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Radostné a pokojné vianočné sviatky, šťastný a úspešný nový rok 2010!

(Pokračovanie na 2. str.)

STĹPČEK

BLAHOŽELÁME

Pán rektor, výsledky komplexnej ak-
reditácie z júna tohto roka potvrdzovali,
že sme sa pod pomyselnou čiarou,
ktorá oddeľovala kategóriu univerzít
od kategórie vysokých škôl ocitli iba
s rozdielom niekoľkých desatiniek bodu.
Dostali sme však šancu odstrániť tento
nedostatok, a tak ste nám „pod strom-
ček“ mohli priniesť dobrú správu...

- Áno, 3. decembra som sa spolu
s prorektormi, prof. Jánom Supukom
a doc. Jozefom Repiským, zúčastnil na
zasadnutí AK, kto rá nás pozvala, aby
sme informovali o opatreniach, prijatých
na splnenie akreditačného kritéria KZU-
6. To znamená, počtu študentov pripa-
dajúcich na jedného učiteľa s vedeckou
hodnosťou (akademickým titulom). Pô-
vodne sme ho síce prekračovali iba o nie-
koľko desatín (20,17, pričom kritérium
bolo 20), ale podľa prísnych požiadaviek
AK to bola prekážka pre naše zaradenie
medzi univerzitné vysoké školy. A tak
som vo štvrtok akreditačnú komisiu in-
formoval, že sme urobili opatrenia jednak
v oblasti počtu prijímaných študentov,
ako aj v oblasti personálnej. 

Môžete to, prosím, konkretizovať?
- Pôvodne sme plánovali prijať 1780

študentov, ale kvôli splneniu spomínaného
kritéria sme limit znížili na 1350. Fakulty
dodržali dohodu a z počtu prijatých štu-
dentov sa napokon reálne zapísalo 1290,
čiže prakticky sme predpokladaný počet
znížili o 490 študentov. Následne sme
však využili rozhodnutie ministra školstva,
že študenti, ktorých prijmeme po 23. júli,
sa nebudú započítavať do komplexnej
akreditácie. Takže sme prijali ďalších 344
študentov. V personálnej oblasti 32 uči-

KALENDÁRIUM

Nastal predvianočný čas. Plný trblietavých lákadiel. Dary a darčeky.
Také, ktoré si z obchodu poľahky odnesieme zabalené v šuchotavom
papieri. No sú i onaké, ktoré sa kúpiť nedajú. Ta ký to dar sme my
všetci, bytostne spojení s našou alma mater, dos ta li v týchto dňoch.
Po náročnom kolotoči hodnotenia aktivít ško ly za obdobie rokov
2002 až 2007 sme zaslúžene obhájili svo je postavenie v slovenskom
vzdelávacom priestore a Akreditačná komisia, poradný orgán vlády
SR (AK), navrhla ministrovi školstva, aby nás zaradil medzi univerzitné
vysoké školy. V tejto súvislosti sme oslovili dr.h.c. prof. Ing.
MIKULÁŠA LÁTEČKU, PhD., rektora na šej univerzity.
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teľov ukončilo pracovný pomer z rôznych
dôvodov. Boli to väčšinou tí, ktorí dovŕšili
vek 65 rokov, alebo prešli na iné praco-
viská. Boli medzi nimi aj učitelia, ktorých
sme v prvom hodnotení nezaradili do
kritéria KZU-6, pretože pracovali len na
čiastočný úväzok, a nie na plný ako uči-
telia. Namiesto nich sme prijali 35 mladých
zamestnancov s hodnosťou PhD. alebo
CSc., ktorí boli zaradení ako učitelia na
plný pracovný čas. Okrem toho sme
osem zamestnancov s čiastočným úväz-
kom na výskum preradili na miesta učiteľov
s ustanoveným pracovným časom. Tým
sa dosiahlo, že sme kritérium KZU-6
splnili. Čiže na jedného profesora, docenta
alebo učiteľa s hodnosťou PhD. pripadá
dnes na SPU 18,23 študenta. Keď po-
rovnáme údaje z 31. októbra 2008 s údaj-
mi z 31. októbra 2009, vidíme, že celkový
počet učiteľov vzrástol iba o jedenásť.
Myslím, že pri rozhodovaní akreditačnej
komisie hralo dôležitú úlohu aj to, že sme
neprijali napríklad nárazovo 40 až 50
učiteľov, čo by bolo veľmi nápadné, radi-
kálne a dramatické a vyvolávalo by to
dojem, že sme ich prijali len na 2-3 me-
siace, aby sme splnili kritérium. Takto
bolo zrejmé, že je to výsledok systema-
tickej personálnej práce. 

Ako prijala akreditačná komisia Vašu
argumentáciu a účinok prijatých opat-
rení?

- Na základe predloženej správy a po
diskusii komisia tajným hlasovaním jed-
nomyseľne navrhla ministrovi školstva Já-
novi Mikolajovi, aby Slovenskú poľnohos-
podársku univerzitu v Nitre zaradil medzi
vysoké školy univerzitného typu. Prof. Dr.
Ľubor Fišera, predseda AK, vyzdvihol

najmä výsledky našej univerzity v oblasti
výskumu, to znamená excelentné splnenie
kritéria KZU-1 a opätovne konštatoval,
že v tejto oblasti patríme medzi najlepšie
vysoké školy na Slovensku. 

Pán rektor, určite mi mnohí dajú za
pravdu, že krajší darček sme si ku
kon cu roka ani priať nemohli. Už k nemu
chý ba iba vinš...

- V prvom rade by som chcel nám
všetkým spoločne zablahoželať k tomuto
úspechu. Vám, ktorí ste sa počas uply-
nulých rokov pričinili o to, že sme v hod-
notení dobre obstáli, ďakujem za odve-
denú prácu a lojalitu k našej univerzite.
Rád by som podotkol, že ani v budúcom
období nesmieme sedieť so založenými
rukami, pretože čas letí a čo nevidieť tu
bude ďalšia akreditácia. Teraz však na-
stáva sviatočný čas, a preto mi dovoľte,
aby som všetkým zamestnancom, štu-
dentom a priateľom našej univerzity zaželal
pokojné a radostné vianočné sviatky,
zdravie, šťastie a úspechy v nastávajúcom
roku 2010! 

Ďakujem za rozhovor! K. POTOKOVÁ

Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita a Vysokoškolský poľnohospo-
dársky podnik, s.r.o., Kolíňany uviedli
27. novem bra do prevádzky v Nitre prvý
automat na predaj surového kravského
mlieka vy sokej kvality. Umiestnený je
pri ŠD A. Bernoláka a má kapacitu 500
litrov. 

„Spotreba mlieka je nízka a prejavuje
sa to v zhoršení zdravotného stavu po-
pulácie, najmä mládeže. Aj preto sme
sa rozhodli inštalovať automat v blízkosti
študentského domova,“ povedal na
otvorení rektor SPU, dr.h.c. prof. Ing.
Mikuláš Látečka, PhD. 

Ako nás informoval technicko-investičný
námestník VPP, Ing. Jozef Pružinský, PhD.,
mi nimálne raz denne budú čerstvé mlieko
z farmy dojníc v Oponiciach dovážať špe -
ciálnym klimatizovaným autom. Ide o kva-
litné mlieko s obsahom 0,3 až 4 % tuku,
ktoré produkuje vybrané stádo dojníc hol-
štajnského plemena. Keďže nie je tepelne
upravené, treba ho pred konzumáciou
pre variť. Uvádzacia cena za liter mlieka
je 50 eurocentov. Pokiaľ ide o kvalitu, kaž-
dodenne bude kontrolovaná veterinármi
a nadštandardne aj odborníkmi z Fakulty
biotechnológie a potravinárstva SPU. 

V prípade, že zákazník nemá so sebou
fľašu na mlieko, môže si zakúpiť litrovú
plas tovú za 30 eurocentov alebo sklenú
za 60 eurocentov. 

Automat bude v prevádzke nepretržite.

Vážené kolegyne a kolegovia, 
milí študenti! 

Prajem Vám v ostatných dňoch roka
2009 intelektuálnu i fyzickú výdrž pri
plnení všetkých úloh, ktoré nám prislú-
chajú pri výkone povolania.

Ďakujem za všetko, čo ste vykonali v
prospech existencie a dobrej budúcnosti
fakulty a SPU v každej činnosti.

Želám Vám bohatosť a zmysluplnosť
prežitia sviatkov Vianoc 2009.

Som presvedčený, že rok 2010 bude
nielen rokom oživenia v globálnej kríze,
ale aj rokom plného života fakulty a uni-
verzity na všetkých úrovniach v nových
dimenziách.

S úctou a vďakou 
prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc., 

dekan FBP

Zo zasadnutia 
Správnej rady SPU

Za predsedu SR na druhé dvojročné
obdobie (26. 11. 2009 – 25. 11. 2011)
bol na zasadnutí Správnej rady SPU
dňa 26. novembra zvolený doc. Jozef
Dvonč zo skupiny členov SR, navrhnu-
tej rektorom SPU a za podpredsedu
Ing. Štefan Adam počtom 9 hlasov zo
skupiny členov, navrhnutej MŠ SR. Čle-
novia SR vzali na vedomie správu o vý-
sledkoch komplexnej akreditácie SPU
za roky 2002-2007 a správu o výsled-
koch výchovno-vzdelávacej činnosti
na univerzite v ak. roku 2008/2009.
Ďalej dali písomný súhlas na zriadenie
vecného bremena pre objekt „SO 01
Káblové rozvody NN – verejná časť
a schválili návrh predsedu Správnej
rady na udelenie odmeny rektorovi
SPU za rok 2009. -r-

Cena odborového zväzu
rektorovi M. Látečkovi

Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku udelil rektorovi
SPU, dr. h. c. prof. Ing. Mikulášovi
Látečkovi, PhD., ocenenie za aktívnu
spoluprácu s odborovou organizáciou
a konštruktívny dialóg počas kolektív-
neho vyjednávania na SPU. Na sláv-
nostnom stretnutí, ktoré sa konalo 1.
decembra 2009 v kongresovej sále
Správy účelových zariadení v Brati-
slave, mu cenu odovzdal Ing. J. Gaš-
peran, predseda zväzu a MUDr. A.
Kurtanský, podpredseda zväzu a pred-
seda Výboru VŠ a PRO. Ako sa uvádza
v návrhu, profesor M. Látečka vý-
znamne prispieva k vytvoreniu sociál-
neho zmieru a k zlepšeniu pracovno-
právnych podmienok na univerzite.
Na snímke spoločne s prof. Ing. Mi-
chalom Pokorným, CSc., prorektorom
ŽU, pri preberaní ocenenia z rúk MUDr.
A. Kurtanského. 

Text a foto: M. HABÁN

11. 12. 1810 - narodil sa Alfred de
Musset, francúzsky básnik, prozaik a
dramatik.

12. 12. 1821 - narodil sa francúzsky
spisovateľ Gustave Flaubert, významný
predstaviteľ realizmu. Jeho dielo tvorí
prechod medzi romantizmom a natu-
ralizmom.

15. 12. 1859 - narodil sa Ludvík La-
zar Zamenhof, poľský lekár, autor ume-
lého jazyka esperanto.

Tešme sa na každý deň 

V čase predvianočnom, vianočnom,
povianočnom i v nasledujúcich dňoch a
mesiacoch nového roka. V súčasnosti
často skloňujeme slovo kríza, ktorá nie-
koho zasiahla viac, iného menej. Každá
doba pri ná ša veci veselé, ale aj smutné.
Nezaoberajme sa tým, čo aj tak nedoká-
žeme významnejšie ovplyvniť. Vyťažme z
každej chvíle čo najviac. Najmä toho po-
zitívneho.

Každý deň prispejme niečím užitočným
nielen k svojmu rozvoju, ale aj k dobru
našich najbližších v rodine, kolegov v za -
mestnaní i priateľov a známych. Vyberajme
si aktivity, ktoré nás obohatia, ale pomôžu
aj nášmu širšiemu okoliu. Viem, že nie
kaž dú prácu vykonávame radi, ale často
treba aj takú urobiť. Keď je to užitočná
činnosť, zaslúži si uznanie. Nedovoľme,
aby nás znepokojovali maličkosti, ale zá-
roveň si vážme aj drobné radosti a úspe-
chy, ktoré k životu nesporne patria. Zložité
a nepríjemné situácie, s ktorými sa v prie -
behu každého roka bežne stretávame,
neriešme v rozčúlení, pretože by sme (aj
keď nechtiac) mohli niekomu ublížiť. 
V mnohých momentoch je veľmi ťažké
zdržať sa impulzívnych reakcií. Hnevom
však toho veľa nevyriešime a spravidla
strácame schopnosť konať racionálne. Aj
náš oponent môže mať pravdu. Nemajme
zábrany zmeniť názor. Veď ten náš vôbec
nemusí byť jediný správny. Preto by sme
mali veľmi citlivo vnímať ľu dí okolo nás,
ktorí často majú omnoho väčšie problémy
ako my (len o nich každému nehovoria).
V každom z nás je okrem chýb a nedo-
statkov aj veľa dobrého.

Známe francúzske príslovie hovorí 
o tom, že nie je hanba spadnúť, ale zostať
príliš dlho ležať. Aj zakopnutia patria k náš -
mu životu. Niekto múdry povedal, že naj -
viac ľudí zomiera v posteli, ale stá le tam
lezú, teda, čo sa má stať, aj tak sa stane.
Preto je lepšie oprášiť príjemné spomienky
a s prichádzajúcimi sviatkami očakávať
radšej budúce radostné zážitky. Ostáva
len na nás, čo všet ko sme ochotní urobiť,
koľko úsilia a námahy vynaložiť, aby sme
čo najskôr napravili to, čo sme zbabrali.

Šťastie v novom roku si nakloňme ro-
zumným konaním, súčasne s ním budeme
mať radostné srdce a vnútorný pokoj. Na-
ozaj sa oplatí tešiť na každý deň! 

IVAN MOJMÍR ZOBORSKÝ
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SPU otvorila mliečny
automat. Prvý v Nitre

Rektor ocenil najlepších študentov SPU

(Dokončenie z 1. str.)

Zo súťaže MendelNet´09 Agro, určenej
pre študentov pregraduálneho a postgra-
duálneho štúdia, sa naši denní doktorandi
vrátili s dobrými správami. V sekcii fyto-
technika si prednáškou pod názvom Vývoj
kapacity koreňového systému vo vzťahu
k výžive, hnojeniu a spracovaniu pôdy s
dopadom na produkciu zrna jačmeňa jar-
ného prvé miesto vybojoval Ing. Andrej
Kupecsek z Katedry rastlinnej výroby.
Ing. Linda Peltznerová, doktorandka Ka-
tedry chémie, zas zaujala prednáškou
Možnosti transferu olova do jednotlivých
anatomických častí zemiaka (Solanum tu-
berosum, L.), pestovaného na metalicky
zaťaženej pôde a získala ňou prvé miesto
v sekcii technológia potravín.

Srdečne blahoželáme! -r-

Na Univerzite sv. Štefana v Gödöllő sa
25. 11. konala študentská vedecká kon-
ferencia, na ktorej nechýbali ani študenti
Technickej fakulty SPU. V sprievode doc.
Dr. Ing. Juraja Magu z Katedry strojov a
vý robných systémov sa v sekcii technický
rozvoj prezentoval Ing. Tibor Gáspár
(KKS) Štefan Álló (KKST) a Marián Čóri
(KDaM). Hostiteľská strojárska fakulta
zvlád la úlohu organizátora na vysokej
úrov ni. Prispeli k nej kvalitné prezentácie
študentov, ako aj zaujímavé priestory mú-
zea strojov, kde sa konferencia konala.
Trojica našich študentov si z Gödöllő pri-
niesla mimoriadne ocenenia, čím sa po-
tvrdilo, že práca nad rozsah študijných
povinností sa oplatí.

Š.A.

na FEM. Pôsobí ako manažérka a dlho-
ročná členka FS Zobor. Publikovaním v
regionálnych periodikách šíri dobré meno
SPU a FEM. 

Bc. Zuzana Hrúzová – 2. roč. inži-
nierskeho štúdia FZKI. V rámci ateliérovej
tvorby študentov študijného programu
záhradná a krajinná architektúra úspešne
spolupracovala pri finalizácii projektu
Verejné priestranstvá Lužianky pre žia-
dosť o dotáciu z fondov Európskej únie. 

Ing. Lenka Grešová – doktorandka
na FZKI. Úspešne absolvovala intenzívny

kurz Sustainability
in Agriculture – Glo-
bal Aspects, na kto-
rom získala certifikát
od prof. R. Katzira.
Na medzinárodnej
konferencii Mendel
Net Agro 2008 v
rámci sekcie Agro -
ekológia získala tre-
tie miesto s príspev-
kom Modelovanie
veternej erózie.

Bc. Tomáš Fabo
– 2. roč. inžinierske-
ho štúdia TF. Po
ukončení bakalár-
skeho štúdia získal
cenu dekana fakulty
za vynikajúce plne-
nie študijných po-
vinností. V predchá-
dzajúcom akade-
mickom roku dosia-
hol študijný priemer
1,0. 

Bc. Ľuboš Gál –
1. roč. inžinierskeho štúdia FZKI, repre-
zentant VK Ekonóm SPU Nitra a kadetský
juniorský reprezentant Slovenska. Získal
viacero medailí z majstrovstiev Slovenska
mužov, počas účinkovania v družstve
Petrochema Dubová sa stal majstrom
Slovenska. 

Ing. Tomáš Boďo – doktorand na TF.
Na medzinárodnej študentskej vedeckej
konferencii TF získal 2. miesto za dip -
lomovú prácu Konštrukčný návrh pe-
netračného prístroja ovládaného hy-
draulicky. Za vynikajúce plnenie študij-
ných povinností bol ocenený dekanom
fakulty.

Bc. Ondrej Hlaváč – 1. roč. inžinier-
skeho štúdia TF, aktívny člen hudobnej
zložky FS Zobor a jeho primáš. Zaslúžil
sa o získanie titulu Laureát festivalu Aka-
demický Zvolen 2009.

Tohtoročné stretnutie sa konalo 23.
novembra a nieslo sa v príjemnej at-
mosfére. Prof. M. Látečka sa prihovoril
nominantom slovami: „Som rád, že tento
rok sa história opakuje a tými výnimoč-
nými ste práve vy! So záujmom som si
prečítal návrhy jednotlivých fakúlt a
znova som sa ubezpečil, že medzi našimi
študentmi je veľa
osobností, ktoré ro-
bia dobré meno na-
šej univerzite nielen
doma, ale aj vo sve-
te. Prial by som si,
aby ich bolo čoraz
viac a dúfam, že
váš príklad bude
inšpirovať ďalších
vašich kolegov!“
Zároveň im poďa-
koval za doterajšie
úsilie a výnimočnú
reprezentáciu SPU
a ocenil ich ďakov-
ným listom a mimo-
riadnym štipen -
diom. 

„Byť úspešným
študentom zname-
ná neustále na sebe
pracovať, inovatívne
myslieť a neustále
sa zdokonaľovať v
cudzích jazykoch.
Konkurencia v me-
dzinárodnom prie-
store je silná a musíme sa snažiť, aby
nás akceptovali,“ povedal Bc. Tomáš
Fabo, študent 2. roč. inžinierskeho štúdia
na TF, ktorý počas celého štúdia dosa-
hoval veľmi dobré študijné výsledky a v
predchádzajúcom akademickom roku
mal študijný priemer 1,0. Ako nám pre-
zradil, ocenenie nečakal, avšak milo ho
prekvapilo a v prvom rade pre neho
znamená povzbudenie do ďalšej práce. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Najúspešnejší študenti SPU 
v akademickom roku 2009/2010:

Bc. Ondrej Pastierik, 2. roč. inžinier-
skeho štúdia FAPZ, v letnom semestri
2009 sa zapojil do medzinárodnej súťaže
mladý vedec – Alltech Young Scientist

nierskeho štúdia FBP, reprezentantka
SPU vo FS Zobor, pričinila sa o získanie
titulu Laureát festivalu Akademický Zvolen
2009. 

Ing. Marek Bennár – doktorand na
FBP. Venuje sa na Slovensku doposiaľ
neriešenej téme Optimalizácia zvyšo-
vania výťažnosti cukru pri získavaní sa-
charózy z cukrovej repy. 

Bc. Veronika Peknušiaková – 2. roč.
inžinierskeho štúdia FEM, reprezentantka
SPU vo FS Zobor. Aktívne sa podieľala
na organizovaní osláv 50. výročia FEM. 

Kamila Moravčíková – 2. roč. baka-
lárskeho štúdia FEM, reprezentantka
SPU vo FS Zobor, je iniciatívna aj pri
napĺňaní umeleckých programov súboru.
Aktívne sa podieľala na organizovaní
osláv 50. výročia FEM.

Ing. Jana Gajdošová – doktorandka

Stalo sa už tradíciou, že v rámci programu jesenných Študentských
dní nitrianskych univerzít sa rektor SPU, dr.h.c. prof. Ing. Mikuláš Lá teč -
ka, PhD., stretáva so študentmi, ktorí dosiahli vynikajúce študijné vý -
sled ky, mimoriadne úspechy na poli vedeckej práce, kultúry či športu.

2009. Jeho práca na tému Využitie živých
probiotických buniek v akvakultúre zís -
kala 2. miesto. 

Janko Eduard Potclan, 2. roč. baka-
lárskeho štúdia FBP, reprezentant SPU
vo FS Zobor, účinkoval v televíznom
programe Kapura. 

Bc. Jana Emrichová – 1. roč. inži-

Najlepší študenti SPU dostali ďakovný list a mimo riad ne šti pendium. Na snímke
spolu s rektorom M. Látečkom a prorektormi J. Supukom a V. Ratajom. Foto: rch

Študijný program troch univerzít
„Program doktorandského štúdia je

štvorročný, pričom povinnosťou študentov
je absolvovať časť štúdia na partnerských
univerzitách, alebo vo výskumných cen-
trách či medzinárodných spoločnostiach.
Predpokladom účasti na projekte je vý-
borná znalosť anglického jazyka na od-
bornej úrovni. Študijný program obsahuje
výskumné aktivity prepojené na jednotlivé
univerzity, cykly špecializovaných pred-
nášok, letné školy, semináre, doškoľovacie
kurzy, pričom všetky aktivity sú ohodno-
tené kreditmi. Štúdium končí obhajobou
doktorandskej dizertačnej práce v an-
glickom jazyku pred medzinárodnou štát-
nou komisiou. Práca musí byť originálnym
prínosom v danej oblasti výskumu. Ude-
lenie akademického titulu „philosophiae
doctor“ (PhD.), bude doplnené certifiká-
tom špecifikujúcim medzinárodný cha-
rakter doktorandského štúdia, ktorý budú
akceptovať všetky zainteresované uni-
verzity. Cieľom výkonného výboru je ešte
doriešiť otázku udeľovania dvojitého di-
plomu,“ informuje prof. Z. Gálová a do-
dáva, že záujemcovia o tento študijný
program sa môžu prihlásiť v rámci riad-
neho termínu prijímacích skúšok na dok -
torandské štúdium, pričom sa vyžaduje
vzdelanie v identickom, resp. príbuznom
študijnom programe. „Pokiaľ ide o prijatie
väčšieho množstva študentov, zatiaľ máme
obmedzené finančné možnosti, avšak
veríme, že sa nám podarí získať finančné
krytie predovšetkým na mobility a študijné
pobyty v rámci projektu Erasmus Mundus,
ktorý sme vypracovali v spolupráci s
partnerskými univerzitami,“ hovorí pro-
dekanka. 

V akademickom roku 2009/2010 sú do
programu zapojení štyria študenti z SPU
(2 z FBP a 2 z FAPZ), štyria z Talianska a
šiesti z Poľska. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Hlavným koordinátorom programu je
prof. Giuseppe Maiorano z Talianska, pri-
čom vo výkonnom výbore participuje je-
den zástupca z každej univerzity. SPU
reprezentuje prof. RNDr. Zden ka Gálová,
CSc., pro dekanka Fakulty biotechnológie
a potravinárstva, lokálna koordinátorka
výboru. Jeho stálym hosťom je doc. Ing.

Pred dvoma rokmi podpísala Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre zmluvu o spolupráci s Univerzitou v Molise v Taliansku (Uni ver -
si ta’ Degli Studi Del Molise v Campobasso) a s Univerzitou technolo-
gicko-prírodovedeckou v Bydgoszczi v Poľsku (University of Technology
and Life Sciences, Bydgoszcz). Tri partnerské univerzity vytvorili
spoločný medzinárodný doktorandský študijný program s názvom
Welfare, biotechnológie a kvalita živočíšnej produkcie, ktorý sa v sú-
časnosti už úspešne realizuje. 

Erika Horniaková, CSc., z Fakulty agro-
biológie a potravinových zdrojov. Na kaž-
dej univerzite je vytvorená 10-členná pro-
gramová komisia zložená z predsedu,
vedecko-pedagogických pracovníkov uni-
verzity a jedného doktoranda, ktorá pri-
pravuje, hodnotí a riadi vzdelávanie na
domácej univerzite. 

Delegácia SPU (prof. Gálová, prof. Bulla, prof. Bíro, doc. Hor nia ko vá) na Uni -
verzite v Molise s koordinátorom programu, prof. Giuseppe Maioranom (prvý
sprava). Snímka: archív FBP

RADI UVEREJŇUJEME

Z KOLÉGIA REKTORA

Je vybavený systémom prenosu dát. Keď
v ňom zásoba mlieka klesne na 50 litrov,
zodpovedný pracovník farmy dostane tex-
tovú SMS správu a zásobníky doplní.
„Keby sme denne predali okolo 700 litrov
mlieka, investície vložené do automatu a
klimatizovaného auta, čo je takmer 45-ti -
síc eur, by sa nám vrátili do dvoch ro kov,“
podotkol Ing. Pružinský. 

Priamy predaj mlieka z fariem tvorí len
minimálny podiel na celkovom predaji
mlieka. „Je to asi len jedno percento z

ce loslovenskej produkcie, čo predstavuje
deväť miliónov kilogramov mlieka ročne,“
informovala na otvorení Ing. Margita Šte-
fániková, riaditeľka Slovenského zväzu pr-
vovýrobcov mlieka v Nitre. Dodala, že
pria my predaj zahŕňa dva spôsoby – pre -
daj sofistikovanými automatmi a priamo z
farmy. Do septembra prebiehal len predaj
z fariem na konzum pre zvieratá. Potom
sa zmenila legislatíva, ktorá stanovuje ur -
či té hygienické požiadavky a mlieko sa
od septembra môže predávať priamo aj
na ľudskú spotrebu. 

Hudobnú nahrávku ob-
sluhy automatu so slo-
venským textom a pod-
mazom slovenskej hudby
vytvoril a nahral na pa-
stierskej dvojačke fujarista
Drahoš Daloš z Lehoty.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

O mlieko z automatu
bol už v prvý deň pre-
vádzky veľký záujem. 

Foto: za

Kolégium rektora SPU schválilo 23. novembra Správu o výsledkoch výchovno-
vzdelávacej činnosti na SPU v ak. roku 2008/2009 s pripomienkami. Zaznela správa
o priebehu a výsledkoch komplexnej akreditácie za obdobie 2002 až 2007 a o opat-
reniach na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-6, ktoré bránili zaradeniu SPU
medzi uni ver zity. Kolégium vzalo na vedomie informácie o možnostiach spolufinan-
covania pro jek tov riešených z prostriedkov EÚ z celouniverzitných zdrojov, s prihliadnutím
na finančné možnosti; o podpise Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zo dňa 4. 11.
2009; inštalácii automatu na predaj surového kravského mlieka; o priebehu Štu dent -
ských dní 2009; čerpaní prostriedkov v rámci programu Erasmus a ďalších otázkach
tý ka jú cich sa tejto aktivity; o podujatiach počas Týždňa vedy a účasti excelentného
pra co vis ka FAPZ na výstave Bibliotéka 09 a i. Kolégium schválilo návrh na vyplatenie
mo tivačných štipendií 12 študentom, ktorí aktívne reprezentujú SPU. -r-

Dekani a ich úloha v nových
 stratégiách európskych univerzít

Názov tohto príspevku bol mottom výročnej konferencie dekanov európskych
fakúlt, konanej 19. a 20. novembra v Lisabone. Účelom stretnutia bola výmena
skúseností a poznatkov pri riešení globálnej krízy na regionálnej úrovni.

Viac ako 150 osobností nielen z krajín
EÚ, ale aj z Ruska, Srbska, Chorvátska,
Izraela, Kosova, Malajzie a Turecka sa
sústredilo na problematiku možností rie-
šenia regionálnych inovácií ekonomiky
pri využití inštitucionálnej kapacity a ľud-
ského potenciálu, na reflexné hľadiská
spoločnosti na regionálne inovácie (sku-
točné i virtuálne) ako nástroj uplatňovania
tzv. dobrej praxe z fakúlt a univerzít na
užívateľov. Odzneli aj správy o riešení
spolupráce medzi univerzitami, súkrom-
nými spoločnosťami a štátom pri zavá-
dzaní prioritných regionálnych projektov
a informácie o stave úrovne pri budovaní
vedomostnej spoločnosti s príkladmi
úspešného naplnenia funkcií trojuholníka
vzdelanie – výskum – inovácie. Zaujímavé
boli aj príklady uplatňovania inovácií pri
celoživotnom vzdelávaní, tvorbe pracov-
ných príležitostí, zvyšovaní zručnosti a
pre nose poznatkov do sietí, klastrov a
ve deckých parkov s adresnou stratégiou,
vodcovstvom, riadením a financovaním.

Menované problémy a úlohy sa analy-
zovali v hlavných okruhoch (témach) pro-
gramu konferencie, a to: 1. Reakcie na
zmeny na trhu práce – nové výzvy pre
uni verzity a fakulty. 2. Modelový trojuholník:
stratégia a prax trvalých regionálnych
inovácií v čase svetovej ekonomickej krí -
zy. 3. Odhad realizácie štátnych, regio-
nálnych a inštitucionálnych inovácií.

Súčasťou stretnutia boli aj spoločenské

akcie (koncert, privítacia párty a záverečná
večera), ktoré doplnili a zvýraznili potrebu
výmeny poznatkov a reálneho príspevku
k riešeniu významných spoločenských
problémov. Aj v tom je význam európskej
platformy Deans and European Acade-
mics Network. Účasť na podujatí bola
pre nás užitočná a poučná v mnohých
prípadoch pôsobenia nielen na úrovni
fakúlt, ale aj univerzity. Na záver niekoľko
osobných poznámok:

- Musíme sa naučiť, že tzv. recepcie
na začiatku a na konci konferencie, kon-
gresu či inej príležitosti nemusia byť lu-
kulskými hodmi. Lisabon bol príkladom
striedmosti a naplnenia poslania v boji
proti kríze na každej úrovni.

- Portugalsko a Lisabon ukazujú (na-
priek súčasným problémom), ako treba
využívať „európske peniaze“ na rozvoj
infraštruktúry a vzdelanosti v prospech
budúcnosti štátu a národa.

- Postavenie fakúlt a dekanov ako hlav-
nej hybnej sily nielen rozvoja vlastných
inštitúcií, ale primárnej úlohy v trojuholníku
– vzdelanie – výskum – inovácie je v Eu-
rópe jasné. Nie však na Slovensku.

- Som presvedčený, že naša delegácia
dekanov (4B – prof. Bandlerová, prof.
Bie lik, prof. Bíro, prof. Bulla) dokáže po-
znatky a skúsenosti aplikovať aj v pod-
mienkach SPU a Slovenska.

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc., 
dekan FBP
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hodine k slávnostne prestretému stolu,
spoločne sa pri krížiku pomodlíme za ži-
vých a mŕtvych,“ hovorí Janka. Uchovali
si aj zvyk hádzať orechy do kútov. Tak
ako v iných rodinách, jedia oblátky s me-

dom, cesnakom a orechy, čo podľa
tradícií zabezpečí zdravie na celý
ďalší rok. Aj preto sa v minulosti
podával strúčik cesnaku i domácim
zvieratám. „Otec rozkrojí jablko na
toľko častí, koľko ľudí je okolo stola
a podá ich so slovami, spomeň si
na mňa, keď ťa bude vodiť. To zna-
mená, aby sa každý vždy vrátil
domov,“ dodáva Janka a podotýka,
že sama nezabúda ani na zvieratká,
ktoré chovajú na farme – dve ko-
bylky lipicany, ovce, kačice, sliepky,
morky a na psíkov. Po ve če ri im
odnesie pokrmy zo stola, aby tiež
boli účastní Štedrej večere. 

Ako druhý chod Gajdošovci pri-
pravujú na večeru sladkú fazuľovú
polievku s hríbikmi, zapraženú
cesnakom a maslom, vyprážanú
rybu a zemiakový šalát. Po večeri
sa idú pozrieť pod stromček na
darčeky. 

Pekným zvykom je chodenie
koledovať. Dodnes chodia po Veľ-
kej Mani „betlehemáši“, zvyčajne
deti, spievajú a oznamujú Ježišovo
narodenie. Prídu do domu, za-
spievajú koledy, zavinšujú a za to
si vykoledujú sladkosti, koláče a
niekde aj zopár koruniek. 

Jedným z vinšov nám všetkým
Janka Gajdošová zaželala krásne
a požehnané vianočné sviatky: 

Vinšujeme vám na tieto sviatky
ponajprv šťastie, zdravie, hojné
bož ské požehnanie, na poli úrody,

v komore hojnosť, v pitvore svornosť, v
izbe lásku, úprimnosť a na dietkach ra -
dosť, aby ste boli veselí ako v nebi anjeli.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Mikuláš a Lucia
„Už celé predvianočné obdobie

bolo voľakedy obdobím rôznych
zvykov a rituálov, ktoré dnes už
mladej generácii a deťom pripadajú
ako rozprávky. Z detstva si pamätám
na každý zimný sviatok v našej de-
dinke Veľkej Mani, lebo mal neopa-
kovateľnú atmosféru,“ spomína Jan-
ka. „Prvý zimný sviatok je Mikuláš.
Chlapci si zhotovovali masky v po-
dobe svätého Mikuláša, ktorý mal
na hlave berlu a v ruke myrtu a
zvonec. Ním oznamoval svoj prí-
chod. Sprevádzal ho čert. Chodili
po dedine, do domácností a pýtali
sa detí, ako sa správali počas mi-
nulého roka. Zlým, ktoré nechceli
poslúchať a nepomodlili sa, dali
čierne uhlie, dobrým orechy a ovo-
cie. Oboje sa ušlo aj mne.“ 

Trinásteho decembra je Lucie.
Ani tento sviatok neostal bez po-
všimnutia. „Dievčatá sa zahalili do
bielej šatky alebo záclony či pos -
teľnej plachty, do ruky vzali varechu,
cesnak a husacie krídlo. Kam vošli,
všetci domáci sa museli pomodliť
Otčenáš, ľudí omietli krídlom, aby
ich obchádzali zlé sny,“ hovorí o
tradícii v ich obci sympatická zo-
boristka. 

Čas vianočný
Štedrý deň je však na mágiu azda

najbohatší! „V našej rodine držíme
pôst. Podľa povery sa v tento deň nesmie
nič požičať z domu, aby nezavítala k nám
bieda. Aby bola peňaženka stále plná,
oplatí sa vložiť pod obrus do každého

rohu stola peniaz. Čaro Štedrého večera
umocňuje, že sa spolu zídeme. Predtým,
ako si s ockom, mamičkou a mladšou
sestrou Ivankou sadneme presne o piatej

„Najkrajšie sviatky roka sú predovšetkým o láske
a harmó nii v rodine,“ hovorí Janka Gajdošová. 

Foto: archív JG

AIESEC-ári na konferencii Highway v Poprade. Foto: archív AI

HIGHWAY 2009
Členovia nitrianskej pobočky študentskej organizácie AIESEC sa v dňoch 5. - 8. no-

vembra zúčastnili na najväčšej národnej konferencie AIESEC-u pod názvom Highway
2009, ktorá sa tento rok konala v Poprade. Medzi dvomi stovkami účastníkov boli za-
stúpené viaceré národnosti, preto sa oficiálnym jazykom stala angličtina. Cieľom kon-
ferencie bolo oboznámiť nových členov s fungovaním organizácie a umožniť im získať
praktické zručnosti a vedomosti potrebné na pôsobenie v lokálnych pobočkách. V
sobotu bol pre nich prichystaný “simulation day“, čo v praxi predstavovalo rozdelenie
nováčikov do fiktívnych pobočiek a simuláciu jedného roku v AIESEC-u. Členmi jedno-
tlivých tímov v pobočkách sa stali tzv. OGX (ľudia, ktorí majú na starosti stážistov zo
Slovenska), ďalej „ICX“ (ľudia, ktorí sa starajú o zahraničných stážistov) a „communication“
(ľudia, ktorých úlohou je propagácia AIESEC-u a mediálna komunikácia). Pre starších
členov boli pripravené rôzne tréningy zamerané na rozvoj osobnosti, prosperitu
Slovenska a vedenie tímu. Nezabudlo sa ani na budúcich stážistov, ktorí chcú pro-
stredníctvom AIESEC-u vycestovať do zahraničia. Podstatu konferencie vystihla nová
členka Katarína Javorčíková: „Highway bol o tvrdej práci. Konferencia mi pomohla
pozrieť sa na seba očami ostatných ľudí. Pochopila som, že nikto nie je neužitočný, že
môžeme dokázať veľa, len musíme chcieť. Nikde sa nenaučíte a nezažijete toľko, ako
na konferenciách, ktoré poriada AIESEC.“ PETRA MALIARIKOVÁ,

AIESEC, LC Nitra

Ako „naťahujú” študentov v Oxforde a Cambridgei?
Známe je, že tieto dve najstaršie univerzity vo Veľkej Británii sú celosvetovo po va žo -

va né za jedny z najvýznamnejších a najprestížnejších. A zrejme preto členovia skú -
šob nej komisie na prijímacích pohovoroch pristupujú k výberu budúcich študentov so
špeciálnou pozornosťou. Počas skúšok si všímajú nielen základné vedomosti abiturientov,
ale zaujíma ich aj to, ako budú reagovať na neštandardné otázky. 

Uchádzača o štúdium na lekársku fakultu môžu napríklad vyzvať, aby ich logicky
presvedčil, že v danom momente sa pozerajú ako tancuje. Študenta, ktorý sa v bu dúc -
nosti chcel stať veterinárom, členovia skúšobnej komisie zmiatli otázkou, či si náhodou
nemyslí, že Mesiac je zo syra? A komisia, ktorá skúšala na právnickej fakulte, žiadala
niektorých študentov, aby podrobne urobili porovnávaciu analýzu šampónov vyrábaných
firmami Tesco a Timothy ... 

Zdá sa, že v testovacích metódach nemožno rozpoznať žiadnu logiku. Napriek
tomu sami pedagógovia sú presvedčení, že práve takéto „pasce” sú potrebné, pretože
odhaľujú schopnosť uchádzača obrazne myslieť, čo podľa názoru špecialistov výrazne
zvyšuje šance mladých ľudí stať sa všestranne vzdelanými odborníkmi. -rch-

Vianoce nie sú len o darčekoch, koláčikoch či vyžehlenom obruse. Vianoce
sú o rodine. A rodina o láske. Takto vníma najkrajšie sviatky roka Ing. JANA
GAJDOŠOVÁ, doktorandka Katedry ekonomiky FEM a manažérka FS Zobor. Ich
čaro je podľa nej v tom, že ľudia verili, a mnohí dodnes veria, na kúzlo Vianoc a
mágiu, ktorá im mala zabezpečiť úspešný celý nastávajúci rok.

So slovenskou kultúrou sa
zoznámila doma - v USA

Asi to boli typické znaky socialistickej
spoločnosti ako spôsob výstavby či vážne
tváre ľudí, ktoré na mňa pôsobili melan-
cholicky. Zistila som, že väčšina z nich
nevie po anglicky, skôr po nemecky, čo
bolo odlišné od iných častí Európy, ktoré
som predtým navštívila. Cítila som, že
majú určitú bariéru a odstup od cudzincov.
Avšak keď som sa s nimi začala rozprávať,
boli dvakrát milší a priateľskejší ako Ame-
ričania. 

Aké je pre vás Slovensko teraz, keď
ste ho navštívili tretíkrát? 

- Zmenila sa, a stále sa mení tvár krajiny
i ľudia. Vďaka slobode majú pozdvihnutého
ducha. Mladí sa aktívne učia cudzie jazyky
a majú otvorený prístup k cudzincom a
iným kultúram. 

A čo študenti, majú záujem pracovať?
- (Smiech.) Spoločným menovateľom

amerických a slovenských študentov je,
že skôr volia ľahšiu cestu ako náročnú
prácu. Aj keď väčšina je svedomitých,
schopných kreatívne myslieť a využívať
moderné technológie, čo im oveľa rýchlej-
šie a kvalitnejšie umožňuje získať poža-
dované výsledky. Mnohí si už uvedomujú,
že, obrazne povedané, všetky informácie
majú doslova na dosah ruky. 

Mali ste možnosť precestovať Slo-
vensko? 

- Áno, východoslovenský kraj, Liptov a
iné kúty a zostalo mi veľa krásnych spo-
mienok, napr. na nezabudnuteľný týždeň
s priateľmi na Donovaloch, keď som mala
pocit, že všetci Slováci sa vedia lyžovať.
Ve rím, že v budúcnosti si ešte pozriem tie
miesta, ktoré som nevidela. 

Ako dlho plánujete pobudnúť v Nitre? 
- V januári pricestuje na Slovensko man-

žel a v máji mienime cestovať do USA. Už
sa veľmi teším na okamih, keď uvidím naše
štyri deti. 

Prezradíte, aké darčeky si odveziete
do USA? 

- Určite modranskú a hnedú keramiku,
ktorá sa vyrába na východnom Slovenku.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Pani Ruppel, prečo ste si vybrali práve
Slovensko?

- Manžel učil na univerzite v Delaware
v USA a v roku 1996 mal spoločný projekt
v oblasti ekonomiky so slovenskými od-
borníkmi. Vtedy sme prvýkrát navštívili
Slovensko. Týždeň vyučoval v Košiciach
a tri týždne na SPU v Nitre. Druhýkrát
sme pricestovali pred štyrmi rokmi, keď
vyučoval na Katedre ekonomiky FEM.
Vtedy som sa zoznámila s PhDr. Katerinou
Veselou, ktorá učila na SPU nový predmet,
akademické písanie (academic writing).
Keďže tejto tematike som sa venovala v
USA, nadviazali sme spoluprácu. Minulý
rok sme vypracovali úspešný projekt fi-
nancovaný Fulbrightovou komisiou a od
septembra tohto akademického roku pô-
sobím na KOJV FEM. Naším cieľom je
vytvoriť učebnicu pre potreby slovenských
a českých študentov a pedagógov v ob-
lasti akademického písania. 

Čo je obsahom tohto predmetu? 
- V prvom rade sa snažíme sprevádzať

študenta myšlienkovým procesom. Tí,
ktorí majú vo svojom študijnom programe
akademické písanie, majú už dostatočné
znalosti gramatiky anglického jazyka. Pí-
sanie je jedna z najzložitejších zložiek
jazyka, stretáva sa tu gramatika aj slovná
zásoba. Pri hovorení sa tolerujú chyby,
mô žete sa opraviť, vyjadriť jasnejšie,
použiť mimiku a gestikuláciu, písanie to
neumožňuje. Musíte byť jednoznační,
pres ní, používať správne interpunkčné
zna mienka, v tom je to zložitejšie. Existujú
aj slová, ktoré robia text koherentným.
Aka demický článok je ešte náročnejší a
špecifickejší ako písanie esejí, pretože si
vyžaduje znalosť termínov. Jedna z kapitol
učebnice, ktorú plánujeme dokončiť v
letnom semestri, sa bude venovať výlučne
špecifickým problémom, ktoré majú slo-
venskí študenti s akademickým písaním. 

Čo ste vedeli o Slovensku predtým,
ako ste ho navštívili? 

ktoré mali rodičov Slovákov, ale aj americ -
ké, ktoré žili v tejto oblasti. Pamätám si,
ako sme sa učili slo venské slová, piesne
a základné informácie o krajine.

Takže zrejme to nebola náhoda, ale
prozreteľnosť, že ste sa v mladosti zo -
známili s našou kultúrou a po rokoch sa
dostali na Slovensko. Čo vás tu najviac
prekvapilo? 

„Spoznala som u vás veľa zaujíma -
vých ľudí a miest, získala som dob -
rých priateľov a nadobudla pozna nie,
že väčšina študentov je svedo mi tých,
schopných kreatívne myslieť a využí-
vať moderné technológie,“ hovorí Dr.
Carol Ruppel. Foto: rch

Kvalitu výučby cudzích jazykov na Katedre odborného jazykového vzdelávania
FEM pomáhajú zvyšovať zahraniční lektori. Tretí rok tu pôsobí pedagogička 
z USA, Dr. CAROL RUPPEL, PhD. O svoje dojmy sa podelila aj s nami.

- Boh má zmysel pre humor, pretože,
hoci som nebola Slovenka, ako stredo-
školáčka som navštevovala katolícku školu
slovenských dievčat v Pensylvánii - Aka-
démiu sv. Cyrila. V tejto oblasti žilo pred
50 rokmi veľa Slovákov a existoval tu
mníš sky rád Sestry sv. Cyrila. Vznikla tu
aj katolícka škola. Navštevovali ju deti,
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ERASMUS, prečo nie?

Aerobic opäť nechýbal RECENZIA

VÝBEROVÉ KONANIE

S PIETOU

ODBORY INFORMUJÚ...

ZOOOM
ZO ŠPORTU

Basketbal
V zápase s Komárnom nedali hosťujú-

ci hráči BK SPU Nitra súperovi ani naj-
menšiu šancu a s prehľadom zvíťazili 
55 : 79 (14:22, 18:23, 8:21, 15:13). Na do -
mácej palubovke porazili nováčika Žilinu
62 : 51 (10:10, 19:14, 18:13, 15:14) a dva
body si priviezli aj zo Svitu, kde zvíťazili
60 : 79 (19:22, 13:17, 18:22, 10:18). 

Viac na www.bknitra.com

Volejbal
Nečakaný priebeh mal zápas volejba-

listov VK Ekonóm SPU Nitra so Svid ní -
kom, keď na domácej pôde nezískali ani
set a prehrali 0 : 3 (-27, -22, -21). Slabý
výkon podali aj v Prešove, kde podľahli
domácemu klubu Slávia PU Mirad 3 : 1
(23, 21, -29, 18). 

V prvom seminfinálovom zápase Slo -
ven ského pohára zvíťazili doma nad VKP
Bratislava 3 : 2 (-17, 14, 23, -23, 12). 

Viac na www.nitravolejbal.sk

Florbal
Na florbalové majstrovstvá sveta B-di-

vízie, ktoré sa konajú 5. – 12. decembra
vo Švédsku, si nomináciu vybojovala aj
trojica hráčok Slávie SPU DFA Nitra.
V ná rodnom drese hrajú Mária Li ho sitho -
vá, Monika Trnková a Romana Janegová,
vedúcim družstva je Marián Janega. 

1. liga mužov
ŠK Slávia SPU DFA Nitra – Gajary 5 : 4,

ŠK Slávia SPU DFA Nitra Lido Bratislava 
6 : 5 (4:1, 0:1, 2:3).

4 Dňa 4. novembra 2009 bola podpísa-
ná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na
rok 2010, podľa ktorej sa od 1. januára bu-
dúceho roka zvýšia stupnice platových ta-
ríf o 1 percento pre učiteľov VŠ, výskum-
ných a vývojových zamestnancov, odbor-
ných zamestnancov a zamestnancov vyko-
návajúcich prácu vo verejnom záujme.

4 Na zasadnutí Výboru UO, ktoré sa
uskutočnilo 18. novembra 2009, boli prero-
kované materiály súvisiace s kolektívnym
vyjednávaním na SPU, so zimnou rekreá -
ciou pre zamestnancov univerzity a ich ro-
dinných príslušníkov, ako aj s regenerač-
no-liečebným pobytom v Pieš ťa noch, ktorý
odborová organizácia pripravuje v dvoch
turnusoch: 27. - 31. 1. 2010 a 3. – 7. 2.
2010. Rektor SPU prof. Ing. M. Lá tečka,
PhD., informoval členov výboru o aktuál-
nom dianí na univerzite, akreditácii a inves-
tičných aktivitách. Kves tor ka SPU Ing. A.
Jančušková vystúpila s informáciou o hos-
podárení univerzity k 31. 10. 2009.

4 Na mimoriadnych zasadnutiach Vý -
bo ru UO (25. 11. a 2. 12.) sa jeho členovia
zaoberali prípravou návrhu kolektívnej
zmluvy na obdobie rokov 2010 – 2012. 

4 V dňoch 1. – 2. 12. sa autor článku zú-
častnil na zasadnutí Výboru VŠ a PRO, kde
boli prerokované materiály súvisiace so
stavom členskej základne, s projektom fi-
nančného mechanizmu EHP, nórskeho fi-
nančného mechanizmu a štátneho rozpoč-
tu SR s názvom Vzdelávacie centrum a
centrum regenerácie pracovnej sily Kež -
mar ské žľaby s celkovým príspevkom do-
norov 915 149 €. Súčasťou programu bolo
aj hodnotenie plnenia Programového vy-

hlásenia vlády z pohľadu OZ PŠaV na Slo -
ven sku. Nasledujúci deň sa konal 6. ročník
odbornej konferencie s medzinárodnou
účas ťou na tému Vzde lá va nie – liek proti
krízam, na ktorej sa zúčastnilo 150 odborá-
rov z celého Slovenska a 18 zahraničných
hostí z deviatich európskych krajín. Ple nár -
ne rokovanie bolo zamerané na investície
do školstva, opatrenia proti kríze a jej do-
pady na školstvo u nás a v zahraničí. Po -
po ludní sa odborári z vysokých škôl zú-
častnili na rokovaní o sociálno-ekonomic-
kom postavení zamestnancov vysokých
škôl, vedy a výskumu v Poľsku, Bul har sku
a na Slo ven sku.

4 Na základe návrhu Výboru UO na roz -
pustenie rezervy SF zamestnávateľa si za-

Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ
s hlbokým zármutkom oznamuje, že 25.
novembra 2009 nás vo veku 82 rokov opustil
bývalý dlhoročný spolupracovník, priateľ,
významný vedec a odborník 

prof. Ing. Dušan Medvecký, DrSc.
Narodil sa 24. 10. 1927 v Liptovskom

Mi kuláši. Po absolvovaní štúdia na VŠPLI
v Košiciach nastúpil na vtedajšiu Katedru
všeobecnej a špeciálnej zootechniky. Tu

v roku 1955 ukončil doktorandské štúdium so zameraním na
problematiku odchovu teliat. O dva roky neskôr úspešne obhájil
kandidátsku dizertačnú prácu a ako prvý na Slovensku získal
vedeckú hodnosť kandidát poľnohospodárskych vied v zootech-
nickom odbore. V roku 1966 úspešne obhájil habilitačnú prácu
a v roku 1986 získal vedeckú hodnosť doktora poľnohospodárskych
a lesníckych vied. V roku 1990 bol menovaný za profesora v
odbore špeciálna zootechnika.

Až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1994 pôsobil ako
pedagóg na KŠZ, kde prednášal a viedol cvičenia z predmetu
chov hovädzieho dobytka, špeciálna zootechnika a chov koní.
Ako školiteľ zabezpečil vedecký rast piatich absolventov zoo-
technického odboru, traja z nich pôsobia na katedre a ďalej
rozvíjajú vedeckú školu, ktorú založil. 

Vedeckovýskumná činnosť profesora Medveckého bola za-

meraná na experimentálne problémy odchovu a výkrmu teliat.
Bol autorom mnohých projektov rekonštrukcie a výstavby ustaj-
ňovacích objektov pre teľatá, ktoré sa realizovali v praxi. Originálne
vedecké poznatky zhrnul v troch návrhoch vynálezov, trinástich
zlepšovacích návrhoch a mnohých úspešných vedeckých pro-
jektoch. Bol autorom 11 knižných publikácií a viac ako 250 pô-
vodných vedeckých a odborných prác. 

Ako gestor disciplíny Chov koní si v roku 1980 stanovil ďalšiu vý-
znamnú životnú úlohu – vyšľachtenie slovenského športového
ponyho a vybudovanie experimentálneho chovu tohto plemena.
Do realizácie tohto zámeru vložil vysoké pracovné nasadenie
a svojou poctivou a cieľavedomou prácou prekonal mnohé prekážky.
Významne sa podieľal aj na budovaní vzorkovnice chovu HD a koní
na VPP v Kolíňanoch. Svoje bohaté poznatky a skúsenosti odovzdával
študentom aj širokej chovateľskej praxi formou výučby a praktického
poradenstva ako aj organizovaním vedeckých podujatí. 

Profesor Medvecký bol uznávanou vedeckou osobnosťou. Vy-
značoval sa cennými charakterovými vlastnosťami, akými sú
skromnosť, pracovitosť, láskavosť a cieľavedomosť. Ani počas
náročnej tvorivej práce nezabúdal na svojich kolegov, pre ktorých
bol vždy dobrým učiteľom a priateľom. Strácame v ňom významnú
osobnosť vysokoškolského pedagóga a poľnohospodárskeho
odborníka. Jeho statočná a svedomitá práca nám bude vždy
príkladom a povzbudením. 

Česť jeho pamiatke! Kolektív KŠZ

V kongresovom centre ŠD A. Bernoláka sa 30. novembra uskutočnila prednáška
o študentských mobilitách v rámci programu ERASMUS. Organizovala ju kancelária
zahraničných vzťahov a študentská organizácia ESN (Erasmus Student Network).

Našou snahou bolo oboznámiť študentov
SPU s tým, čo je ERASMUS a zodpovedať
ich zvedavé otázky týkajúce sa štúdia
v zahraničí. Na naše prekvapenie prišlo
okolo 40 ľudí, najmä tí, ktorí majú záujem
spraviť niečo pre seba a svoju budúcnosť. 

Stretnutie otvorila Marianna Geffertová,
ktorá informovala o ESN a jej aktivitách.
Ja som im vysvetlila, čo je to Erasmus,
kde všade majú naši študenti možnosť
vycestovať a akými krokmi a vybavovač-
kami musia prejsť. Na-
sledovala zaujímavejšia
časť prednášky, kde štu-
denti, ktorí absolvovali
časť štúdia na zahra-
ničnej univerzite, odpo-
vedali na otázky typu
prečo si vybrali danú
krajinu, ako prebiehal pohovor, ako to
bolo s ubytovaním, financovaním, životom
v danej krajine a v neposlednom rade,
ako to bolo s uznávaním predmetov po
návrate domov, resp. ako hodnotia program
Erasmus. Prítomní si vypočuli „príbehy“
študentov, ktorí pobudli v Holandsku, Ru-
munsku, Česku, Maďarsku, Taliansku, Ra-
kúsku či v Anglicku. Vďaka patrí Eve Mrov-
čákovej, Tomášovi Kočišovi, Márii Ďuriš -
kovej, Dominike Porubskej, Adamovi Pol-
korábovi, Veronike Bolušikovej, Mariánovi
Hamadovi, Jurajovi Staňovi, Jurajovi Na-
gyovi, Andrejovi Macákovi, Radke Gre-
guškovej, Marte Mackovej a Slávke Lau-
dárovej, že vo svojom voľnom čase prišli

a svojimi skúsenosťami pomohli rozhodnúť
sa aj iným študentom, či študovať v za-
hraničí. 

„Myslím si, že to bol dobrý nápad, zor-
ganizovať prednášku týkajúcu sa programu
Erasmus. Mňa jednoznačne presvedčila,
že budem chcieť vycestovať na štúdium
niekde inde,“ povedala nám Lucia Poto-
čárová, druháčka na FAPZ.

„Prednáška bola veľmi zaujímavá a do-
zvedela som sa kopec nových vecí. Už

som rozmýšľala nad
tým, skúsiť takýto vý-
menný pobyt, ale bála
som sa toho hlavne pre-
to, že som si nebola istá
v cudzom jazyku. Včera
som zistila, že je to je-
dinečná príležitosť, ako

sa v ňom zlepšiť. A keby som nebola
už piatačka, určite by som to využila!“,
dodala Mária Kredatusová, študentka
Technickej fakulty. 

Myslím, že stretnutie na tému Erasmus
dopadlo veľmi dobre a keď bude záujem,
zorganizujeme ho znova. Vďaka za pomoc
patrí pani prorektorke Magdaléne Lacko-
Bartošovej a Gabriele Slivinskej z kance-
lárie zahraničných vzťahov, ale aj našim
kolegom, že nazbierali odvahu, postavili
sa pred spolužiakov a poskytli im cenné
informácie, skúsenosti, zážitky a dojmy.
Verím, že viacerí z účastníkov na otázku:
„Erasmus?“ odpovedia jednoznačne: „Pre-
čo nie?“ JANA REVÁKOVÁ, 5. FAPZ

Stretnutie odborových zväzov v Turecku
V dňoch 9. až 14. novembra t.r. sa členka Výboru

UO OZ Ing. Božena Vitázková zúčastnila na seminári v
tureckom Diyarbakire, ktorý bol súčasťou projektu Eu-
rópskej odborovej konfederácie s názvom Dialóg ob-
čianskej spoločnosti. Viac ako 50 zástupcov konfederácií
odborových zväzov zo Slovenska, Talianska a Turecka
sa snažilo naplniť cieľ projektu, a to posilniť kontakty a
vzájomnú výmenu skúseností medzi tureckými odbormi
a odbormi členských štátov EÚ. Zároveň sa lepšie
spoznali a dosiahli vzájomné porozumenie, ktoré zlepší
trvalý dialóg medzi zúčastnenými stranami. K ilustrácii
pulzujúceho života v „kolíske civilizácie“ významnou
mierou prispeli aj sprievodné akcie, ako prijatie na
úrade guvernéra provincie Diyarbakir, prehliadka mestskej
pevnosti, Atatürkovho múzea, kamenného mestečka
Hasankeyf na rieke Tigris, návšteva rafinérie Tűpras
v Batmane či tabakovej továrne a univerzity Dicle.
Teşekkür ler! (Ďakujeme!)

Socha Atatürka, zakladateľa
Tureckej republiky, sa vyníma
v každom tureckom meste.

Foto: archív B. VITÁZKOVEJ

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vy pi -
su je výberové konanie na obsadenie:

n funkčného miesta docenta na Katedre veteri-
nárskych disciplín FAPZ pre študijný odbor 6.1.2 Ži -
vo číš na produkcia. Uzávierka prihlášok je 18. 12. 2009.

n funkčného miesta docenta na Katedre krajin-
ného plánovania a pozemkových úprav FZKI pre
študijný odbor 6.1.11 Krajinárstvo. Uzávierka prihlá-
šok je 18. 12. 2009.

n funkčného miesta docenta na Katedre záhrad-
nej a krajinnej architektúry FZKI pre študijný odbor
6.1.17 Krajinná a záhradná architektúra. Uzávierka
prihlášok je 18. 12. 2009.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na ob-
sadzovanie funkčných miest docentov sú uvedené na
webovej stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej vý -
veske SPU.

n miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre
krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI
pre zabezpečenie výučby predmetov: environmen-
tálne manažérske systémy, posudzovanie vplyvov
činnosti na ŽP.

Podmienky prijatia: 
- VŠ vzdelanie v príslušnom odbore,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka, 
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

Uzávierka prihlášok je 18. 12. 2009.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asi stenta v 0,5 prac. úväzku na Katedre odborného
jazykového vzdelávania FEM pre výučbu anglického
jazyka.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania,
- doplňujúce rozširujúce VŠ vzdelanie – anglický jazyk,
- skúsenosti v oblasti vyučovania odborného jazyka

zamerané na ekonomiku, poľnohospodárstvo a stro-
járstvo,

- skúsenosti s tlmočením a prekladaním odborných
textov,

- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preukázať certi-
fikátom alebo praktickým overením,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka –

doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 me-
siace.
Uzávierka prihlášok je 15. 12. 2009.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre ekonomiky FEM pre výučbu
predmetov (aj v anglickom jazyku): kalkulácie a roz-
počty, elektronický obchod, teórie spotrebiteľa ob-
chodu.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania, 
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť svetového jazyka – preukázať certifi-

kátom alebo pohovorom,
- skúsenosti s výučbou ekonomických predmetov aj

v anglickom jazyku, 
- praktická zručnosť vo využívaní IKT v rozsahu MS

Office – doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace.
Uzávierka prihlášok je 18. 12. 2009.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre trvalo udržateľného rozvoja
FEŠRR pre výučbu predmetov: trvalo udržateľný roz -
voj a integrovaný manažment prírodných zdrojov.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore vedeckej a pedago-

gickej profilácie katedry,
- akademický titul PhD.,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- vedecká spôsobilosť preukázaná vedeckými prí-

spevkami,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať vysved-

čením o štátnej jazykovej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať

certifikátom alebo praktickým overením,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesia-
ce,

- predpokladaný termín nástupu: 8. 2. 2010.
Uzávierka prihlášok je 18. 12. 2009.

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými do-
kladmi o štúdiu a ďalšími požadovanými dokumentmi
zasielajte na Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slo-
venskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, tr. A. Hlin -
ku 2, 949 76 Nitra.

Vo Vydavateľstve SPU
vyšla vedecká monogra-
fia v anglickom jazykom
s názvom Economic re-
lations and Citizenship
in Multicultural Europe
of Regions (Ekonomic-
ké vzťahy a občianstvo

v multikultúrnej Európe regiónov). Au-
tori, členovia medzinárodného projekto-
vého tímu, dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik,
PhD., doc. Dr. Ing. Elena Horská a Mgr.
Ing. Danka Moravčíková, poskytujú čita-
teľom v širšom kontexte predovšetkým
výsledky medzinárodného vzdelávacieho
projektu Socrates Grundtvig Multikultúrne
vzdelávanie pre európske občianstvo,
ktorý sa realizoval v rokoch 2006 - 2009
v koordinácii FEM SPU v Nitre (koordi-
nátorkou projektu bola doc. E. Horská).
Cieľom projektu bolo spojiť skúsenosti o
európskom občianstve z perspektívy rôz-
nych európskych miest, zvýšiť povedomie
o výhodách a dôsledkoch európskej in-
tegrácie v cieľových skupinách a pod-
porovať porozumenie a toleranciu medzi
európskymi národmi prostredníctvom
učenia jazykov, kultúr, histórie, tradícií,
spotrebiteľského správania sa a medzi-
personálnej komunikácie. Partnerom pro-
jektu bola univerzita zo Španielska, Českej
republiky, Maďarska a Rakúska. Išlo o
pracoviská, ktoré sa okrem poskytovania
univerzitného vzdelávania orientujú aj na
celoživotné vzdelávanie, rozvoj poraden-
skej činnosti, a preto pre nich mala účasť
na projekte veľký význam. 

Monografia prináša aktuálne infor-
mácie o ekonomických a sociokultúrnych
rozdieloch v Európe regiónov, ako aj o
fenoméne európskeho občianstva. Ko-
píruje ciele projektu a proporcionálne
približuje teoretické koncepty, ako aj
empirické dáta z relevantnej problema-
tiky. Vedecká monografia ukazuje zaují -
mavý obraz o súčasnej „Európe regió-
nov“, zdôrazňuje mnoho podobností,
ale aj rozdiely medzi nimi. -rch-

V športovej hale SPU sa 10. 11. 2009 v
rámci Študentských dní nitrianskych univerzít
konal aerobic maratón. Účastníčky cvičili v
troch 50-minútových kolách, ktoré sa skladali
z tanečného aerobiku, posilňovania a zumby.
Zaujímavé choreografie cvi čiteliek spestrili
súťaž a prispeli k vytvoreniu výbornej špor-
tovej atmosféry. Všetkých 58 zúčastnených
študentiek podalo vynikajúce výkony a pre-
ukázalo výbornú fyzickú zdatnosť, kondíciu,
vytrvalosť ako aj psychickú odolnosť pri
náročnom zaťažení. Štu dentky ohodnotili
toto podujatie pozitívne a tešia sa na ďalšie
podobné podujatia organizované Katedrou
telesnej výchovy a športu FZKI SPU a ZŠK
Slávia SPU v Nitre. 

Mgr. PaedDr. M. ORLÍKOVÁ, 
Mgr. PaedDr. D. FEBENOVÁ Aj napriek tomu,

že zimný semester pomaly končí, nedá
mi, aby som sa nepodelila s vami s jeho
nástrahami, ktoré trápili nielen mňa, ale aj
niektorých mojich kolegov. Takže po po-
riadku. Učila som, resp. učím na šiestich
školských pracoviskách. Hospodárska,
Mariánska, Farská, Quatro, Technická fa-
kulta, EA Hala a BV, čiže naša katedra.
Takto rozložené miesta som ešte nemala.
Bolo by ich aj viac, ale pomohla katedra
hygieny FBP. Pred pár rokmi som skoro
celý semester učila na Katedre špeciálnej
zootechniky. Všetci boli zlatí, trpeli ma tam.
Dokonca som mala aj miestnosť, kde sa
zložiť a kľúč od cvičebne. Predtým som
tiež takmer celý semester učila na Novej
dobe. Takže chtiac-nechtiac poznám skoro
všetky pracoviská našej univerzity. Iba na
Tulipánovej som ešte nebola... Tie presuny
sú vskutku náročné. Keď sa ja ponáhľam
na Mariánsku, kolegyňa z práva na Farskej
sa zas náhli k nám. Ešte šťastie, že je cel-
kom pekná jeseň.

Rozvrhári by podľa mňa predsa len
mali viac spolupracovať a možno by bolo
dobré, vrátiť sa do čias ústrednej roz-
vrhovej komisie. Otázne je, či by sa to
ešte medzi fakultami dalo. 

DANIELA WOLFOVÁ

mestnanci SPU prilepšia v novembrovom
výplatnom termíne čiastkou 35 €. 

4 Ako prejav vďaky za podporu odborár-
skej činnosti bude v predvianočnom čase
členom odborov z radov zamestnancov
SPU distribuovaná karta výhod Sphere-
card, na základe ktorej môžu využiť balíček
zliav v sfére služieb a na nákup vybraných
druhov spotrebného tovaru. 

Vážení členovia odborového zväzu,
kolegy ne a kolegovia, v mene Výboru UO
si dovoľujem zaželať vám príjemné prežitie
vianočných sviatkov, veselý záver roka a
pozitívny štart do nadchádzajúceho, veľa
zdra via, osobných a pracovných úspechov.

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD. 

Podarilo sa vám za-
chytiť nejakú veselú či
kurióznu situáciu? Po-
deľte sa o svoje foto -
úlovky s čitateľmi Poľ-
nohospodára a pošlite
ich spolu s vtipným
textom na našu mailo-
vú adresu: redakcia@
polnohospodar.sk. Au-
torov najlepších sní-
mok odmeníme.

Kocúr, čo zaspal dobu. Foto: PETER IVAN


