010

Vedenie SPU v spolupráci s Kanceláriou vedy a výskumu vyhlásili v júni tohto
roka súťaž Grantovej agentúry SPU s cieľom vydávať vedecké a odborné monogra-
fie ako formy výstupov z vedeckovýskumnej činnosti. Dôvodom je scientometrická
hodnota monografií z hľadiska rozpočtu SPU z dotačných zdrojov MŠ SR, akredi-
tačného procesu SPU a kariérneho rastu vedecko-pedagogických pracovníkov
SPU. Zapojiť sa do nej mohli vedecko-pedagogickí pracovníci vo veku do 35 rokov.

Situácia v svetovej potravinovej bez-
pečnosti je v súčasnosti kritická. Viac
ako miliarda ľudí vo svete je podvýži-
vených, pričom väčšina z nich žije vo
vidieckych oblastiach a ich hlavným
zdrojom obživy je poľnohospodárstvo.
Obavy z nedostatku potravín začínajú
trápiť aj vyspelé štáty. Očakáva sa, že
sve tový dopyt po potravinách sa do ro-
ku 2050 zdvojnásobí, takže svetová
produkcia sa bude musieť zvýšiť.

Potravinovú krízu ovplyvňujú viace-
ré faktory, najmä pokles svetového
hospodárstva, výkyvy cien potravín a
palív a následne finančná kríza.
Najväčší vplyv má na domácnosti s
nízkymi príjmami, a to nielen v rozvo-
jom svete, ale aj v EÚ. Hlavnou príči-
nou neistoty je závislosť na dovoze po-
travín. „Na riešenie potravinovej bez-
pečnosti sú potrebné strednodobejšie
a dlhodobejšie reakcie. To si bude vy-
žadovať opätovne sa zamerať na roz-
voj poľnohospodárstva, technológií,
inovácií, poľnohospodársky výskum,
pričom treba stimulovať poľnohospo-
dársku výrobu v re giónoch, ktoré sú

schopné produkovať potraviny,“ uvie-
dol Ing. Vladimír Cho van, minister pô-
dohospodárstva SR. 

Zástupca regionálneho úradu FAO
pre Európu a Strednú Áziu, Ing. Michal
Demeš, podotkol, že okrem efektívnej-
šieho prerozdelenia finančných pro-
striedkov bude nevyhnutná reforma
systému riadenia svetovej potravino-
vej bezpečnosti, účinná spolupráca
vlád a rozvojových agentúr a najmä,
zvýšenie podielu z rozpočtu národ-
ných vlád na poľnohospodárstvo a in-
vestície do súkromného sektora. „Tiež
je dôležité, aby v čase krízy nedochá-
dzalo k redukcii podpôr farmárom,“
dodal M. De meš. 

Podujatie vyvrcholilo vyhlásením vý-
sledkov súťaže Biofarma roka 2009,
ocenením stredných škôl potravinár-
skych odborov zúčastnených na vý-
stave Učíme sa pripravovať bezpečné
a kvalitné potraviny, ako aj ocenením
významných osobností Slovenska z
oblasti pôdohospodárstva a potravi-
nárstva medailou FAO. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

„Každý rok sa vyhodnocuje efektívnosť
a výsledky vedeckovýskumnej činnosti
na našej univerzite, ako aj publikované
výstupy rôznych kategórií. Vzhľadom na
to, že v predchádzajúcich obdobiach
určité skupiny výstupov neboli v dosta-
točnom počte, vyhlásili sme v tomto
roku súťaž na vydávanie monografií. Do
kancelárie sme dostali 21 žiadostí o
projekt,“ informuje prof. Ing. Ján Supuka,
DrSc., prorektor SPU pre vedeckový-
skumnú činnosť. Projekty museli prejsť
oponentským konaním a na každý spra-
covali stanovisko a bodové hodnotenie
dvaja oponenti. Po skončení hodnotia-
ceho procesu sa pristúpilo k výberu

projektov. „Zohľadnili sme štyri kritériá
– počet zís ka ných bodov, čiže súčet od
dvoch posudzovateľov, či má monografia
vedecký alebo odborný charakter a či
je spracovaná v cudzom alebo v ná-
rodnom jazyku. Tiež sme brali do úva -
hy, či ide o takých pracovníkov, ktorí v
krátkom čase môžu požiadať o habili-
tačný proces. Vybraných bolo 12 naj-
zaujímavejších projektov, dva pre každú
fakultu,“ hovorí prorektor. Úspešní uchá-
dzači o projekt musia do 30. 7. 2010
spracovať rukopis monografie, ktorá bu-
de vydaná vo Vydavateľstve SPU. Slúžiť
bude pre vedecký výskum, vzdelávací
proces a kariérny rast autora. -rch-



Vlaňajší „klobáskari“.
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Študentské dniGenetický materiál treba zachovaťV ZRKADLE...

Meno: Daniel Ács
Pracovná pozícia:
Štátny tajomník
Ministerstva 
výstavby 
a regionálneho 
rozvoja SR.

Miesto narodenia:
Nitra.

Vek: 39.

Štúdium a uchovávanie pôvodných
rastlinných druhov je dnes mimoriadne
dôležité z toho dôvodu, že v primárnych
génových centrách dochádza často k
ohrozeniu alebo až zániku cenného ge-
netického materiálu. K takej istej korózii
dochádza aj pri kultúrne pestovaných

druhoch. „Pokiaľ sa staré
miestne a krajové odrody ne-
zachovajú v repozitóriách bo-
tanických záhrad a výskum-
ných ústavov, tak sa nená-
vratne stratia. Pre zachovanie
existujúceho genetického ma-
teriálu sú preto dôležité zbe-
rové expedície a uchovanie
materiálu, vrátane jeho de-
terminácie a presnej eviden-
cie vo vedeckých inštitúciách
nielen na národnej, ale aj
medzinárodnej úrovni,“ zdô-
razňuje Ing. Kuba. Po do tý -
ka, že čoraz častejšie rezo-
nujú otázky zmeny klimatic-
kých podmienok, aridizácie
území, rozpadu domácich
rast linných formácií, znižova -
nia pokryvnosti vegetačného
krytu a pod. „Zaoberáme sa
teda témou zachovania eko-

logickej stability a dynamiky ekosystémov,
zmierňovaním dopadu klimatickej zmeny
a antropogénneho tlaku na životné pro-
stredie – tzv. ekologickej stopy. Dnes vi-
díme, že v procese urbanizácie musíme
nevyhnutne uvažovať s rozširovaním
plôch stromovej a krovinovej vegetácie.
Popri jej okrasnej funkcii nás začína
čoraz viac zaujímať druhové zastúpenie
z hľadiska adaptability na meniace sa
klimatické podmienky. Hľadaním mož-
ných riešení týchto aktuálnych tém sa
zaoberajú národné aj medzinárodné tímy
odborníkov,“ načrtol riaditeľ perspektívy
zahraničnej spolupráce. 

V závere pobytu bola podpísaná zmlu-
va o spolupráci medzi China Hengshui
Luyuan Flower and Tree Ltd. a Botanickou
záhradou SPU Nitra v oblasti výmeny
semenného a rastlinného materiálu, mno-
žiteľských technológií, ochrany a výživy
rastlín. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Koncom augusta sa prof.
Anna Jakábová spolu s Ing.
Katarínou Rovnou, PhD.,
z KBPKÚ a Ing. Jurajom Ku -
bom, riaditeľom Botanickej
zá hrady SPU, zúčastnili na
pracovnej ceste, venovanej
zhodnoteniu spolupráce v ob -
lasti pestovania vždyzelených
listnatých drevín, do ktorej bol
zapojený Výs kum ný ústav pre
suchovzdorné rastliny (Dry
Farming In sti tu te) v uvedenej
provincii. Okrem pracovných
povinností sa im naskytla je-
dinečná príležitosť spoznať
Čínu. Ich cesta smerovala z
Pe kin gu do mesta Hengshui.

Mesto na nížine
„Hengshui City je mesto le-

žiace v provincii Hebei v Se-
vernej Číne, s rozlohou 8 815
km² s viac ako 4-tisícmi obyvateľov. Má
bohatú tradíciu. Založenie Hengshui siaha
do dynastie Han, 206 p.n.l. – 220 n.l.,“
hovorí Ing. Katarína Rovná. „Rozprestiera
sa na nížine, ktorá mala spolu s riekami,
pretekajúcimi mestom, zreteľný vplyv na
formovanie jeho charakteru. Geograficky
má výhodnú polohu. Hlavné mesto pro-
vincie Hebei – Shijiazhuang je vzdialené
119 km západne a Peking 250 km se-
verne. Významnou súčasťou mesta je ja-
zero Hengshui, národná prírodná rezer-
vácia, rozprestierajúca sa na 75 km². Zá-
roveň je unikátnym vnútrozemským jaze-
rom, ktoré má bezprostredný kontakt s
mestom. Klimaticky sa oblasť Hengshui
radí do semiaridnej kontinentálnej mon-
zúnovej klímy,“ dozvedáme sa.

Rozmanitá flóra
Odborníci z našej univerzity navštívili

ovocné sady, zamerané na produkciu
broskýň a hrušiek v Shenzhou, národnú

V Číne má pôvod významný počet dendrotaxónov, dnes už bež -
ne používaných v sadovníckej praxi. Foto: archív JK

Privítali prvých študentov MBA
januári t.r. Štúdium organizované externou
platenou formou trvá štyri semestre a tvorí
ho šesť modulov: ekonomika, kvantitatívne
metódy v podnikaní, marketing, financie,
manažment a agrárny obchod. Jeho sú-
časťou je kurz obchodnej angličtiny, ktorého

cieľom je zvýšiť jazykové kompe-
tencie študentov. Výučbu v slo-
venskom a v anglickom jazyku za-
bezpečuje medzinárodný kolektív
pedagógov a lektorov. Študenti po-
čas dvojročného štúdia nadobudnú
nielen nové vedomosti z odboru,
ale aj manažérske zručnosti pre
zvládnutie reálnych situácií v pod-
nikaní, praktické skúsenosti z práce
v medzinárodnom tíme a schop-
nosti aktívne používať odbornú an-
gličtinu. Štúdium ukončia obhájením
záverečnej práce pred medziná-
rodnou skúškovou komisiou. Úspeš-
ní absolventi programu získajú me-
dzinárodný certifikát „MBA – Agri-
business and Commerce“. (za)

Keďže ide o jednu z foriem celoživotného
vzdelávania, me dzi nováčikmi bolo vidno
aj skúsené tváre manažérov a eko-
nómov, ktorí už dávno pôsobia v
praxi. Na pôde fakulty ich privítal
koordinátor projektu, dekan FEM,
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý im
odovzdal dekréty a poprial veľa úspe-
chov v štúdiu. „Viacerí z vás po
dlhých rokoch opäť zasadajú do
školských lavíc,“ prihovoril sa im.
„Mnohí ste pra covne vyťažení, preto
sme sa snažili celý kurz koncipovať
tak, aby sme naplnili princípy MBA
programu a zároveň, aby sme vám
poskytli dostatočný priestor a čas
na prípravu a štúdium,“ povedal de-
kan. 

MBA program Agrárny obchod a
podnikanie je akreditovaný medzi-

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu otvorili 16. októbra nové prestížne medzi-
národné MBA štúdium Agrárny obchod a podnikanie. Do prvého ročníka sa prihlá-
silo 25 študentov, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, nielen zo
Slovenska, ale aj z Indie, Nemecka a Francúzska.

Zoboristom poďakoval rektor SPU
o vytváranie priaznivých pod-
mienok pre činnosť súboru. 

Prijatie FS Zobor predstavi-
teľmi univerzity vysoko ocenila
jeho riaditeľka PhDr. Ing. Daniela
Wolfová. „Na poste riaditeľky
som už 15 rokov a nepamätám
si, že by sa nám dostalo tejto
pocty. O to viac nás to teší. 
V poslednom roku má súbor
množstvo povinných vystúpení
– okolo 34. Pripomínam, že ešte
sa nestalo, aby sme odmietli
vystúpiť na akomkoľvek podujatí
organizovanom našou univerzi-
tou, či už na úrovni fakúlt alebo
katedier.“ Zároveň poďakovala
všetkým účinkujúcim a organi-
zátorom súboru za ich úsilie.

Na záver podujatia spríjemnilo atmosféru
premietanie snímok z pobytu súboru v USA,
ktoré zachytil fotoobjektívom prof. Ing. Vla-
dimír Rataj, PhD., prorektor SPU pre vzťahy
s verejnosťou, ako aj fotografií Ing. Martina
Karaša, člena FS Zobor, z festivalu Akade-
mický Zvolen 2009. -rch-

Folklórny súbor Zobor už 53
rokov reprezentuje našu univerzitu.
Počas svojej existencie uskutočnil
stovky vystúpení doma a v za-
hraničí, zúčastňuje sa na folklór-
nych prehliadkach, súťažiach a
slávnostiach regionálneho i celo-
slovenského charakteru a orga-
nizačne sa podieľa na príprave
tradičných podujatí adresovaných
hlavne akademickej folklórnej ob-
ci, akými sú napr. Akademická
Nitra, Akademický folklórny večer,
Vianočné pastorále a pod. Dôka-
zom jeho vysokej umeleckej úrov-
ne je viacero významných oce-
není. Na 19. ročníku medzinárod-
ného festivalu vysokoškolských
folklórnych súborov Akademický
Zvolen 2009 sa súbor stal laureá tom a
získal hlavnú cenu Zvolenskú fujaru. Koncom
jari absolvoval vydarené turné v USA. 

V polovici októbra prijal Zoboristov rektor
SPU prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.,
ktorý im poďakoval za dôstojnú a pre-
svedčivú reprezentáciu našej univerzity

Dekréty študentov MBA štúdia odovzdal nováčikom
dekan FEM Peter Bielik. Foto: IVO FANDEL

Rotary klub Nitra Harmony aj v tomto
roku vyhlasuje súťaž pre študentov nit -
rianskych univerzít o cenu spojenú s po-
skytnutím finančného príspevku za mi -
moriadne výsledky v akademickom roku
2008/2009. Prihlášku treba zaslať najne-
skoršie 30. novembra 2009. Viac infor-
mácií na http://rcharmony.chf.sk/

Cena Rotary pre študentov

Recept so sebou!
Katedra hodnotenia a spracovania ži-

vočíšnych produktov FBP vás pozýva
na 5. ročník FESTIVALU KLOBÁS, ktorý
sa uskutoční v utorok 10. novembra 2009
v spoločenskej miestnosti ŠD Mladosť.
Vlastnoručne vyrobené klobásky bude
hodnotiť odborná porota i návštevníci. 

Záujemcovia, ktorí majú chuť súťažiť
s receptom na (ne)typickú klobásu, sa
môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0910
181720 u Michala alebo osobne u do-
centa Lagina na KHaSŽP (pavilón T, 3.
posch., č. dverí 2). 

Podmienkou je vlastný recept a chuť
zabaviť sa. Mäso a koreniny sú zabez-
pečené. -mg-

Študentský klub Slovenskej spori-
teľne v spolupráci so Slovenskou poľ-
nohospodárskou univerzitou už tra-
dične organizuje pre vysokoškolákov
rôzne zaujímavé akcie, súťaže a semi-
náre. V polovici októbra sa takmer
dvesto študentov počas dvoch dní za-
pojilo do súťaže Hýb sa a vyhraj. Sta -
či lo mať založený účet SPOROžíro vy-
sokoškolák v Slovenskej sporiteľni a
byť členom Študentského klubu. Naj-
lepší súťažiaci získal hlavnú cenu –
mi ninotebook. 

Princíp súťaže bol jednoduchý. V elek-
tronickej hre „chytanie rybičiek“ bolo tre -
ba v určitom časovom intervale dosiahnuť
najvyšší počet bodov. Za svoju šikovnosť
viacerí študenti získali tričko, USB kľúč a
rôzne atraktívne ceny. Do finále sa dostali
traja súťažiaci - Ján Dolný, Patrícia Tichan -
ská, obaja z 5. roč. FAPZ a Boris Vá clav
z 2. roč. FAPZ. V napätom súboji napokon
zvíťazila Patrícia, ktorá nahrala najvyšší
možný počet - 90 bodov. Tesne za ňou,
s rozdielom piatich bodov, skončil Boris. 

Výherkyňa neskrývala radosť a spolu
s ňou sa tešili aj kamarátky, ktoré ju prišli
podporiť. „Mám skvelý pocit, že som to
dokázala! Najdôležitejšia bola šikovnosť
a najmä, nestresovať sa,“ boli jej prvé
slová po tom, ako si prevzala mininote-
book z rúk prorektorky SPU prof. Mag-
dalény Lacko-Bartošovej a diplom, ktorý
jej odovzdala riaditeľka RR Slovenskej
sporiteľne v Nitre Ing. Jozefa Danová. 

-rch-

Z PROGRAMU

NEPREHLIADNITE

doma i v zahra ničí. „Touto cestou vám
chcem vysloviť úprimnú a vrelú vďaku aj
za to, že pomáhate udržiavať a rozvíjať
tradície slovenského ľudu v radoch mlá-
deže, vysokoškolských štu dentov – budú-
cich príslušníkov elity národa,“ povedal
rektor a prisľúbil, že sa na ďa lej bude snažiť

Členovia FS Zobor na prijatí u rektora M. Látečku. Foto: rch

prírodnú rezerváciu Hengshui Lake a Bo-
tanickú záhradu v Pekingu.

„Z profesijného hľadiska ma zaujímala
predovšetkým flóra v tejto oblasti. Čína
patrí do Východoázijského génového
centra, jedného z najväčších, čo sa týka
počtu druhov – druhovej rozmanitosti.
Práve tu má pôvod takmer 130 druhov
kultúrnych rastlín, hlavne zeleniny a ovoc-
ných drevín,“ hovorí Ing. Juraj Kuba. Zá-
roveň dodáva, že príroda Číny je veľmi
bohatým zdrojom pre introdukciu a šľach -
tenie rastlín. „Práve v Číne má pôvod vý-
znamný počet dendrotaxónov, dnes už
bežne používaných v sadovníckej praxi.
Taktiež prelom v šľachtení ruží nastal po
introdukcii ruže čínskej (Rosa chinensis
Jacq.) do Ameriky a Európy. Našim ružiam
prepožičala remontantnosť - schopnosť
opakovaného kvitnutia. V každom prípade
je potrebná znalosť genetických zdrojov
kultúrnych rastlín, ako aj divorastúcich
druhov,“ konštatuje riaditeľ BZ. 

nitrianskych univerzít 2009

STREDA 4. 11.
Darovanie krvi

kongresové centrum v ŠD A. Bernoláka, 
8.00 – 12.00 h 

PONDELOK 9. 11.
Sálový futbal 

telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 10.00 h

Vernisáž výstavy fotografií Jána
Mezeya
foyer pod aulou SPU, 11.00 h. 
Výstava potrvá do 27. 11.

UTOROK 10. 11.
Turnaj v streetballe

telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h

Aerobic maratón
športová hala SPU, 9.00 h

Florbalový turnaj
športová hala SPU, 13.00 h

Stolnotenisový turnaj
telocvičňa ŠD UKF Zobor, 14.00 h

Milkfest SPU – festival zameraný 
na propagáciu mlieka a mliečnych vý-
robkov, videoprojekcia, kvíz, súťaže
foyer pod aulou SPU, 9.00 – 13.00 h, spoločenská
miestnosť ŠD Mladosť, 16.00 – 17.00 h

Festival krajových klobás SPU -
výroba, prezentácia, hodnotenie a
ochut návka klobásových výrobkov
spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, 
17.00 – 19.30 h

Višňový sad – divadelné 
predstavenie

veľká sála Divadla A. Bagara, 18.30 h, 
vstupné 5 €

Klub kultúrnej a záujmovej 
činnosti SPU uvádza... 
kultúrno-spoločenský večer - skupi-

na Afro Campana, Bierfest, imatrikulá-
cia prvákov, diskotéka.
spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, 
20.00 – 03.00 h

Šťastná výherkyňa mala založený účet
SPOROžíro vysokoškolák v Slovenskej
sporiteľni už tri roky. Snímka: rch

Vysokoškoláci
vyhrávali so
sporiteľňou

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Horárom. A stále ma to láka. A veru, aj

dnes by som niekedy ušiel pred všetkým
do lesa...

S kým by ste sa chceli stretnúť a po-
rozprávať?

Z mojej pozície mám prístup takmer ku
každému. Najradšej sa však stretávam
s jednoduchými ľuďmi. Zo života sa totiž
vytráca sedliacky rozum, a práve na ten
vás oni navedú. Rád by som sa stretol s
priateľmi zo zahraničia: s farmárom zo
štátu Iowa, s rodinou priateľa Indiánov zo
Santa Fe, rodinou z Francúzska a Nórska,
s ktorými som prežil prázdniny počas mojich
študentských čias. Všetci boli fantastickí
ľudia. A, samozrejme, mám veľa priateľov
na Slovensku, s ktorými sa rád stretávam.

Z čoho ste mali v poslednej dobe naj-
väčšiu radosť? 

Každý problém v práci, ktorý sa mi
podarí vyriešiť, poteší. Určite však neza-
budnem na štyri góly, ktoré strelil môj 13-
ročný syn Jakub za ČFK Nitra Tren čí nu mi-
nulú sezónu.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Aby si ľudia vážili jeden druhého a aby

si viac pomáhali. Mohli by sme žiť spokoj-
nejšie.

Čo rád počúvate?
V poslednej dobe mám najradšej ticho. 
Ako si dobíjate energiu?
Spánkom, aktívnym športom, ale najmä,

keď trávim čas so 7–ročnou dcérkou Pau-
lou.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zba-
viť?

Mám, ale všetko vám nemôžem prezra-
diť.

Aké máte koníčky?
... keď raz budem mať dom, tak ich bu-

dem mať dva.
Humor je korením života – máte nejaký

obľúbený vtip? 
V rodine máme pár obľúbených vtipov,

ale najkrajšie sú životné situácie našich
detí, ktoré si aj zapisujeme do rodinnej
kroniky: 

Mama: „Jakub, ty si besné vajce.“ Jakub:
„Ale mama, to by si ty musela byť besná
sliepka.“

Babka: „Paula, čo by si chcela na Via -
noce?“ Paula váhavo: „Ja by som chcela
mať osem rokov.“

Ja: „Jakub, poď sa so mnou porozprávať
ako chlap s chlapom. Čo chceš?” Jakub:
„Chcel by som pozerať Flinstonovcov.”
„Dobre, a čo preto urobíš?”„Zapnem tele-
vízor.” -rch-

národnou sieťou spolupracujúcich univerzít
AGRIMBA, v ktorej FEM získala členstvo v

Pred dvanástimi rokmi prof. Ing. Anna Jakábová, CSc., z Katedry biotechniky
parkových a krajinných úprav (KBPKÚ) FZKI, odštartovala spoluprácu s čínskymi
odborníkmi. Zameraná bola na výmenu rastlinného materiálu v oblasti ovocinárskej,
dendrologickej i floristickej a na výskum suchovzdornosti vybraného sortimentu
ovocných a okrasných drevín. Z čínskej strany spoluprácu koordinoval Mr. Li
Shuang Sheng, zástupca ministerstva poľnohospodárstva provincie Hebei. Viaceré
výmenné stáže slovenských riešiteľov v Číne a čínskych riešiteľov na Slovensku
prinášali postupne svoje výsledky. 



Záujemcom o štúdium na našej univerzite poskytla informácie
Ing. Klára Olajošová z Kancelárie pre vzťahy s verejnosťou. 

www.uniag.sk
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Za Pavlom Hellom
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PRÁVE VYŠLI...

Medaila Juraja Fándlyho 
a diplom SAPV za rozvoj vedy

Hlavný výbor Slovenskej spoločnosti pre
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárske vedy pri SAV udelil v júni t.r.
Medailu Juraja Fándlyho doc. Ing. Antonovi
Zaujecovi, CSc., z Katedry pedológie a geo-
lógie FAPZ. Ocenenie za doterajšie vynikajúce
vedecké výsledky v oblasti poľnohospodár-
skych vied a za zásluhy o rozvoj vedeckej
spoločnosti mu na zasadnutí Odboru pôdo -
znalectva a ochrany pôdy SAPV odovzdala
predsedníčka doc. RNDr. Jaroslava Sobocká,
CSc. Zároveň si prevzal diplom SAPV za
rozvoj vedy v oblasti pôdoznalectva so za-
meraním na procesy organickej hmoty v pôde
a význam pôdneho organického uhlíka. „Obe
vyznamenania si veľmi vážim,“ povedal docent
Zaujec. „Sú ocenením nielen mojej dlhoročnej
činnosti, ale i práce mojich kolegov z KPP
a iných pracovísk fakulty a univerzity. Dúfam,
že i naďalej budem môcť aktívne prispievať
k jej dobrému menu,“ dodal. -r-

Ocenenie z japonskej Tsukuby
V júli t.r. sa v univerzitnom meste Tsukuba

v Japonsku uskutočnila už 20. medzinárodná
biologická olympiáda (IBO 2009). Zúčastnilo
sa na nej 221 súťažiacich a 216 členov poroty
a pozorovateľov z 56 krajín celého sve ta. Slo-
venská delegácia, ktorú viedol prof. Pa vol
Eliáš z Katedry ekológie FEŠRR, získala zá-
sluhou gymnazistov V. Nógellovej z Bratislavy
a S. Genzora zo Žiliny dve bron zové medaily.
Prof. RNDr. Pavlovi Eliášovi, CSc., udelili
osobitné ocenenie za zásluhy o založenie
medzinárodnej biologickej olympiády a viac
ako 20-ročnú aktivitu v súťaži. Počas tohto
obdobia sa významne podieľal na odbornej
príprave poľsko-československých súťaží ví-
ťazov národných biologických olympiád, ktoré
predchádzali prvej medzinárodnej olympiáde
(uskutočnila sa v r. 1990 v Olomouci). V sú-
časnosti pôsobí v poradnej rade IBO, každo-
ročne sa zúčastňuje na súťaži ako člen me-
dzinárodnej poroty. Je koordinátorom IBO za
Slovenskú republiku a vedúcim na šej delegácie
na biologických olympiádach v zahraničí.
„Nikto z nás, čo sme stáli pri zrode súťaže
netušil, že sa v priebehu dvoch desiatok
rokov stane celosvetovou a vyrovná sa me-
dzinárodným olympiádam matematikov, fyzikov
či chemikov, ktoré ma jú oveľa dlhšiu históriu,“
povedal nám prof. Eliáš. -r-

Cena Vladimíra Lista za normalizáciu
Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

sa 13. októbra 2009 uskutočnilo slávnostné
udeľovanie Ceny Vladimíra Lista za normali-
záciu, ktoré každoročne poriada Slovenský
ústav technickej normalizácie (SÚTN) a Úrad
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
(ÚNMS). Pomenovaná je po zakladateľovi

a vedúcej osobnosti československej norma-
lizácie profesorovi Listovi (1877 - 1971), ktorý
bol prvým predsedom Československej nor-
malizačnej spoločnosti (ČSN) a neskôr pred-
sedom Medzinárodnej normalizačnej asociácie
(predchodkyne ISO). Cenu v kategórii celoži-
votný prínos k technickej normalizácii na Slo-
vensku za rok 2009 získal prof. Ing. Jozef
Bajla, PhD., z Katedry kon štruovania strojov
TF. Ocenenie mu slávnostne odovzdal pred-
seda ÚNMS SR Mgr. Peter Lukáč a generálna
riaditeľka SÚTN Ing. Božena Tušová. -r- 

Medaila FAO pre profesora Mihinu 
V nitrianskom Agroinštitúte sa 16. októbra

pri príležitosti Svetového dňa potravín konalo
oceňovanie významných osobností Slovenska
z oblasti pôdohospodárstva a potravinárstva
medailou FAO. Za celoživotné dielo si medailu
z rúk Ing. Michala Demeša, zástupcu regio-
nálneho úradu FAO pre Európu a Strednú
Áziu, prevzal aj prof. Ing. Štefan Mihina,
PhD., z Technickej fakulty SPU. -r-

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov oznamuje, že 13. 11. 2009 sa v knižnici
Katedry genetiky a šľachtenia rastlín (pavilón
A, 4. poschodie) uskutočnia obhajoby dizer-
tačných prác: o 9.00 bude Ing. Szilárd Kása,
externý doktorand na KGŠR, obhajovať prácu
na tému Hodnotenie a využitie východiskového
šľachtiteľského materiálu kukurice siatej cukrovej
(Zea mays convar L. saccharata Koern.) na
odol nosť proti vijačke kukuričnej a o 11.00 h
bude Ing. Andrea Sústriková, externá dok -
to randka na Katedre rastlinnej výroby, obhajovať
prácu na tému Produkcia a hodnotenie kvali-
tatívno-kvantitatívnych charakteristík vňaťovej
drogy šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.). 

Dekan Technickej fakulty SPU oznamuje,
že 

n 12. 11. 2009 o 10.30 h vo veľkej zasadacej
miestnosti TF (pavilón M, 4. posch.) prednesie
Ing. Pavel Máchal, CSc., riaditeľ vysokoškol-
ského ústavu Inštitútu celoživotného vzdelá-
vania MZLU v Brne, habilitačnú prednášku
na tému Využitie možností presného modelo-
vania v poľnohospodárskych, lesníckych
a iných odboroch a bude obhajovať habilitačnú
prácu na rovnakú tému.

n 19. 11. 2009 o 9.00 h na Katedre stro jov
a výrobných systémov (miestnosť č. AC-04)
prednesie doc. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., pe-
dagóg na TF SPU, inauguračnú prednášku
na tému Návrh a aplikácia skúšobných zaria-
dení pre dynamické zaťaženie hydraulických
prevodníkov; 

n 19. 11. 2009 o 11.00 h na Katedre stro -
jov a výrobných systémov (miestnosť č. AC-
04) prednesie doc. Ing. Miroslav Bošanský,
PhD., pedagóg na SjF STU Bra tislava, inau-
guračnú prednášku na tému Príspevok k roz-
voju teórie rovinného ozubenia.

VÝBEROVÉ KONANIES PIETOU

Dňa 11. 8. 2009 v skorých ranných hodinách smrť náhle prerušila mimoriadne
plodný život pro fe sora PAVLA HELLA, nestora slovenského poľovníctva. 

Pavol Hell sa narodil v roku 1930 v Prešove. Svoju celoživotnú prácu zasvätil
poľovníctvu, veď už ako študent posledného ročníka pôsobil vo funkcii asistenta na
Katedre zoológie vtedajšej VŠP. Tu stál pri vzniku a začiatkoch predmetu poľovníctvo,
ktoré je dodnes súčasťou výučby na našej univerzite. Prostredníctvom našich absolventov
- poľovníkov, ktorí zastávajú významné riadiace funkcie v poľnohospodárskych
podnikoch, tak výrazne prispel k ekologizácii slovenského poľnohospodárstva. 

V roku 1968 spracoval dizertačnú prácu, v ktorej uverejnil výsledky svojho výs ku mu
zajačích populácií na Slovensku. Hoci habilitačnú prácu odovzdal v roku 1980, titul
docenta získal až po desiatich rokoch.

Od roku 1969 pracoval na Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene vo viacerých
funkciách, okrem iného aj ako vedúci odboru poľovníctva. Počas svojho života riešil,
alebo inicioval riešenie mnohých výskumných projektov, aj v spolupráci s Ka ted rou hy-
dinárstva a malých hospodárskych zvierat. Vždy vedel nájsť vhodnú té mu na pro jekt a
erudovane spracovával náročné metodiky. V roku 1986 sa podieľal na založení a
riadení Oddelenia biológie a chovu poľnej zveri VÚŽV v Nitre. Prof. Hell počas mno -
hých rokov pôsobil v rôznych funkciách v Slovenskom poľovníckom zväze (SPZ). Od
roku 1971 bol vydavateľom a vedeckým redaktorom vedeckého časopisu Folia ve na to -
ria. Bol členom redakčnej rady časopisu Poľovníctvo a rybárstvo a zahraničného
časopisu Zeitschrift fürJagdwissenschaft (teraz European Journal of Wildlife Research).

Zrejme potrvá určitú dobu, kým sa podarí zosumarizovať celú publikačnú činnosť
prof. Hella. Poľovníckej verejnosti sú známe jeho monografie, ale aj množstvo článkov
v odborných periodikách. Výskumným kruhom boli zasa blízke jeho vedecké články a
pojednávania, prípadne prednášky na sympóziách a konferenciách. Silnou stránkou
prof. Hella bola znalosť cudzích jazykov, ktorá mu umožňovala študovať nemeckú, ma-
ďarskú, francúzsku, ruskú, ale aj anglickú literatúru. Vďaka týmto danostiam uverejnil
viaceré preklady nemeckých a maďarských diel. 

Je autorom mnohých projektov bažantníc, zverníc a zverofariem. Spracovával pod -
klady, pripomienky, koncepcie pre SPZ, ministerstvá, ale aj pre zahraničné or ga ni zá -
cie. Nesmierny je jeho prínos v pedagogickej oblasti. Prednášal na SPU v Nitre a Tech -
nic kej univerzite vo Zvolene, kde vychoval mnoho diplomantov. Samozrejmosťou boli
časté pozvánky na prednášky zo zahraničných univerzít či ústavov. 

S prof. Hellom sme spolupracovali dlhé roky. Vedeli sme, že ak bude treba po môcť
s článkom, projektom, či metodikou, máme sa na koho obrátiť. Jeho práca bola vždy
poctivá, bol náročný nielen na ostatných, ale aj na seba. Nemal rád po vrch nú prácu a
všetko, čo robil, robil s najväčšou zodpovednosťou. S odchodom prof. Hella stráca slo-
venské poľovníctvo svojho nestora. Hoci bude veľmi chýbať, jeho osoba zostane
navždy zapísaná v histórii slovenského či európskeho poľovníctva a práca, ktorú za ne -
chal, bude dôkazom, že prežil do poslednej sekundy plodný život. 

Česť jeho pamiatke!
Doc. Ing. JOZEF GAŠPARÍK, CSc., Katedra hydinárstva a malých HZ,

doc. Ing. JAROSLAV SLAMEČKA, CSc., Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra 

Pracovníci Katedry veterinárskych disciplín
FAPZ s hlbokým zármutkom oznamujú, že po
ťažkej chorobe 10. októbra 2009 ich vo veku 62
rokov navždy opustil dlhoročný spolupracovník
a pedagóg

doc. Ing. VÁLCAV KULÍŠEK, PhD.
Narodil sa 7. 5. 1947 vo Vlachoviciach na

Morave. Po ukončení zootechnického štúdia na
VŠP v Nitre pôsobil v r. 1973-76 ako interný aš-
pirant na Katedre genetiky a plemenárskej bio-
lógie AF so zameraním na histológiu, histochémiu
a elektrónovú mikroskopiu, neskôr ako vedecký
pracovník vo VÚ pre chov a šľachtenie hydiny v
Ivánke pri Dunaji. V roku 1989 bol menovaný za
docenta, habilitoval sa v r. 1996. Od roku 1978
pracoval ako pedagóg na Katedre fyziológie,
anatómie a prevencie HZ, Katedre morfológie
stavovcov a Katedre veterinárskych disciplín.

Jeho odborné vedomosti, spoločenská povaha
a hlboký zmysel pre kolegialitu budú všetkým
chýbať.

Posledná rozlúčka s docentom Kulíškom bola
na miestnom cintoríne vo Vlachoviciach na Mo-
rave. 

Česť jeho pamiatke! Kolektív katedry

Katedra konštruovania strojov TF s hlbokým
zármutkom oznamuje, že 12. októbra 2009 navždy
odišiel vo veku 71 rokov bývalý pracovník

prom. ped. LADISLAV BALLABÁŠ.
Narodil sa 22. 8. 1938 v Kolíňanoch. Po ab-

solvovaní Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
pôsobil ako učiteľ na viacerých základných ško-
lách. V roku 1975 nastúpil ako technik na Katedru
technickej mechaniky a fyziky Mechanizačnej
fakulty. Podieľal sa na príprave laboratórií, labo-
ratórnych cvičení a vedeckom výskume. Spolu-
pracoval pri prvých experimentálnych meraniach
spracovaných výpočtovou technikou. Patril medzi
kolegov a pracovníkov so schopnosťou rozdávať
optimizmus a dobrú náladu. V roku 1996 odišiel
do predčasného dôchodku.

Česť jeho pamiatke! Pracovníci katedry

�

SKRIPTÁ
M. Angelovičová – J. Bulla: Ochrana zvierat a produkcia potravín. Prvé prepracova-

né vydanie, náklad 500 ks, cena 2,70 €.
M. Tóth a kol.: Poistenie. Prvé prepracované vydanie, náklad 200 ks, cena 4,70 €.
I. Černý a kol.: Rastlinná výroba. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 5,00 €.
D. Páleš – J. Lendelová: Úvod do CAD systémov – Návody na cvičenia. Prvé vyda-

nie, náklad 100 ks, cena 4,00 €.

MONOGRAFIE
R. Kochanová - J. Hudec: Regulácia antioxidačnej a antiradikálovej aktivity bobuľo-

vín. Prvé vydanie, náklad 50 ks, cena 1,80 €.
J. Lušňák - D. Šimo - Z. Šajbidorová: Marketing výroby a odbytu jabĺk. Prvé vydanie,

náklad 70 ks, cena 4,00 €.
P. Bielik - E. Horská - D. Moravčíková: Economic Relations and Citizenship in Mul ti -

cul tural Europe of Regions. Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 4,00 €.

UČEBNICA
Š. Poláček a kol.: Anorganická chémia. Piate nezmenené vydanie, náklad 200 ks,

cena 9,40 €.

V TLAČI
Š. Poláček a kol.: Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty. Štvrté nezmenené vy-

danie, náklad 200 ks.
Š. Poláček a kol.: Biofyzikálna chémia. Tretie vydanie, náklad 100 ks.

Vydavateľstvo SPU

ZO ŠPORTU
Basketbal

Úradujúci majster BK SPU Nitra doma zdolal Komárno
92 : 75 (24:24, 22:12, 24:17, 22:22) a v Žiline tím Váhostavu
65 : 90 (25:19, 14:26, 16:22, 10:23). V dueli s hosťujúcim
Svitom sa na výkone našich hráčov podpísala neprítomnosť
chorého trénera Urbana, napokon si však v závere ťažkého zá-
pasu vybojovali víťazstvo 72 : 66 (22:21, 16:18, 16:14, 18:13). 

(Viac na www.bknitra.com)

Volejbal

Víťazná séria volejbalistov VK Ekonóm SPU Nitra pokračovala.
Vo štvrtom kole extraligy zvíťazili doma nad Trenčínom 3 : 0
(12, 18, 19), vo Svidníku zdolali domácich 0 : 3 (-25, -21, -21)
a šieste víťazstvo si pripísali v zápase s hosťujúcim Prešovom,
ktorý porazili 3 : 1 (21, 21, -25, 25). 

(Viac na www.nitravolejbal.sk)

Florbal
Extraliga žien: 
FBK Tvrdošín – ŠK Slávia SPU DFA Nitra 16 : 3 (3:0, 7:2,

6:1). Góly: Janegová (2), Fúsková. Naše družstvo oslabené
o trojicu hráčok nedokázalo zastaviť rýchlu hru a útočné kom-
binácie súperiek a prehralo s doteraz najvyšším rozdielom 13
gólov.

Milkfest UKF
ŠD UKF Zobor, Hospodárska ul., UKF Klub, 
20.30 h 

STREDA 11. 11.
Výchova k zdraviu – meranie krv -

né ho tlaku, tukov, cukru v krvi, BMI,
po ra denská činnosť zameraná na pre-
venciu 

Prvá pomoc – ukážky, poradenská
činnosť 
vestibul UKF, Tr. A. Hlinku 1, 8.00 – 12.00 h. Obe
podujatia sa v rovnakom čase uskutočnia aj 19. 11.

Workshop Študentskej štvorky,
Eras mus Students Network a IRŠ
Mla dosť - prezentácia záujmových zo -
skupení združených pod KKZČ SPU
foyer pod aulou, 9.00 – 14.00 h

Mix volejbal turnaj SPU – UKF
telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h

Plavecké preteky SPU
plaváreň SPU, 9.00 h

Tenisový turnaj
športový areál ŠD Mladosť, 9.00 h

Exhibičný hokejový zápas 
SPU – UKF

zimný štadión v Nitre, 19.30 h

PIATOK 13. 11.
Imatrikulačný ples SPU

výstavný areál Agrokomplex, pavilón B, 19.00 h

STREDA 18. 11.
Bierfest UKF

ŠD UKF Zobor, Hospodárska ul., UKF Klub, 
20.30 h

Premietanie ITŠ SPU - filmy s poľ-
nohospodárskou a ekologickou tema-
tikou
televízna miestnosť ŠD Mladosť, 16.00 – 22.00 h

Jesenný beh Nitrou
štart: Svätoplukovo námestie, 17.00 h

Tanečný dom Priateľov 
autentického folklóru – kultúrno-

spoločenský večer 
spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, 
19.00 – 24.00 h

UTOROK 24. 11. 
Historické dni 2009 – Štyrid sať je -

den rokov v červenom tieni (Čes ko -
slo vensko 1948 – 1989) – odborné
pred nášky, prezentácie, diskusné pás -
mo s aktérmi novembra 1989.
Akropola UKF, Hodžova 1.

PIATOK 27. 11. 
Univerzitný imatrikulačný ples UKF
výstavný areál Agrokomplex, pavilón B, 19.00 h

(Dokončenie z 3. str.)

nitrianskych univerzít 2009

Študentské dni

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zme ne a doplnení niektorých zákonov vý-
berové konanie na obsadenie:

u miesta vysokoškolského učiteľa – od-
borného asistenta na Katedre štatistiky
a operačného výskumu FEM pre výučbu
predmetov: štatistika, demografické mode-
lovanie, modelovanie regionálneho rozvoja.

Podmienky prijatia:
VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického za-

merania,
- akademický titul PhD., resp. CSc.,
- vysokoškolská pedagogická prax min.5 ro-

kov,
- aktívna znalosť svetového jazyka – preukázať

certifikátom alebo pohovorom,
- pokročilé ovládanie práce s PC s osobitným

dôrazom na znalosť práce s tabuľkovým
pro ce sorom – preukázať certifikátom alebo
praktickým overením,

- aktívna práca so softvérom pre štatistické a
ekonomicko-matematické výpočty,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná
morálka – doložiť výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace.
Uzávierka výberového konania je 6. 11.

2009.

u miesta vysokoškolského učiteľa na Ka-
tedre veterinárskych disciplín FAPZ.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v študijnom odbore zootechnika

alebo všeobecná veterinárska medicína,
- akademický titul PhD. v príslušnom vednom

odbore,
- znalosť jedného svetového jazyka – preukázať

pohovorom alebo potvrdením o skúške,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bez-

úhonnosť – dokladovať výpisom z registra
trestov.
Uzávierka výberového konania je 13. 11.

2009.

Prihlášky s profesijným životopisom, overe-
nými dokladmi o štúdiu a ďalšími požadovanými
dokumentmi zasielajte na adresu: Útvar per-
sonalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949
76 Nitra.

V priestoroch Pedagogickej fakulty UKF v Nitre sa 21.
ok tó bra uskutočnil 3. ročník Nitrianskych kariérnych dní
(NKD). Cieľom podujatia bola prezentácia študijných a učebných
odborov stredných odborných škôl, vysokých škôl a ponuka
pra covných miest zamestnávateľov v nitrianskom regióne.
Akcia sa uskutočnila s podporou Mestského úradu, Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
(ÚPSVaR), v spo lupráci so strednými školami a oboma nitrian-
skymi univerzitami a bola spolufinancovaná EÚ. Pre zen to valo
sa na nej 16 zamestnávateľov a 21 odborných škôl. 

O burzu práce bol medzi študentmi a nezamestnanými mi-
moriadny záujem. Mgr. Stanislav Ivanička, riaditeľ ÚPSVaR v
Nitre, informoval, že nezamestnanosť v meste k ok tó bru 2009
je vyššia ako bola v rovnakom období minulého roka. V súčas-
nosti sa po hybuje na 7,4 percentnej úrovni, vlani na 4-per -
centnej.  

SPU prezentovala možnosti štúdia aj na Burze informácií
26. októbra v Hlohovci, organizátorom bol ÚPSVaR v Piešťanoch,
detašované pracovisko Hlohovec. -rch-

Foto: rch


