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Nitrianske univerzitné dni 2010 sa vybrali do ulíc Nitry. Čítajte na 5. strane. 
Foto: za

V SKRATKE

Botanická záhrada na Gardenii
Na 14. medzinárodnej predajnej výstave

pre záhradníctvo a záhradkárov, na Gar -
denii 2010, ktorá sa konala 22. až 25. ap-
ríla na výstavisku Agrokomplex v Nitre, sa
Bo tanická zá hrada SPU zúčastnila ako je-
diná zo slovenských botanických záhrad.
Jej za mest nanci prezentovali na pridelenej
ploche rastliny z rôznych krajín sveta vrá-
tane flóry Stre do mo ria. Svoje miesto na vý-
stavnej ploche našli aj zástupcovia kvitnú-
cich orchideí, široký sortiment tilandsií
a bromélií, aj niektoré druhy antúrií. Z vonkajších rastlín boli zastúpené cibuľoviny
- hyacinty a rôzne druhy tulipánov. Súčasťou expozície bol i predajný stánok, kde
si návštevníci mohli zakúpiť izbové rastliny okrasné listom, ale aj mäsožravé, suku-
lenty, orchidey alebo tilandsie. Zároveň im záhradníčky BZ poskytli odborné rady,
ako sa o rastliny postarať. -rch-

Otvorili Fórum mladých
Klubový priestor pre mladých ľudí, naj-

mä stredoškolákov a vysokoškolákov a ich
aktivity, otvorili 26. apríla v priestoroch
komplexu Mediahaus na Ulici Fraňa Mojtu
18. Pásku pre strihol primátor Nitry Jozef
Dvonč, rektor UKF prof. Libor Vo zár a pro-
rektor SPU pre vzťahy s verejnosťou, prof.
Vladimír Rataj. Zá me rom je poskytnúť mla-
dým ľuďom priestor na pohybové aktivity
(fitness, tanec, stolný tenis, stolný futbal,
aerobic), klubové stretnutia, spoločenské
hry a premietanie filmov. K dispozícii je aj

počítačová miestnosť, atrakciou bude letné posedenie na terase. Podľa Ľuboša
Uhera, mládežníckeho koordinátora programov, sa činnosti po čase rozšíria o ďal-
šie aktivity, napríklad o jazykové kurzy. „Som presvedčený, že v Nitre je obrovské
množstvo ľudí, ktorí hľadajú iný druh zábavy, ako je v niektorých reštauráciách,“
povedal po otvorení Fóra mladých primátor Jozef Dvonč. „Naša predstava je
úplne jasná – vytvoriť alternatívu slušného stretávania sa a zábavy. Verím, že fó-
rum sa ujme a jeho aktivity mladých pritiahnu.“ Prorektor SPU, prof. Vladimír Rataj,
vyjadril presvedčenie, že mesto vytvorilo pre mladých ľudí zaujímavý priestor a
záleží iba na nich, ako ho budú využívať. „Držme si palce, aby tieto krásne pries -
tory vydržali. Užívajte si ich!“ povedal. Prof. Libor Vozár, rektor UKF, podotkol, že
je to symbolický darček pre študentov na začiatku Nitrianskych univerzitných dní. 

Fórum mladých financuje a prevádzkuje mesto Nitra. Bude otvorené nielen po-
čas pracovných dní, ale aj cez víkendy. -rch-

Poslanci diskutovali so študentmi
S odbornými prednáškami na aktuálne

témy zavítali na našu univerzitu poslanci
parlamentu SR. Iveta Radičová a Ivan
Mikloš sa 3. mája v Kon gre so vom centre
ŠD A. Bernoláka stretli so študentmi a
pedagógmi FEM a FEŠRR. Na programe
boli otázky sociálnej politiky a ekonomic-
kého vývoja v Európe. O reforme Spo loč -
nej poľnohospodárskej politiky EÚ po ro-
ku 2013, problematike reformy pozemko-
vého práva, dotačnej politike EÚ, ako aj
o medzinárodných vzťahoch v strednej Európe diskutovali študenti 5. mája s Bé -
lom Bugárom a Zsoltom Simonom v spoločenskej miestnosti ŠD Mladosť. (Viac na
www. polnohospodar.sk) KP

Ôsmy kontrolný deň na VPP
Tradičný kontrolný deň na Vy so ko škol -

skom poľ nohospodárskom podniku SPU,
s.r.o., Kolí ňa ny sa 12. mája za účasti rek-
tora uni verzity, prof. M. Látečku, prorekto-
rov, prof. J. Supuku a prof. V. Ra taja, ako
aj odborných pracovníkov fakúlt, konal
v po radí už po ôsmykrát. Tak, ako každo-
ročne, aj teraz sa podnik mal čím pochvá-
liť. Jeho riaditeľ, Ing. Peter Brezovský a je-
ho spolupracovníci prezentovali novú
techniku na obrábanie pôdy v zmysle naj-

novších trendov presného poľnohospodárstva, prevádzku zrekonštruovanej farmy
dojníc, ale aj novovybudovanú odchovňu bažantov na farme v Žiranoch. Ani ne-
priaznivé počasie neodradilo účastníkov od prehliadky porastov osivovej kukuri-
ce, tekvice, morfínového maku a rýchlorastúcich energetických drevín, ktoré sú
okrem tradičnej rastlinnej výroby súčasťou podnikateľského zámeru podniku. KP

Striebro pre basketbalistov SPU Nitra
V rozhodujúcom piatom zápase finálo-

vej série medzi BK SPU Nitra a AB Cos -
metics Pezinok podľahli naši hráči na pa-
lubovke súpera 71:62 a v extraligovej ta-
buľke tak obsadili konečné druhé miesto.
Majstrom SR v sezóne 2009/2010 sa stal
Pezinok, ktorý nám oplatil prehru spred
roka. -r-

STĹPČEK

Podujatie zorganizovalo Ústredie
prá ce, sociálnych vecí a rodiny. Na plo-
che osemtisíc metrov štvorcových sa
stretlo 150 zamestnávateľov zo Slo ven -
ska a zo zahraničia, firmy vzdelávania
pre trh práce a kariérneho poradenstva,
súkromné agentúry zamestnávania,
partneri siete EURES, ako aj európske
inštitúcie a siete poskytujúce občanom
poradenstvo a pomoc v oblasti od štú-
dia po prácu. Hlavnou myšlienkou ex-
pozície SPU v pavilóne B bolo, že bez
kvalitného vzdelania sa v súčasnosti dá
uplatniť len zriedka, preto je nevyhnut-
né, aby mládež bola orientovaná týmto
smerom. Prezentáciu pripravili zamest-
nanci Slovenskej poľnohospodárskej
knižnice a priblížili v nej inštitúciu ako

Na výstavisku Agrokomplex sa 29. a 30. apríla uskutočnil najväčší veľtrh pra-
covných príležitostí na Slovensku - Job Expo 2010. Prezentovali sa na ňom aj
vzdelávacie inštitúcie, medzi nimi aj Slovenská poľnohospodárska univerzita.
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Škoda, že naše noviny nie sú (aj)
zvukové, pretože by bolo celkom jed-
noduché zadať hudobnú hádanku.
Nie koľ ko taktov, a súťaž by sa mohla
začať. „Kdeže som to počul, počula?“
„Hm, je mi to voľajaké známe, ale veru
neviem...“

Alebo vyhýbavé: „Vážna hudba nie
je pre mňa to pravé orechové.“ A tak
ďalej až do chvíle, kým by sa melódia
nedostala do uší milovníka a znalca
hudby, ktorého odpoveď by bola jasná:
„Veď sú to „znelky“, sprevádzajúce
sláv nostné okamihy akademických
uda lostí v našej aule! Príchod magnifi-
cencie, spektabilít, honorabilít v talá-
roch s insígniami na promočnú sláv-
nosť či inú významnú udalosť. No a na-
sleduje pátranie v hudobnej encyklo-
pédii, ktorého výsledok je veru zaujíma-
vý: Sú to úryvky z veľkolepého diela
sláv neho barokového skladateľa G. F.
Händela (1685 – 1759). Na pí sal ju na
objednávku anglického dvora, ktorý pri
príležitosti Aachen ské ho mieru v roku
1749 zorganizoval veľkolepý program s
ohňostrojom v jednom z nádherných
londýnskych parkov. De ko ráciu k tejto
udalosti, na ktorú sa zišli hostia z celej
krajiny, navrhol slávny taliansky staviteľ
Servandoni. Lešenie pre ohňostroj vo
forme triumfálneho ob lúka, zdobené
sochami gréckych božstiev a kráľovým
portrétom, majstri „ohňostrojári“ anga-
žovaní až z Talian ska. Pravdu po ve -
diac, produkcia sa veľmi nevydarila
a skončila požiarom. Jedinou trvalou
hodnotou bola a naveky ostala Hän de -
lo va veľkolepá suita Music for the Royal
Fireworks, hudba pre kráľovský ohňo-
stroj, ktorá si svojou slávnostnou „po-
chodovou“ predohrou, štylizovanými
tanečnými prvkami, jednoduchosťou,
ľudovou intonáciou a zá roveň veľkole-
pým prevedením veľkým, stočlenným
orchestrom získala srdcia posluchá-
čov. Započúvajme sa, prosím, do hud-
by majstra pri najbližšej promócii. Bude
čo nevidieť, veď štátnice sú už v plnom
prúde! K. POTOKOVÁ

Rokovanie, ktoré sa konalo 29. aprí-
la, otvoril prof. Mikuláš Látečka, rektor
univerzity a predseda vedeckej rady a
oboznámil prítomných s výsledkom
voľby kandidáta na funkciu rektora na
nové funkčné obdobie. Zvo le né mu
prof. Pet ro vi Bielikovi zaželal veľa
úspe chov v aka demickej funkcii. No vý
rektor sa svojho úradu ujme 2. júla
2010. Čle no via vedeckej rady po roz-
prave schválili Správu o výsledkoch
vedeckovýskumnej činnosti univerzity
za rok 2009 s pripomienkami. Roz pra -
va sa týkala najmä financovania vý-
skumu, orientácie na medzinárodné
výskumné projekty, zainteresovanosti
technických pracovníkov na výskume,
ale aj problematiky publikovania v re-
nomovaných časopisoch a kvality od-
borného rastu zamestnancov. V zmys -
le vysokoškolského zákona preroko -
vala potom vedecká rada návrhy na
vymenovanie za profesorov a po taj-
nom hlasovaní jednomyseľne súhlasila
s me novaním doc. Tibora Ba ran ca
(štu dijný odbor Fyziológia plodín a
dre vín), doc. Petra Chreneka (Bio tech -
nológie), doc. Jána Pokriv čá ka (Eko -
nomika a manažment podniku) a doc.
Aleny Voll manno vej (Spra co va nie poľ-
nohospodárskych produktov) za pro-
fesorov. Prorektor prof. Ján Su puka in-
formoval následne vedeckú radu o vy-
daných pravidlách pre habilitáciu do-
centov a vymenúvanie profesorov
v podmienkach SPU v Nitre. V zá vere
rokovania oznámil rektor Mi ku láš Lá -
teč ka skončenie svojho funkč ného ob-
dobia, ako aj funkcie pred se du vedec-
kej rady. -r-

celok i jej vybrané pra-
coviská. Zároveň pred -
stavili možnosti den ného
i externého štúdia na
jednotlivých fakultách
a poskytli informácie
o podmienkach štúdia
na Uni ver zi te tretieho
veku. 

Súčasťou veľtrhu prá-
ce Job Expo 2010 bola
aj odborná panelová
kon ferencia, zameraná
na problematiku trhu
práce. „V oblasti vzde-
lávania má Európa čo
doháňať. V porovnaní s
USA, kde je 40 % ľudí
s vysokoškolským dip -

lomom, Európa zaostáva o 10 %. To sa
prejavuje aj na možnosti získať kvalifiko-
vanú prácu. Na Slovensku je tradícia do-
končiť strednú školu veľmi silná. Avšak
podľa štatistiky až 15 % mladých Euró -
pa nov, to znamená každý siedmy, pred-
časne ukončí školskú dochádzku. To je
obrovská strata potenciálu. V rámci EÚ
až 30 % pracovnej sily nemá dostatočnú
kvalifikáciu, to je vyše 80 miliónov ľudí.
Keďže už dnes je známe, že v priebehu
piatich až desiatich rokov bude počet
pracovných príležitostí pre nekvalifiko-
vanú pracovnú silu výrazne nižší, je ne-
vyhnutné prijať opatrenia na zníženie
tohto faktora,“ povedal Maroš Šefčovič,
podpredseda EK pre medziinštitucionál-
ne vzťahy a administratívu. -rch-

Bez vzdelania sa znižujú možnosti získať kvalifikovanú
prácu. Foto: rch

Z vedeckej rady univerzity

Foto: rch



Inštitút v rokoch 2008 – 2010 v
rámci oficiálnej medzinárodnej
rozvojovej pomoci Slovenska ko-
ordinoval v Srbsku projekt pod
názvom Podpora ekologického
poľnohospodárstva a výroby eko-
logických potravinových výrob-
kov. Bol zameraný na pestovanie
ekologického ovocia a zeleniny v
regióne Báč. Niektoré súčasti
spracovateľských technológií
ovo cia a zeleniny na potravinové
výrobky pomohol riešiť Výskumný
ústav potravinársky v Bratislave
pod vedením doc. Ing. Stanislava
Šilhara, CSc. Koordinačným pra-
coviskom projektu a prijímateľom
pomoci za srbskú stranu bola
spoločnosť Zdravo Organic v Se -
lenči. Pred troma mesiacmi bol
projekt ukončený. Jeho výsled-

kom je ovocný sad určený na produkciu
ekologických jabĺk na ploche 4 ha, slú-
žiaci ako model pre ekologické poľno-
hospodárstvo a renovované spracova-
teľské technológie v hodnote viac ako
80-tisíc eur, financované Slovenskou
agen túrou pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu pri Ministerstve zahranič-
ných vecí SR. Ako nás informoval Jozef
Gašparovski, riaditeľ sekcie kvality a ve-
dúci pre ekologické poľnohospodárstvo
firmy Zdravo Organic a Slovan Progres,
ovocný sad plánujú rozšíriť o ďalších 50

ha. Okrem ekojabĺk chcú pestovať aj
ekobroskyne, ekomarhule a iné, netra-
dičné druhy ovocia.

Firma Zdravo Organic existuje osem
rokov, zaoberá sa spracovaním kon-
venčnej a organickej produkcie - ovocia
a zeleniny. Hospodári na ploche 150
hektárov. „Počas svojej prítomnosti na
domácom trhu, trhoch niekoľkých okoli-
tých krajín bývalého spoločného štátu,
ako aj Európskej únie, sme sa dostali do
povedomia predovšetkým vďaka dobré-
mu výberu výrobného programu a jeho
vysokej kvalite. Všetky produkty - kom-
póty, marmelády, džemy, slivkový lekvár,
šťavy, šaláty a zaváraniny vyrábame bez
použitia chemických prostriedkov. Su ro -
vi ny sú vlastnej výroby, alebo z voľného
trhu. Výroba sa realizuje podľa vlastných
chránených receptúr, ktoré sú dielom
nášho výskumného tímu,“ hovorí Jozef
Gaš parovski. Zároveň dodáva, že všet-
ky ich výrobky pravidelne kontroluje
Tech nologická fakulta v Novom Sade a
každý má svoje osvedčenie o kvalite.
O tom, že sú naozaj kvalitné, svedčia
mnohé prestížne ocenenia. 

V továrni Zdravo je nainštalovaná naj-
modernejšia technológia ULO (ultra-low-
oxygen), sklad s osobitnými boxmi a
moderným počítačovým systémom. Ne -
dáv no postavili chladiareň s kapacitou
3-tisíc ton. Jej prvoradá funkcia je konti-
nuálne zásobovanie továrne surovinami,

www.uniag.sk2

Jazyk je ako plávanie...

Slovákom v Srbsku sme pomohli dopestovať ekoovocie
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Dopestovať ekologické ovocie a zeleninu a zvýšiť zamestnanosť po-
mohol projekt, ktorý v Srbsku, v slovenskej obci Selenča, realizoval
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) pod ve-
dením doc. Ing. Jána Brindzu, CSc., v spolupráci so srbskou spoločnos-
ťou Zdravo Organic a Slovan Progres. Jeho výsledkom je modelový
ovocný sad na produkciu ekologických jabĺk.

Srbská delegácia na prijatí u dekana FAPZ, prof. Daniela Bíra. Snímka: rch

Ekologické poľnohospodárstvo (EP)
v Srbsku je podelené na oblasti. Vo
Vojvodine sa najviac pestuje zelenina,
v centrálnej časti ovocie a v južnej sa
venujú chovu hovädzieho dobytka. 

Hlavnou hnacou silou rozvoja politi-
ky ekologického poľnohospodárstva je
vláda.

„Naša krajina sa uchádza o vstup
do EÚ. Aj preto vláda prijala viacero
opatrení, s cieľom zlepšiť všeobecné
podmienky pre poľnohospodárstvo
(úvery pre poľnohospodárov, dotácie
pre rôzne produkty, atď.). Naším plá-
nom je, aby EP po roku 2013 slúžilo
ako model pre ostatné odvetvia poľno-
hospodárstva Srbska pri vstupe do

EÚ,“ uviedla M. Miloševićová. Pomôcť
srbským ekovýrobcom by mal aj nový
zákon o EP, ktorý bude prijatý v týchto
dňoch. Pod ľa slov štátnej tajomníčky
musia srbskí poľnohospodári, ktorí sa
chcú venovať organickému pestovaniu
plodín a chovu dobytka, prekonávať
viacero problémov. Jedným z nich je aj
získavanie potrebných informácií a ab-
sencia vzdelávania v uvedenej oblasti.
„Z tohto dôvodu plánujeme otvoriť mo-
derné edukačné strediská pre EP pri
stredných poľnohospodárskych ško-
lách a zriadiť samostatné a špecializo-
vané centrá celoživotného vzdelávania.
Mali by sa formovať v miestach, kde je
tradícia pestovania ekologických výrob-

kov. Jedno z nich je aj obec Selenča,“
povedala M. Mi lo še vićová a zdôrazni-
la, že v tejto oblasti sa už úspešne rea-
lizuje aj aktívna spolupráca so Slo ven -
skou poľnohospodárskou univerzitou.

V poslednom čase v Srbsku zazna-
menávajú vzrastajúci záujem o biopo-
traviny. Podľa najnovších štúdií sú
srbskí spotrebitelia (najmä mestskí,
predovšetkým ženy), vo veku od 20
do 40 rokov, ochotní priplatiť za bio-
potraviny z tradičných regiónov, lebo
sú vyrábané bez použitia chemických
látok. „Napriek tomu, že sú zdravšie
ako bežné potraviny, ich dostupnosť
na domácom trhu nie je ideálna. Bio -
ob cho dov je málo a ceny produktov
sú pomerne vysoké. V porovnaní s
konvenčnými výrobkami sú ceny bio-
potravín o 20 až 30 % vyššie. Zatiaľ
nedokážeme konkurovať produkcii zo
západnej Európy, kde sú oveľa vyššie
dotácie na výrobu ekoproduktov ako
u nás,“ skonštatoval Jozef Ga š pa rov -
ski z firmy Zdravo Organic. -rch-

Plánujú vytvoriť strediská vzdelávania o ekovýrobe
Ekologická výroba v Srbsku začala koncom 70-tych rokov. V súčasnosti sa

realizuje na ploche okolo 5-tisíc ha, pričom ďalších 9-tisíc je v období pre-
chodu k ekologickej výrobe. To je iba 0,3 % z celkovej výmery ornej pôdy kra-
jiny. Podľa prof. Mirjany Miloševićovej, štátnej tajomníčky MP Srbska, v bu-
dúcnosti majú veľké šance zväčšiť plochy pre organickú výrobu až na 600-ti-
síc ha. „V súčasnosti sa ekologickému poľnohospodárstvu venuje okolo 700
farmárov. Naším cieľom je prevziať európsky model ekologického poľnohos-
podárstva,“ dodáva.

Slovenská spoločnosť pre poľno-
hospodárske, lesnícke, potravinár -
ske a veterinárske vedy pri SAV
(SSPLPV) dlhodobo pôsobí ako in-
štitúcia, ktorá ponúka určité mož-
nosti spolupráce, hľadania integrity
a rozvoja tvorivého myslenia. Na
Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzite pôsobí jej samostatná po-
bočka. V päťročných intervaloch sa
koná zjazd a valné zhromaždenie.
Predchádzajú mu plenárne schôdze
jednotlivých pobočiek a sekcií,
u nás sa plenárna schôdza konala
7. apríla tohto roku. Jej cieľom bolo
zhodnotiť predchádzajúce obdobie
a zamyslieť sa nad budúcnosťou.
Súčasťou schôdze bola aj voľba no-
vého výboru a následne predsedu
pobočky.

Ak chceme zachovať a rozvíjať
činnosť spoločnosti a pobočky, je tu
otázka, ako ďalej. Mnohí sa pýtajú,
čo mám z členstva v spoločnosti, čo
mi to prinesie. Áno, sú to legitímne
otázky, ale legitímna je aj otázka, čo
chcem pre spoločnosť urobiť. Nie je
presne definovaná ani otázka kolek-
tívneho členstva a úlohy kolektívne-
ho člena. Spoločnosť doteraz nemá
vlastnú webovú stránku, kde by boli
základné informácie. Robia sa ak-
cie, ktoré však treba rozdeliť na ve-
decké, odborné, semináre, výbero-

vé prednášky a podobne. Možno
požiadať aj o dotáciu na konferen-
ciu, aj keď nejde o vysokú sumu, ale
môže to pomôcť. Sú tu možnosti pre-
zentácie spoločnosti na stredných
školách, veď ich študentov potrebu-
je každá fakulta. Nie je jasný ani
vzťah k akreditácii, čo môže takáto
spoločnosť urobiť v jej prospech. Pri
rôznych hodnoteniach máme kolón-
ku členstvo v spoločnostiach, je tu,
samozrejme, možnosť aktívneho
členstva, nie pasívneho. Už sme si
akosi zvykli, že aktivity navyše každý
z nás berie skôr ako záťaž, nie ako
možnosť rozvíjať svoj talent, osob-
nosť a tvorivosť. Odrazom toho je
celková devastácia a devalvácia
morálnych hodnôt spoločnosti, kopí-
rovanie namiesto tvorivosti, pohŕda-
nie namiesto uznania. 

Preto aj touto cestou vyzývam
všetkých, ktorí chcú pracovať, tvoriť
a ovplyvňovať ďalší vývoj, aby aktív-
ne pristupovali aj k činnostiam, ktoré
majú viac morálny ako ekonomický
rozmer. Príležitosťou bude už XIV.
valné zhromaždenie a 8. zjazd
SSPLPV, ktoré sa uskutočnia 16. jú-
na 2010 v Kon gre so vom centre ŠD
A. Bernoláka.

Doc. Ing. JOZEF GOLIAN, Dr.,
predseda pobočky SSPLPV pri SAV

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 

l 28. mája 2010 sa v knižnici Katedry bota-
niky (pavilón Z, 4. poschodie) uskutočnia ob-
hajoby dizertačných prác: o 9.00 h bude Ing.
Renáta Chudíková, doktorandka na KB, obha-
jovať prácu na tému Reprodukčná biológia
 vybraných taxónov čeľade Rosaceae L.
a o 11.00 h bude Ing. Vladimír Kĺč, externý
doktorand na KB, obhajovať prácu na tému
Chorológia a populačná biológia rodu Cra -
taegus L. v rôznych ekologických podmien-
kach východného Slovenska;

l 17. júna 2010 sa v knižnici Katedry rastlin-
nej výroby FAPZ (pavilón A, 2. posch.) usku-
točnia obhajoby dizertačných prác: o 9.00 h
bude Ing. Mariana Živčáková, doktorandka
na KRV, obhajovať prácu na tému Vplyv racio-
nalizácie pestovateľských systémov na aktuál-
nu zaburinenosť a úrodový potenciál vybra-
ných  plodín pre podmienky trvalo udržateľné-
ho rozvoja a o 11.00 h bude Ing. Jozef
Beluský, externý doktorand na Katedre udrža-
teľného poľnohospodárstva a herbológie, ob-
hajovať prácu na tému Vplyv odrody, inokulá-
cie osiva a hnojenia na produkčný potenciál
sóje fazuľovej;

l 2. júla 2010 sa v knižnici Katedry rastlinnej
výroby (pavilón A, 2. posch.) uskutočnia obha-
joby dizertačných prác: o 8.30 h bude Ing.
Miroslav Buday, externý doktorand na KRV,
obhajovať prácu na tému: Tvorba úrody a kva-
lity cukrovej repy v závislosti od použitia bio-
preparátov podporujúcich rozklad organic-
kých látok a spracovania pôdy; o 10.00 h bude
Ing. Martina Porubská, externá doktorandka
na KRV, obhajovať prácu na tému Tvorba pro-
dukčných a kvalitatívnych parametrov úrody
cukrovej repy (BETA VULGARIS, PROV. ALTI SSI -
 MA DOELL) vplyvom vybraných antropogén-
nych faktorov a o 11.30 h bude Ing. Tomáš
Upohlav, doktorand na KRV, obhajovať prácu
na tému Úroda a kvalita pšenice tvrdej formy
ozimnej v závislosti od vybraných pestovateľ-
ských faktorov v podmienkach kukuričnej vý-
robnej oblasti.

Prebiehajúce transformačné zmeny, ako aj nástup elektronických in-
formačných zdrojov, akosi posúvajú do úzadia nielen profesionálne spo-
ločnosti, ale predovšetkým osobné kontakty a stretnutia. Ko mu ni ku jeme
elektronickou poštou a vôbec sa nezamýšľame nad možnosťami, ako
spoločne tvoriť a hľadať nové riešenia. 

Spoločnosť, ktorá ponúka
spoluprácu a rozvoj

Metódy výučby Dr. Thompsona sú
zamerané na to, aby študentov stimu-
lovali počas lekcie čo najviac rozprá-
vať. „Jazyk je ako plávanie – keď vás
niekto hodí do vody,
musíte začať plávať.
A čím viac plá vate,
tým viac sa vám to
páči. Pri výučbe cu -
dzieho jazyka je
najdôležitejšia ko-
munikácia. Gra ma -
ti ka je iba nástroj,
ktorý treba maxi-
málne zjed nodušiť,“
hovorí. V praxi sa
mu osvedčilo, že
študentov k disku-
sii podnecujú naj -
mä ne gatívne a kon -
troverzné témy, 
napr. čo je najhorší
zločin. 

Podľa odborníka pri sledovaní pred-
nášky v Power Pointe si študent zapa-
mätá 12 %, pri počúvaní 15 %. Keď je
však nútený hovoriť, zapamätá si až 
95 %. Naj efek tív nejšia je práca v skupi-
nách alebo vo dvojici, ktoré treba neus-
tále obmieňať, aby si partneri na seba
nezvykli. Študenti si musia navzájom
pomáhať odstraňovať psychické barié-
ry, strach, že budú vyzerať hlúpo, keď
sa vyjadria nesprávne. Tento spôsob sa
volá kritickí priatelia. Zároveň lektor mu-
sí ich prácu monitorovať, aby „neskĺzli“
do rodného jazyka.

Pri výučbe angličtiny Dr. Tompson
odporúča neustále využívať internet,
napr. stránky www.teachertube.com,
 www.  youtube.learnenglish. Inšpiratívny

materiál o poľno-
hospodárstve a naj-
novších technoló-
giách mož no nájsť
aj cez google, po
vpísaní napr. far-
mer´s week ly, coun -
try file. Dob rým po-
mocníkom je BBC
Radio Plays, kde
štu denti môžu po -
čú  vať hry na pokra-
čovanie. Zá ro veň
od bor ník odporúča
siah nuť po súčasnej
literatúre. „Ne treba
čí tať Sha ke speara,
ale modernú litera-
túru, ktorá je napí-

saná dneš ným jazykom a mládeži je te-
maticky oveľa bližšia.“ Svo jim študentom
ponúkol aj ďalší zaujímavý spôsob osvo -
jovania si jazyka – spoločne sledovať
film bez zvuku a jeho časti v päťminúto-
vých intervaloch komentovať. Pe da gó -
gom neodporúča vysvetľovať v rodnom
jazyku. Keď študent nerozumie, treba
rad šej použiť gestikuláciu či mimiku. „Ta -
kéto podujatia sú mimoriadne podnetné,
pretože nám umožňujú overiť si svoje a
získať nové poznatky pre lektorské aktivi-
ty,“ vyjadrili sa viacerí pedagógovia
z KOJV. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

„Pedagóg by sa mal snažiť študenta
motivovať tým, že mu vysvetlí význam
angličtiny ako jazyka vedy, vý poč tovej
techniky, ekonomiky či me dzi národnej
politiky,“ hovorí Dr. Brian Thompson.

Koncom apríla absolvoval týždenný pobyt na Katedre odborného jazykové-
ho vzdelávania FEM Dr. Brian Thompson, lektor anglického jazyka z Uni ver zi -
ty aplikovaného výskumu v Drontene v Holandsku. So študentmi SPU a slo-
venskými kolegami sa podelil o svoje desaťročné skúsenosti a novátorské
techniky vo výučbe cudzieho jazyka. Ako nás informovala PaedDr. Ľubomíra
Moravcová, PhD., vedúca KOJV, spoluprácu s ním nadviazali lektorky, Mgr.
Elena Ko vá či ko vá a Mgr. Katarína Klimentová, ktoré začiatkom marca v rámci
programu Eras mus absolvovali týždenný pobyt na uvedenej univerzite.

OZNAMUJEME

Foto: rch

ako aj skladovanie a uschovávanie suro-
vín z konvenčnej a organickej výroby.

Srbská delegácia navštívila SPU
V polovici apríla navštívila SPU srbská

delegácia, vedená prof. Dr. Mirjanou
Miloševićovou, PhD, štátnou tajomníč-
kou Ministerstva poľnohospodárstva
(MP) Srbska.

Hostí prijal prof. Ing. Daniel Bíro,
PhD., dekan FAPZ. 

Na stretnutí sa zúčastnila aj Nada
Miškovićová, prezidentka Národnej
asociácie pre ekologické poľnohospo-
dárstvo - Serbia Organica, Ing. Juliana
Schlo sserová, CSc., riaditeľka Odboru
životného prostredia a ekologického

poľnohospodárstva ÚKSUP-u v Bra tis -
la ve, doc. Ján Brindza, Jozef Gaš pa -
rov ski, a doc. Ing. Dezider Toth, CSc.,
pracovník IOBBB. 

V spolupráci s MP Srbska, za účasti
štátnej tajomníčky,  prof. M. Mi lo še vi ćo -
vej, pripravil IOBBB v rámci programu
technickej pomoci FAO a rozvojovej po-
moci, aj ďalší projekt pod názvom Tech -
nická podpora na zlepšenie poľnohos-
podárskeho poradenstva pre trvalo
udržateľné a ekologické poľnohospo-
dárstvo, zameraný na vybudovanie mo-
delového vzdelávacieho a poradenské-
ho strediska pre ekologické poľnohos-
podárstvo a výživu v Srbsku.  

Dekan FAPZ informoval srbských
hostí o zameraní vedeckovýskumnej a
vzdelávacej činnosti fakulty. Následne
sa diskutovalo o výsledkoch doterajšej
spolupráce a o jej perspektívach.

Prof. Miloševićová poďakovala vede-
niu fakulty a kolektívu IOBBB za aktívnu
pomoc a transfer poznatkov expertov
SPU pri rozširovaní ekologického agro-
potravinárstva v podmienkach Srbska a
zriaďovaní vzdelávacieho a poraden-
ského strediska pre danú oblasť. 

Počas návštevy si srbská delegácia
prezrela vybrané agropotravinárske
pracoviská, orientované na ekologickú
produkciu.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Otvorenie ekologického sadu v Selenči za účasti delegácie FAO, vedenej Máriou
Kadlečíkovou. Foto: Archív JB



Tam, kde to s využívaním domácich zdrojov energie myslia naozaj vážne.
Snímky: JURAJ MAGA
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RECENZIA
jedenástich kapitol, pričom každá z nich
sa týka ekonomických a sociálnych pro-
cesov, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Eu -
róp skej únii. Prvá poskytuje prehľad faktov
o vývoji európskej integrácie, formovaní
EÚ a o zmenách, ktorými prešla. Druhá
kapitola predstavuje jednotlivé inštitúcie
únie, ich význam v rámci európskej inte-
grácie a tretia poskytuje všeobecný po-
hľad na európsky zahraničný obchod,
predovšetkým s agrárnymi komoditami,
resp. jeho pozíciu v celosvetovom merad-
le. Ďalšie dve časti knihy sa venujú európ-
skej regionálnej politike a konkurencie-
schopnosti regiónov. V publikácii je veno-
vaný priestor aj samospráve a úlohe pora-
denstva v štátnych a neštátnych organizá-
ciách, európskemu občianstvu a podpore
aktívnej účasti mladých ľudí na spoločen-
skom a verejnom živote. Ôsma kapitola
rieši problémy medzinárodných vzťahov v
rámci EÚ, s krajinami mimo nej, či s kraji-
nami tretieho sveta. Na sle du júce dve po-
ukazujú na kultúrne odlišnosti jednotlivých
európskych štátov a potrebu ich poznania
predovšetkým z pohľadu vzájomného ob-
chodovania. Zá ve reč ná kapitola je veno-
vaná vzťahom Turecka s EÚ, vzájomnému
historickému a súčasnému aktuálnemu
prepojeniu. PaedDr. IRENA FELIXOVÁ, 

prodekanka FEM

Koniec letného se -
mestra je už tradične
venovaný organizácii
ERASMUS intenzívnych
kurzov na fakultách. V
rámci prípravy jedného
z nich vyšla na Fakulte
ekonomiky a manaž-
mentu anglická publiká-

cia Petra Bielika a medzinárodného tímu
spo lu au to rov, odborníkov zo siedmich kra-
jín (Slo ven sko, Česká republika, Ma ďar -
sko, Ho land sko, Poľsko, Por tu gal sko a Tu -
rec ko) pod názvom Eco no mics, So cial
Policies and Citizenship in the Eu rope of
Regions. Je určená študentom participu-
júcim na kurze, metodicky rozdelená do

Nová legislatíva 
a rozvoj vidieka

Európa regiónov očami
ekonómov

Rozvoj vidieka a štrukturálne zmeny
v podnikateľských subjektoch v agro -
komplexe. Pod týmto názvom sa v
dňoch 28. - 29. apríla v Račkovej doline
uskutočnila medzinárodná vedecká
kon ferencia, ktorú zorganizovala Ka ted -
ra práva Fakulty európskych štúdií a re-
gionálneho rozvoja v spolupráci s Mi -
nis terstvom pôdohospodárstva SR,
SPPK, ZPD a OS, Cen trom medzinárod-
ných programov FEŠRR.

Zámerom podujatia bolo poukázať na
aktuálne problémy vyplývajúce z nových
legislatívnych úprav vo väzbe na rozvoj vi-
dieka a poľnohospodárstva. Ing. M. Se -
man čík, predseda SPPK, v hlavnom refe-
ráte Súčasný stav agropotravinárskeho
komplexu a návrhy východísk poukázal na
základne problémy agrosektora: nerovna-
ké podmienky v rámci vypočítavania pria-
mych platieb medzi starými a novými
členskými krajinami EÚ, čo znižuje konku-
rencieschopnosť; existencia nerovnomer-
ných, často skrytých národných podpôr,
takisto diskriminujúca ekonomicky slabšie
krajiny; tlak obchodných reťazcov na čo
najnižšie výkupné ceny poľnohospodár-
skych produktov a relatívne vysoké ceny
vstupov pri oveľa nižších podporách.

Účastníkov konferencie, najmä zástup-
cov praxe, zaujali návrhy SPPK na zlepše-
nie stavu agrosektora. Roz prú di la sa za-
ujímavá diskusia k návrhu prijať komplex
opatrení na úseku daní, pretože veľkou zá-
ťažou pre agropodnikateľov je daň z po-
zemkov, upravená zákonom č. 582/2004
Z.z. v znení neskorších pred pisov o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné od-
pady. Zaujal príspevok doc. Ing. Š. Bu -
daya, PhD., zameraný na podnikateľskú
štruktúru v poľnohospodárskej prvovýrobe
a potravinárskom priemysle, aj vystúpenia
zahraničných účastníkov z univerzít v
Čes ku a Maďarsku. 

Druhá časť podujatia bola zameraná na
problematiku legislatívnych zmien a ak -
tuál ne otázky ovocinárstva, vinohradníct-
va a vinárstva. V júni 2009 bol vydaný dlho
očakávaný zákon o vinohradníctve a vi-
nárstve (zákon č. 313/2009Z. z.), ktorý
podstatne mení podmienky v tejto sfére na
Slovensku. Okrem zákona nadobudli účin-
nosť ďalšie právne predpisy, ktoré s ním
úzko súvisia a komplexne riešia menova-
nú problematiku.

Medzinárodná konferencia bola popri
získaní nových poznatkov príležitosťou aj
na vzájomnú výmenu skúseností. Diskusia
pokračovala v priateľskej atmosfére i na
záverečnej spoločenskej večeri. 

JUDr. ZUZANA ILKOVÁ, PhD.,
vedúca Katedry práva FEŠRR

Vraví sa, že nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie. Pretože darmo sa
„zasadí“ čo i tá najlepšia myšlienka, ak nemá dobrú živnú pôdu, veľa z nej

nevyrastie. Informácie, informácie, no a osveta, to sú jej základy. Nie je to inak
ani v problematike obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Aby sme ich vedeli ro-
zumne využívať a mali z nich osoh, musíme ich poznať a na základe toho sa roz-
hodovať, či sú pre nás reálnou alternatívou k tradičným fosílnym zdrojom ener-
gie. Aj na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa
tejto problematike venuje patričná pozornosť. O jednej z aktivít sa zhovárame
s doc. Dr. Ing. JURAJOM MAGOM z Katedry strojov a výrobných systémov TF.

- Ide práve o spomínanú osvetu. Pre
všetky kategórie obyvateľov, od tých naj-
menších až po najstarších. V rámci me-
dzinárodnej a medziregionálnej spolu-
práce Slovenska a Maďarska, v skratke
program INTERREG, kooperujeme s Vy -
so kou školou Károlya Róberta v Gyön -
gyösi. Máme za úlohu formou najrôznej-
ších propagačných materiálov, názor-
ných publikácií pre deti, prednášok na
školách, ale aj konferencie pre odborní-
kov približovať možnosti využívania ob-
noviteľných zdrojov energie, a tak vplý-
vať na všetkých, aby sme aj takýmto
spô sobom prispievali k ochrane prírody,
ale aj vlastnej „peňaženky“. 

Nedávno ste boli na skusy v Ra -
kús ku a v Nemecku, kde ste sa oboz-
námili s tým, ako naši susedia pristu-
pujú k využívaniu obnoviteľných
zdrojov ener gie. Sprostredkujte nám
prosím, niekoľko dojmov, ktoré vás
oslovili!

- Naša prvá cesta viedla do Güs sin -
gu, asi päťtisícového mestečka na juho-
východe Rakúska. V Tech no lo gic kom
cen tre pre obnoviteľné zdroje energie
sme si vypočuli zaujímavú prednášku o
pohnútkach, ktoré tamojších ľudí viedli k
realizácii nových technológií. Dospeli k
názoru, že rozhodnúť sa pre novú vec, to
si vyžaduje akúsi dvojkoľajku. Na jednej
strane osvojiť si odbornú stránku problé-
mu, na druhej lobovať za ňu v oblasti po-
litickej, z hľadiska dotácií a podobne.
Keď sa energia, doslovne povedané,
uro dí doma, prečo dotovať Dubaj, emi-
ráty? A ako sme sa potom v praxi pre-

drev ného plynu vyrábajú aj syntetický
zemný plyn, ktorý by sa mohol dodávať
do siete, lenže takúto sieť nemajú. Preto
plyn stláčajú a v rôznej forme ho distri-
buujú. Okrem výroby elektrickej energie
sa tu na vykurovanie využíva aj odpado-
vé teplo. Pozreli sme si aj centrálnu te-
pláreň v Güssingu, z ktorej vykurujú sko-
ro celé mesto, niektoré výrobné závody
a časť okolitých obcí. Spaľujú odpady z
lesníctva a zo spomínanej výrobne par-
kiet. A ešte jedna zaujímavosť: tepláreň
má iba 5 zamestnancov. Počnúc riadite-
ľom a končiac vrátnikom. Ako sme videli,
veľmi dobre to funguje a všade vládne
poriadok.

Nuž, akurátnosť a presnosť, to sú
vlastnosti, ktoré nám niekedy chýba-
jú... 

- Neďaleko od Güssingu leží dedinka
Übersdorf, ktorá má takisto centrálne vy-
kurovanie, čo je zatiaľ u nás dosť neob-
vyklé. Je to horská oblasť, fungujú tu ur-
bariáty, ktoré tam dodávajú drevnú štiep-
ku. No strecha budovy v centre obce je
pokrytá aj slnečnými kolektormi, takže tu
funguje kombinovaná výroba tepla, využí-
vajúca biomasu aj slnečnú energiu. Sklad
kotolne plnia štiepkou iba dvakrát do ro-
ka, pred vykurovacou sezónou a počas
nej. Prevádzka je plne automatizovaná,
nikoho sme tam nestretli, ak sa vyskytne
problém, systém to oznámi údrž bárovi.
Na vykurovaciu sieť je tu napojených 43
domov. Je to výborná vec, ale vyžaduje to
dať hlavy dokopy. Oby va telia obce sa do-
hodli, založili spolok, zafinancovali to a,
ako sme videli, výborne to funguje. Tak -

svedčili, rozhodli sa správne, pretože sa
im v ich úsilí dobre darí. 

Niektoré technológie laikovi pripo-
mínajú skoro až čarovanie...

- Áno, napríklad v Güssingu majú
elek tráreň na biomasu, ktorú postavili v
roku 2001. Využíva netradičnú, novú
tech nológiu, ktorú vyvinuli na Technickej
univerzite vo Viedni. Jej podstatou je ter-
mické splynovanie drevnej štiepky.
Drevný plyn sa spaľuje v spaľovacom
motore, ktorý poháňa generátor na výro-
bu elektrickej energie. Z toho istého

isto aj v neďalekej obci Strem, kde v roku
2004 spustili do prevádzky bioplynovú
stanicu, ktorá na sto per cent využíva ra-
stlinný materiál. Z bioplynu potom koge-
neráciou vyrábajú elek trickú energiu, aj
teplo na vykurovanie. 

Ako je to so vzdelávaním, veď nové
technológie sa treba najskôr naučiť!

- Myslia na to, a preto na gymnáziu v
Güssingu funguje tzv. Solárna škola.
Vychováva budúcich technikov a odbor-
níkov, ktorí budú mať na starosti slnečnú
techniku. Kolektory, fotovoltaické články.

Po prvýkrát som videl na strechách tu-
najších domov špeciálne škridle s foto-
voltaikou. Veľmi zaujímavé, možno hud-
ba budúcnosti. Škola disponuje moder-
nými laboratóriami a demonštračnými
zariadeniami.

Z Rakúska pokračovala vaša pozná-
vacia cesta do nemeckého Wild pold s -
rie du. 

- Aj tu sme sa stretli so zaujímavými
poznatkami. A zanietenými ľuďmi. Jed -
ným z nich je starosta obce, ktorý nás
ochotne o všetkom informoval. Hovoril o

aktuálnej situácii, ale aj o plá-
noch do budúcnosti. Mal
o čom. „Jed na obec ide vlast-
nou cestou.“ To je logo ich ak-
tivít v oblasti ochrany životné-
ho prostredia a využívania do-
stupných zdro jov energie. Sú
vzorom nielen doma, ale aj
v zahraničí. Chodia sem exkur-
zie z celého sveta, aby si po-
zreli, ako tu využívajú OZE
a šetria energiu, ako im drevo
z okolitých lesov slúži ako sta-
vebný materiál a ako chránia
svoje vodné zdroje. „V tom
sme silní,“ hovoria. Zapájajú
sa do rôznych projektov
a mnohé z ich pilotných pro-
jektov kopírujú iné obce.
Wildpoldsried zbiera aj ocene-
nia, vlani získal okrem iného aj
nemeckú cenu za využívanie
solárnej energie. Je zaujíma-
vé, že obec produkuje z OZE
až 250-percent energie v po-
rovnaní s tým, koľko spotrebu-
je. Využívajú tu veternú, vodnú
energiu, majú bioplynovú sta-
nicu a spaľujú biomasu. V obci
je 880 m2 slnečných kolekto-

rov a centrálny vykurovací systémy na
odpad z drevospracujúcich podnikov.
Starosta nás pozval aj na svoju „hacien-
du“, kde prevádzkuje vlastnú malú vodnú
elektráreň. Všetky strechy budov mal
úplne pokryté fotovoltaickými článkami,
ktorých celkový výkon bol 250 kWh, to
znamená, celkom slušné hodnoty, keď si
vezmete, že je to podhorská oblasť, kde
je slnko dosť skúpe. In for mo val nás, že
investoval asi milión eur a návratnosť by
mala byť 4 až 5 rokov, v závislosti od ce-
ny elektrickej energie, ktorá aj s výkupom
je garantovaná na 20 rokov. 

Ak dobre rozumiem, miesta, ktoré
ste navštívili, nie sú len ojedinelými
las tovičkami a Rakúšania a Nemci to
s využívaním OZE myslia naozaj váž-
ne...

- Absolútne vážne, poukazovali nám
teplárne a elektrárne, ktorých prevádzka
je vskutku ekonomicky výhodná. Nie je
to tak, že niečo postavia a potom sa uvi-
dí. Alebo že čakajú na dotácie. Sa mo -
zrej me, návratnosť nie je vo všetkých
prí padoch rovnaká, ale vidia, že táto
ces ta je veľmi schodná. 

Ako je to u nás?
- Aj tu už zaznamenávame dobré prí-

klady, len ich je zatiaľ málo. V predchá-
dzajúcom projekte sme spolupracovali s
PD Selice. Sušia ročne okolo 14- až 20-
tisíc ton kukurice, totálne odpojili plyn a
fungujú na vlastné vykurovanie slamou.
Sú s tým maximálne spokojní. Úspory
energie na sušenie niekedy dosahujú až
do 80 percent. Samozrejme, príkladov
na spaľovanie biomasy je viacej. Naj -
nov šie by som mohol spomenúť naprík-
lad vykurovanie sídliska v Že lie zov ciach.

Ďakujem za rozhovor!
KATARÍNA POTOKOVÁ

Zo seminára o biomasePri príležitosti Svetového dňa
Ze me sa 22. apríla  uskutočnil

seminár Slo ven skej spoločnosti pre
biomasu  (SK-Biom) – poľnohospo-
dárskej sekcie na tému fytomasa ako
obnoviteľný zdroj energie. Cieľom
bolo oboznámiť širokú odbornú ve-
rejnosť s najnovšími poz nat kami a
skúsenosťami v oblasti pestovania,
zberu, skla dovania a zužitkovania fy-
tomasy na Slovensku. 

S odbornými prednáškami vystúpili
poprední výskumní, vedeckí pracovníci
i odborníci z praxe. O novinkách v ob-
lasti spaľovania fytomasy na úrovni poľ-
nohospodárskych podnikov a komunál-
nej sféry informoval Ing. Š. Pepich,
CSc., z Tech nic kého skúšobného ústa-
vu poľnohospodárskeho v Rovinke, Ing.
V. Sitkey, CSc., z firmy Darwell, s.r.o.,

Bratislava prezentoval doterajšie výsled-
ky projektu v oblasti využitia láskavca na
výrobu bioplynu. Spoločný projekt rieši v
spolupráci s SPU v rokoch 2009 – 2011.
Doc. Ing. J. Piszczalka, PhD., z TF SPU
oboznámil prítomných s realizáciou prác
na referenčnom laboratóriu biomasy,
kde sa bude robiť výskum v oblasti spra-
covania (pelety, brikety) a merania ener-
getických účinkov tepelného využitia
rôznych druhov fytomasy. Dr. Ing. J.
Maga, PhD., z TF predstavil hlavné zá-
mery projektu zameraného na overenie
procesov spaľovania „mokrej“ fytomasy
až do obsahu 50 % vody. Zaují mavá bo-
la aj prezentácia Dr. h. c. prof. Ing. M.

Dema, PhD., z KTUR FEŠRR o doteraj-
ších výsledkoch viacerých projektov
medzinárodnej spolupráce v oblasti
pestovania rýchlorastúcich drevín (vŕba,
topoľ, agát) a viacročných rastlín
(Miscanthus) na účely výroby suroviny
pre výrobu tepla a elektriny z fytomasy.
Na záver doc. Ing. H. Gre go rová, CSc.,
z KTEKP FAPZ informovala o priebež-
ných výsledkoch výskumu štiavca ako
energetickej plodiny. V diskusii odzneli
informácie o novootvorených prevádz -
kach, využívajúcich fytomasu na výrobu
tepla alebo elektrickej energie.

Rokovanie vyvrcholilo voľbami nového
výboru SK-Biom – poľnohospodárska

sek cia. Novým predsedom sa stal prof.
Dr. Ing. R. Pospišil z KRV FAPZ, pod-
predsedom doc. Ing. J. Húska, CSc.,
tajomníčkou doc. Ing. K. Hrubíková,
PhD., členmi výboru doc. Ing. H. Gre -
go rová, CSc., doc. Ing. J. Piszczalka,
CSc., a  doc. Dr. Ing. J. Maga.

Doc. Ing. KATARÍNA HRUBÍKOVÁ, PhD.

SK-Biom je nezisková, záujmová,
odborná organizácia založená v roku
1990, s cieľom podporovať využívanie
biomasy ako obnoviteľného zdroja
energie. V rámci SR združuje odborní-
kov zaoberajúcich sa výrobou a využí-
vaním biomasy, ako aj jej výskumom a
poradenskou činnosťou. SK-Biom je
členom Európskej asociácie pre bio-
masu (AE-Biom) so sídlom v Bruseli.

Slnečné kolektory sa stali súčasťou koloritu krajiny.
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Ako žijú farmári v Texase?V ZRKADLE...

Meno: Ing. Ali Ahamad M.
Youssouf

Pracovná pozícia:
doktorand na Ka ted -
re ekonomiky FEM

Miesto narodenia:
N´Djamena, hlavné
mesto Čadu 

Čím ste chceli byť ako dieťa? 
Keď som bol malý chlapec, mojím

snom bolo stať sa lekárom. Vždy som
totiž súcitil s chorými a mojou túžbou
bolo im pomáhať. Môj otec však chcel,
by som sa stal ropným inžinierom.
Nakoniec som vyštudoval na univerzite
v Alžírsku ekonomiku a manažment. A
v súčasnosti absolvujem doktorandské
štúdium na FEM SPU.

S kým by ste sa chceli stretnúť a
porozprávať?

Určite s mojimi rodičmi, ktorých som
nevidel už niekoľko rokov. 

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť? 

Najväčšiu radosť mám už dlhšie ob-
dobie z toho, že som sa naučil rozprá-
vať po slovensky. Slovenčina je z môjho
pohľadu veľmi náročný jazyk, najmä
pokiaľ ide o gramatiku. V poslednej do-
be ma teší, že sa mi podarilo napísať
dizertačnú prácu, ktorú, verím, že v
tomto akademickom roku aj úspešne
obhájim. Som veľmi rád, že na Katedre
ekonomiky som stretol výborných pe-
dagógov a kolegov, na internáte zase
priateľov, ktorí mi vždy boli ochotní po-
môcť. Medzi nami vznikli priateľstvá,
ktoré mi budú veľmi chýbať, keď odí-
dem zo Slovenska. 

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Keby som mal moc, zmenil by som

dianie v Afrike, aby nebola iba labora-
tóriom pre mocné štáty, ktoré ju dran-
cujú. A tiež to, aby médiá prinášali
pravdu, odrážali realitu, nielen negatív-
ne, ale aj pozitívne stránky života. 

Čo rád čítate (počúvate)? 
Rád čítam historickú literatúru, ale aj

publicistiku. Ovládam francúzsky, arab -
ský, anglický a samozrejme, aj sloven-
ský jazyk. Pokiaľ ide o hudbu, páči sa
mi africká folklórna hudba, ale aj mo-
derná romantická. A vždy si s veľkým
záujmom pozriem vystúpenie nášho
univerzitného FS Zobor! ☺

Ako si dobíjate energiu? 
Zvyčajne športom, futbalom a be-

hom. Keď mám možnosť a voľný čas,
veľa ces tujem po Slovensku. Navštívil
som krásny kraj - Vysoké Tatry, Spiš,
Oravu, Trenčín, Vlkolínec, Brezovú pod
Bradlom, kde som videl mohylu M. R.
Štefánika, svetoznámej a jednej z naj-
významnejších osobností v novodo-
bých dejinách slovenského národa na
vrchu Bradlo v Myjavskej pahorkatine,
aj jeho rodnú obec Košariská. 

Precestoval som aj ďalšie štáty –
Čes kú republiku, Maďarsko, Rakúsko,
Ne mec ko, Francúzsko. Ešte plánujem
nav ští viť Poľsko.

Aké máte koníčky? 
Keďže mám veľké množstvo priate-

ľov z mnohých kútov sveta, moje hobby
je štúdium jazykov a kultúry rôznych
národov. 

Máte nejaký obľúbený citát? 
„Everything you need to make you

happy in this world is inside you!“
(Všet ko, čo potrebujete na to, aby ste
boli šťastní na tomto svete, je vo vašom
vnútri!) 

Humor je korením života – máte
nejaký obľúbený vtip? 

Skôr perličku zo života - keď som
pred rokmi odchádzal na Slovensko,
bývalej socialistickej krajiny, moji rodi-
čia žartovali, aby som sa nevrátil červe-
ný… to znamená komunista… ☺

Ako sa vám páči na Slovensku?
Vaša krajina je krásna - páči sa mi

príroda, tatranské vodopády, vaše tra-
dície, bryndzové halušky a najmä krás-
ne, sympatické Slovenky. A aby som
neukrátil mužov, nadchýnam sa ich
múdrosťou! -rch-

NA PRESTÁVKU

Vo výstavných priestoroch nitrian-
skej Synagógy otvorili 11. mája výsta-
vu mladej nitrianskej umelkyne Slavky
Laurovej, pedagogičky na Katedre
záhradnej architektúry FZKI. Autorka
po prvýkrát predstavuje verejnosti
práce, ktoré tvorila niekoľko rokov.
Prezentuje tu diela, ktoré sú súčasťou
jej bytia. Vytvorila ich jedinečným ru-
kopisom, ktorého koncept úspešne
tají. Ukryla v nich kúsok zo svojho naj-
tajnejšieho vnútra. Jej dielo je zrozu-
miteľné a pohládza dušu každého člo-
veka, ktorý v rozbúrenom mori života

Flóra je medzinárodný veľtrh kve-
tov, ktorý už dlhé roky tvorí súčasť
bratislavskej jari. Zaujíma sa o nové
trendy vo floristike, prácu s kvetmi a
zeleňou, je miestom pre stretnutie
architektov, floristov, pestovateľov.
Sprie vodné akcie zvyšujú informo-
vanosť zainteresovaných a podporu-
jú záujem verejnosti o nové trendy.
Katedra záhradnej a krajinnej archi-
tektúry sa aj tento rok zúčastnila na
tejto výstave.

Vytvorili sme jednoduchú, ale veľmi
efektnú expozíciu, ktorá znázorňovala
prepojenie interiéru s exteriérom. Pre sa -
dzovali sme prvky moderného dizajnu v
kombinácii s minimalizmom. Využívali
sme prírodný materiál, sedačky boli po-
tiahnuté trávnou mačinou, rovnako ako
miesto pod baldachýnom. Expozícia
bola jednoduchá, no súčasne veľkolepá
a efektná. Vy zdvihli sme detaily priesto-
ru, ktoré v kombinácii s rastlinným mate-
riálom navodili pocit pohody a relaxu.
Ka tedra získala za ňu Čestnú cenu mi-
nistra školstva. Realizačný tím: Ing.
Mar tina Verešová, Ing. Mária Mi há li ko -
vá, Ing. Alexandra Takáčová, PhD., Ing.
Jana Hlavatá a študentky Lenka Kaj -
tárová a Veronika Ficová. 

Ing. ALEXANDRA TAKÁČOVÁ, PhD.,

NÁŠ TIP

Vzťahy a premeny 
Slavky Laurovej

„Len si nezabudni peniaze a doklady,” opakoval som si niekoľkokrát, keď
som sa balil na dlho očakávanú cestu do južného Texasu. Presnejšie, nebalil
som sa len ja, ale aj ďalších pätnásť študentov, ktorí na Cornell University ab-
solvovali v zimnom semestri predmet Farm Business Management. Balil sa aj
Wayne Knoblauch, profesor a vyučujúci tohto predmetu, ktorému som asisto-
val pri výučbe. Všetci sme mali namierené do mesta McAllen v štáte Texas,
vzdialeného len niekoľko míľ od hraníc s Mexikom.

Citrusové ovocie na ceste k spotrebiteľovi.

Spoločná fotka skôr, ako nás chytí pohraničná hliadka. V pozadí plot oddeľujúci
USA a Mexiko. Foto: archív autora

Niečo z histórie exkurzií
Tohtoročný výlet, sčasti financovaný

fon dom na pamiatku profesora Stan ley -
ho W. Warrena, bol jubilejný – konal sa
už po dvadsiaty piaty raz. Stan Warren
bol významný poľnohospodársky mana-
žér a pro fesor poľnohospodárskej eko-
nómie na Cornell Uni versity. Súčasná ka-
tedra aplikovanej ekonómie a manaž-
mentu sídli v budove Warren Hall, ktorá
nesie meno po jeho otcovi, Georgeovi F.
Warre no vi, nemenej známom poľnohos-
podárskom ekonómovi a manažérovi v
štáte New York na začiatku minulého sto-
ročia. Fond Stana W. Warrena podporuje
výnimočnú kvalitu vyučovacích progra-
mov na bakalárskom stupni a financuje
niekoľko ďalších aktivít súvisiacich so
zvyšovaním úrovne poznatkov z oblasti

manažmentu odovzdávaných študentom
na Cornell Uni versity. Len pre zaujíma-
vosť uvediem, že zo spomínaného fondu
sa z veľkej časti financovali aj exkurzie
amerických študentov po slovenských
poľnohospodárskych a potravinárskych
podnikoch.

Od lánov mrkvy a cibule 
až po kúdole dymu

Po nedeľnom oddychu (o tom, prečo
sme ho potrebovali, neskôr) sme v pon-
delok začali náš oficiálny program náv -
števou inštitúcie financujúcej podnikateľs-
ké projekty farmárov v južnom Te xa se (Ag
Credit of South Texas). Jej predstavitelia
nás pod robne oboznámili so stavom fi-
nancovania projektov a s problémami,
ktorým v súčasnosti miestni farmári kvôli
kríze čelia. Študenti zástupcom inštitúcie
kládli fundované otázky, lebo väčšina z
nich pochádza z fariem a počas štúdia sa
pripravujú na prevzatie podnikania po
svojich rodičoch, prípadne sa stanú „ju -
nior partnermi“ na domácich farmách.
Počas diskusie viackrát zaznelo, že v sú-
časnosti majú najväčšie šance získať fi-
nančné zdroje tí farmári, ktorí prídu s ino-
vatívnym nápadom, ako využiť existujúce
medzery na trhu. Len na okraj uvediem,
že tohto roku vyhrali farmári, ktorí pestujú
cibuľu, pretože jej terajšia cena v USA lá-
me historické rekordy.

Poobede sme sa presunuli na farmu
pána Harbisona, ktorý sa okrem iného ve-
nuje aj pestovaniu mrkvy a cibule. Tento
pán stelesňuje klasické americké hodnoty
– rodinu, vieru, poctivú a tvrdú prácu.
Veľká časť jeho farmy je z dôvodu nízkych
zrážok zavlažovaná. Vodu privádza z rie-
ky Rio Grande, vzdialenej až 15 míľ. Pre -
cíz nosť a poriadok bolo vidieť všade na
farme. O plodiny na výmere 7000 akrov
(približne 2800 hektárov) sa stará 12 za-
mestnancov, zväčša Me xi čanov (legál-
nych).

Utorok sme začali návštevou veľkový-

Posledný deň pred odletom sme mali
naplánovanú návštevu jediného cukrova-
ru v južnom Texase a neskôr baliarne čer-
stvej zeleniny. 

Cukor v miestnych podmienkach vyrá-
bajú z cukrovej trstiny, ktorá si, ako mno-
hé iné plodiny, vyžaduje zavlažovanie.
Trvá pätnásť mesiacov, kým sa môže cu-
krová trstina kosiť. Po pokosení vyrastie
nová a tento proces je rentabilné opako-

mí. Aby sa farmári mohli dostať k svojej
pôde, plot je podľa potreby prerušovaný
asi 10-metrovými otvormi na presun poľ-
nohospodárskych strojov. Miestni nám
potvrdili, že nelegálnych prisťahovalcov
stále pribúda, čo len potvrdzuje, že spo-
mínaný múr je iba ďalším smutným príkla-
dom neefektívneho vynakladania verej-
ných zdrojov.

Namiesto záveru
Z vlastných skúsenosti viem, že je lep -

šie raz vidieť ako stokrát počuť alebo čí-
tať. Preto dúfam, že sa mi v čitateľoch po-
darilo vzbudiť aspoň trocha zvedavosti a
ak budú mať možnosť, určite navštívia tú-
to časť USA. Zároveň verím, že článok
rozprúdi medzi učiteľmi relevantných
predmetov na FEM a študentmi diskusiu
o potrebe prepojenia často suchej teórie
s praxou. Veď aj na Slo ven sku máme nie-
koľko ukážkových podnikov, kde sa štu-
denti môžu oboznámiť s používaním naj-
novších technologických procesov a ma-
nažérskych postupov. Svoj článok by som
rád uzavrel výrokom Stana Warrena:
„Základy sa nedajú učiť vo vákuu. Preto
sme išli na exkurzie.” DUŠAN DRABIK,

Cornell University

de. Spra covanie a balenie citrusového
ovocia (najmä grapefruitov) a cibule pre-
bieha v tejto prevádzke deväť až desať
mesiacov v roku. Počas prehliadky závo-
du sme sa obo zná mili s celým výrobným
procesom: od prvotného triedenia, cez
umývanie a voskovanie až po balenie do
obalov, v akých si spotrebitelia kupujú
ovocie v obchodoch. Ko neč ne som po-
chopil, prečo je citrusové ovocie v obcho-
doch také lákavé – spôsobuje to jemná
vrstva vosku, ktorý sa pripravuje z výťaž-
kov rastlín.

krmne, v ktorej sa momentálne nachádza
16-tisíc kusov hovädzieho dobytka, (ma-
ximálna kapacita je 22-tisíc). Do by tok je
na vonkajšej ploche voľne ustajnený pod-
ľa jednotlivých hmotnostných kategórií.
Je den z majiteľov a zakladateľ tejto pre-
vádzky nás oboznámil s jej históriou a sú-
časným stavom. Niekoľkokrát nám pripo-
menul svoje krédo: „V živote rob to, čo mi-
luješ a ak niečo robíš, rob to naplno.” Asi
aj preto prichádza tento 77-ročný pán se-
dem dní v týždni na svoju farmu o štvrť na
šesť ráno (cesta mu trvá minimálne hodi-
nu) a odchádza o siedmej večer.

„Bez akejkoľvek zaujatosti vám hovo-
rím, že najlepšie citrusové ovocie v Spo -
je ných štátoch je z Texasu,” takto sa nám
prihovorila Mike Martin zo spoločnosti Rio
Queen Citrus, ktorú sme navštívili poobe-

vať štyrikrát. Veľmi zaujímavá je časť pred
samotným zberom cukrovej trstiny. Keďže
jej listy sú v čase zrelosti už suché a ne-
použiteľné, trstina sa vypaľuje. Ostanú len
mohutné časti rastliny obsahujúce cukro-
vú šťavu. Samotné vypaľovanie je veľmi
dobre organizované a spojené s prísnymi
bezpečnostnými opatreniami. Jednotlivé
parcely obchádza traktor so zabudova-
ným plameňometom (šľahajúci plameň
má dĺžku jeden až dva metre). Postupuje
tak, aby sa oheň šíril do stredu parcely a
dym stúpal vysoko do atmosféry. Pri tejto
operácii nevzniká CO2 a navyše, ušetrí sa
20 až 40 percent nákladov na prepravu
trstinovej drte a samozrejme aj čas pri jej
zbere.

V baliarni čerstvej zeleniny nás pre-
kvapila najmä rýchlosť, s akou sa musí
napr. šalát, petržlenová vňať, či kapusto-
vá zelenina spracovať ihneď po zbere,
aby sa čo najviac skrátila doba dopravy
k spotrebiteľovi a zachovala jej čerstvosť.

Nielen prácou je človek živý
V úvode som spomínal, že nedeľu

sme strávili oddychom. Nečudo, veď ce-
lodenný let s dvoma prestupmi a viacná-
sobným neočakávaným meškaním člo-
veku síl nepridá. A tak sme nedeľné po-
poludnie strávili spoznávaním miestnej
kultúry. A kde inde, ak nie na pravom te-
xaskom ródeu! Výkony niektorých kov-
bojov boli pozoruhodné, ale ani ostatní
účastníci ródea sa nedali zahanbiť
a ukázali nám, že stále existuje priestor
na zdokonaľovanie.

V utorok sme na odporúčanie nášho
šoféra Carlosa „navštívili” Mexiko. Úvo -
dzov ky používam preto, že teoreticky
sme síce boli v Mexiku, fyzicky však nie.
Za 50 centov sme sa previezli asi tridsať
metrov a stojac na kompe pri mexickom
brehu sme si mohli vychutnávať atmosfé-
ru u susedov. Carlos, skvelý človek, kto-
rého si budem pamätať podľa jeho univer-
zálnej odpovede „ja viem, kde to je”, nám
prezradil, že táto kompa je jediná, ktorá
spája USA a Mexiko. Či už je to pravda,
alebo nie, ten minivýlet stál za to.

Carlos nás nesklamal ani pri „honbe za
ohňom”, keď sme chceli byť prítomní pri
vypaľovaní cukrovej trstiny. Jeho šoférske
zručnosti sme ocenili najmä pri jazde po
úzkych a prašných cestách ležiacich na
protizáplavových hrádzach. Komu ni ká -
cia mi, ktoré na mape nenájdete, nás do-
pravil aj k ochrannému múru, ktorý by mal
chrániť Spojené štáty pred nelegálnou mi-
gráciu z Mexika. Napriek svojej výške
(viac ako päť metrov) a dĺžke je absolútne
neúčinný. Nekopíruje totiž oficiálnu hrani-
cu, ale je postavený na americkom úze-

OZNAMUJEME
Dekan Fakulty záhradníctva a krajin-

ného inžinierstva SPU v Nitre oznamuje,
že 1. júna 2010 sa v cvičebni TD-14 na
KBKPÚ budú konať obhajoby dizertač-
ných prác: o 9.00 h bude Ing. Slávka
Mareková obhajovať prácu Funkcia
a uplatnenie vertikálnej zelene v intravi-
lánoch miest; o 11.00 h bude Ing. Ra -
do slav Požgaj obhajovať prácu Mož -
nos ti uplatnenia autochtónnych druhov
rodu Quercus v poľnohospodárskej kra-
jine; o 13.30 h bude Ing. Anna Dob -
rucká obhajovať prácu Metodické prí-
stupy k hodnoteniu vegetačných plôch
v urbánnom prostredí.

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, že 

l 9. júna 2010 o 9.00 h v priestoroch
veľkej zasadačky TF (pavilón M, 4. po-
schodie) prednesie Ing. Milan Kadnár,
PhD., odborný asistent na Katedre kon-
štruovania strojov, habilitačnú prednáš-
ku na tému Analýza tribologických
vlastností vybraných druhov klzných
materiálov vo vzťahu ku konkrétnej apli-
kácii a bude obhajovať rovnomennú ha-
bilitačnú prácu;

l 2. júla 2010 o 10.00 h v zasadačke
Katedry strojov a výrobných systémov
bude Ing. Július Barkóczi, externý do-

ktorand na KSaVS, obhajovať dizertač-
nú prácu na tému Riešenie štruktúry vý-
robného systému s podporou informač-
ných technológií v manažmente tech-
nických činností.

Dekan Fakulty biotechnológie a po-
travinárstva SPU v Nitre oznamuje, že
28. júna  2010 o 10.00 h v zasadačke
Katedry fyziológie živočíchov (pavilón T,
prízemie) bude MVDr. Katarína Massá -
nyiová, externá doktorandka na KFŽ,
obhajovať dizertačnú prácu na tému
Bio tech no lo gic ké aspekty efektívnosti
vakcín pri zvyšovaní imunity hydiny.

Foto: autorka

Cena ministra 
za expozíciu pohody 

a relaxu

hľadá pokojné zátišie v prístave. Také
sú obrazy s červenými makmi, také sú
variácie „stromožien“, ktoré ožili pod
ťahmi jej štetca.

Podľa kurátorky výstavy Sone Hriv -
ňá kovej: „Slavka sa vybrala po ceste
zložitej, plnej experimentov a možno
aj chaosu. No vieme, že chaos nie je
negatívum, ale je predzvesťou niečo-
ho nového a pozitívneho. Obrazy sú
pretransformované cez jej psychiku,
no dostávajú tretí rozmer, špeciálne
ňou vytvorenou technikou vyťahuje
prírodné úkazy – dreviny, tulipány, vl -
čie maky z plochy do priestoru. Pra -
cu je s výtvarným jazykom a kompozí-
ciou, no do procesu tvorby vstupuje
často náhoda a experiment. Jej tvor-
ba sa spája s profesionálnou činnos-
ťou a jej úzkym vzťahom k prírode.“ 

Pozvanie na výstavu prijal primátor
mesta Nitry Jozef Dvonč, ktorý uvie-
dol, že samospráva rada podporí za-
čínajúce talenty. Medzi gratulantmi
bol aj prorektor SPU Vladimír Rataj,
ktorý sa k autorkinej tvorbe vyjadril s
obdivom. Výstavu si môžete pozrieť
do 9. júna. ĽUDMILA SYNAKOVÁ

Snímky: autorka
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Čo sa v laviciach naučiť nedá

Konferencie prebehli v súťaživej atmosfére

V poradí 16. vedeckú konferenciu štu-
dentov na Fakulte agrobiológie a po-
travinových zdrojov otvoril dekan prof.
Da niel Bíro. Prezentovaných bolo 94
prác domácich aj zahraničných účastní-
kov, rozdelených v 9 sekciách. Prís pev ky
sa orientovali na problematiku z oblasti
rastlinnej a živočíšnej produkcie. Ro ko -
va nie prebiehalo aj v sekciách ge ne tické
technológie a veterinárske disciplíny,
udr žateľné poľnohospodárstvo a en vi -
ron mentalistika, ako aj výživa ľudí. Pred -
se dovia komisií ocenili erudíciu našich
mladých vedeckých nádejí. Svoje práce
prezentovali aj riešiteľské kolektívy z
partnerských univerzít zo Slo ven ska. Zo
zahraničia pricestovali študenti z Tech -
no logicko-prí ro do ve dec kej uni verzity v
Byd goszczi. Ich účasť prispela k úspeš-
nému priebehu podujatia.

Fakulta biotechnológie a potravi-
nárstva usporiadala 8. vedeckú konfe-
renciu študentov I. a II. stupňa vysoko-
školského štúdia. V piatich sekciách bo-
lo prezentovaných 49 prác, ktoré repre-
zentovali poznatky v potravinárstve,
biotechnológiách a ďalších príbuzných
ved ných a študijných programoch. „Or -
ga nizovanie týchto podujatí má svoje
opodstatnenie, je významným impul-
zom využitia aktívneho po tenciálu ľud-
ského umu a ostatných schopností do
ďalších rokov rozvoja poznania a vzde-
lávania,“ zdôraznil dekan prof. Jozef
Bulla. Okrem študentov FBP svoje prá-
ce prezentovali študenti FAPZ SPU,
UCM v Trnave a FPV UKF v Nitre, ako aj
z PU v Krakove. Prvé tri miesta v každej
sekcii boli ocenené formou mimoriadne-
ho štipendia dekana FBP (100, 70 a 50
eur). Ďalší študenti boli ocenení knižnou

publikáciou za významný prínos pre
roz voj vedy, resp. praxe. 

Fakulta európskych štúdií a regio-
nálneho rozvoja zorganizovala 6.ročník
študentskej vedeckej konferencie pod
záštitou prof. Anny Bandlerovej. Súťažilo
sa v dvoch sekciách regionálny a miest-
ny rozvoj, európske rozvojové programy
a právo. Na konferencii sa aktívne zú-
častnilo 18 študentov, z nich traja sú štu-
denti na I. stupni štúdia a pätnásti na II.
stupni štúdia (14 absolvuje dennú formu
štúdia, 4 externú). Prezentovaných bolo
18 prác. Každý účastník získal certifikát,
umiestnení boli ocenení diplomom a fi-
nančnou odmenou.

Pod záštitou dekana doc. Karola Ka -
lú za, sa uskutočnila tradičná študentská
vedecká konferencia na Fa kul te zá-
hradníctva a krajinného inžinierstva,
ktorú otvorila prodekanka FZKI, doc.
Roberta Ště pán ková. Na konferencii sa
aktívne zúčastnilo 33 študentov I., II. a
III. stupňa štúdia. Na rozdiel od minu-
lých rokov sa prihlásili aj štyria študenti I.
stupňa štúdia. Účastníci boli rozdelení
do troch skupín: záhradníctvo, krajinár-
stvo a krajinná a záhradná architektúra.
Pri hodnotení boli rozdelení na dve sek-
cie, a to na skupinu študentov I. a II.

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je dôležitá súčasť univerzitného systé-
mu vzdelávania, kde sa vytvára priestor pre individuálnu prácu pedagóga so štu-
dentmi, posilňuje schopnosť samostatnej orientácie na najnovšie poznatky vedy 
v danej oblasti, prehlbuje záujem o študovaný program a v konečnej miere prispie-
va aj k odbornej profilácii študenta. Prostredníctvom nej študenti aplikujú poznat-
ky získané v priebehu štúdia pri riešení teoretických a praktických problémov, ma-
jú možnosť navzájom konfrontovať výsledky, nové poznatky a skúsenosti. Cieľom
podujatia je aj nadviazanie pracovných kontaktov a priateľských vzťahov so štu-
dentmi z partnerských vysokých škôl. Tento rok prebehli ŠVK na našej univerzite
29. apríla, a to tradične, formou súťažných prác. Členovia komisií hodnotili aktuál-
nosť riešenej problematiky, vhodnosť metodických postupov a zvolených štatistic-
kých metód, prínos práce pre rozvoj vedy a praxe a úroveň prezentácie.

SÚŤAŽ
V predchádzajúcom čísle sme sa vás pýtali na názov známeho

vesmírneho ďalekohľadu, ktorý za uplynulých dvadsať rokov pri-
niesol ľudstvu množstvo fascinujúcich objavov. Správna odpoveď:
Hubblov teleskop. Knižnú cenu a darčekové predmety získava
Beáta Kamenická, študentka SPU. -r-

Fakulta ekonomiky a manažmentu zorganizovala výnimočný Erazmus inten-
zívny program, aby spojila mladých ľudí z ôsmich krajín Európy, umožnila im
vymeniť si vedomosti a skúsenosti, získať nový pohľad na Európsku úniu, zdo-
konaliť sa v angličtine a stretnúť nových priateľov.

Zamyslenie nad projektmi. Foto: archív FEM
Spoločná fotka účastníkov Erasmus intenzívneho programu
s vedením fakulty.

Program pod názvom Economics,
Social Policies and Citizenship in the
Europe of Regions (Ekonomika, sociálna
politika a občianstvo v regiónoch
Európy) sa na fakulte konal 19. apríla až
1. mája 2010. Jeho koordinátorom bol
dekan fakulty, Dr. h. c. prof. Ing. Peter
Bielik, PhD., ktorý prišiel s myšlienkou,
aby sa zahraniční študenti stretli a získa-
li komplexný pohľad na problematiku eu-
rópskych integračných procesov, za-
hŕňajúcich nielen ich ekonomické a poli-
tické problémy, ale aj konkrétne sociál-
ne, občianske a kultúrne aspekty výraz-
ne ovplyvňujúce život občanov
v Európe, ako i prehľad o vývoji EÚ s vý-
hľadom do budúcnosti. 

Dekan Peter Bielik srdečne privítal
účastníkov programu na pôde fakulty.
Prodekanka FEM, doc. Dr. Ing. Elena
Horská, vzápätí zahraničným študentom
priblížila možnosti štúdia u nás. Po pre-
hliadke areálu univerzity nasledovali dva
týždne prednášok na odborné témy, po-
pretkávané tematickými výletmi a hodi-
nami výmeny skúseností medzi 56 slo-
venskými a zahraničnými študentmi a
ich lektormi z našej fakulty a 8 partner-

ských zahraničných univerzít, a to
z Česka (Česká zemědělská univerzita
v Prahe), Holandska (Wageningen
University, University of Applied
Sciences Dronten), Turecka (Cukurova
University Adana), Maďarska (Szent
István Egyetem Gödöllö), Španielska
(University of Oviedo), Portugalska
(University of Trás-os-Montes and Alto
Douro) a z Poľska (University of
Agriculture Krakow). No a práve tento
medzinárodný  kolektív bol zárukou eu-
rópskej pridanej hodnoty.

Erazmus intenzívny program sa konal
v hoteli Auto Jas v Nitre, kde boli naši
zahraniční študenti a lektori aj ubytova-
ní. Smiech, dobrá nálada, priateľské
gestá...zdalo sa, že títo mladí ľudia majú
spoločného viac, ako by sa na prvý po-
hľad zdalo. Atmosféra pripomínala výlet
dlhoročných priateľov, hovoriacich tou
istou rečou. Znovu sa potvrdilo, že štu-
denti femky majú znalosti z anglického
jazyka na vysokej úrovni a v budúcnosti
budú mať aj vďaka tomu výhodu na trhu
práce. Program poskytol mladým ľuďom
z rôznych krajín Európy niečo také, čo
sa v školských laviciach naučiť nedá. 

Účastníci navštívili agrofarmu v
Podkylave, ale aj naše hlavné mesto,
kde absolvovali prehliadku Európskeho
domu. Najviac ich zaujalo historické
centrum Bratislavy, počas posledných
aprílových dní zaliate slnkom a pôsobia-
ce slávnostným dojmom. Bohatú históriu
Slovenska obdivovali v starobylej Nitre i
počas celodenného výletu na Oravu, v
Múzeu oravskej dediny. Dvakrát sa hos-
tia zišli aj na slávnostnej večeri a tzv.
Folk dinneri, kde im našu ľudovú kultúru
priblížilo krásne vystúpenie folklórneho
súboru Zobor.  

V posledný deň programu prezento-
vali účastníci svoje projekty týkajúce sa
európskych integračných procesov
pred medzinárodnou komisiou a dekan
FEM, prof. Peter Bielik, im odovzdal cer-
tifikát a potvrdenie o akceptácii 6 ECTS
kreditov za aktívnu účasť, prípravu
a predložené projekty, ktoré plne uzná-
vajú všetky partnerské univerzity. 

Keď sa študenti popoludní lúčili, 
v očiach mnohých bolo vidno slzy... za
nie čím krásnym, čo v nich zanechalo
spomienky na celý život. Bol to dôkaz to-
ho, že Erazmus intenzívny program bol
viac ako úspešný a splnil poslanie, ktoré
mu bolo predurčené. 

Ing. ZDENKA KÁDEKOVÁ, 
doktorandka na Katedre marketingu FEM

Veselou ceruzkou
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Pešiu zónu ozdobil máj
Aj tento rok sa študenti oboch nit -

rianskych univerzít postarali, aby tra-
dícia stavania mája neupadla do za-
budnutia. Chlapci z FS Zobor a FS
Ponitran vztýčili na pešej zóne štíhlu
štrnásťmetrovú briezku, ktorú diev -
čatá najskôr ozdobili pes tro fa reb -
nými stužkami. Mi mo cho dom, tohto-
ročný máj je o dva metre vyšší ako
vlaňajší. 

„Stavanie mája má na Slovensku
hlbokú tradíciu. Mládenci ich stavali

dievčatám ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé.
Rodičia i starí rodičia spomínajú, že to vždy tak bývalo. Prečo by na to nemali spo-
mínať aj mladí ľudia, ktorí to dnes vidia, možno aj po prvýkrát?“ povedal prof.
Vladimír Rataj, prorektor SPU. 

Počas stavania mája sa s nami o svoje pocity podelil Viliam Vindiš z Kyneku,
člen FS Ponitran. „Dnes ešte musím postaviť dva máje, jeden pri dražovskom kos-
tolíku a druhý pre priateľku. Pomôžu mi pri tom kamaráti a verím, že ho spolu so
mnou vydržia postrážiť až do rána. Veď to by bolo nepríjemné prekvapenie, keby
nám ho konkurencia vypílila,“ pousmial sa Viliam. 

Máje stavali chlapci dievčatám v noci, keď sa lámal mesiac. Symbolizovali
ochranu pred chorobami a zlými duchmi a podľa niektorých zachovaných prame-
ňov boli známe už v antike. -rch-

Galavečer Gaudeamus ukončil NUD
V poradí už ôsmy ročník Nit rian -

skych univerzitných dní vyvrcholil 5.
apríla hudobno-umeleckým podujatím
pod názvom Poďme spolu, ktoré sa
konalo v Divadle A. Bagara. Pozvanie
prijali významné osobnosti akademic-
kého, kultúrneho a spoločenského ži-
vota, do hľadiska si zasadli aj študen-
ti, ktorí aktívne reprezentovali svoje
univerzity v športových zápoleniach.
V programe sa predstavili hudobné
telesá a umelecké súbory z SPU a

UKF. Po minuloročnom úspechu sa diváckej priazni opäť tešil FS Zobor, Marek
Pobuda, poslucháč 3. ročníka FZKI, ktorý zároveň študuje aj spev na VŠMU v
Bratislave, či kapela Grunt, ktorej členom je Ing. Ján Mezey, PhD., z FZKI. Podľa
scenára a v réžii doc. Mgr. art. Eleny Zahorákovej a Mgr. Petra Oravca z UKF boli
vystúpenia na javisku pretkané oceňovaním víťazov športových súťaží. Po predsta-
vení sa konalo priateľské stretnutie účastníkov a hostí pri čaši vína. -rch-

Samba v uliciach Nitry
V akciami nabitom programe Nit -

rian skych univerzitných dní ani tento
rok nechýbala karnevalová šou, ktorá
v utorok 4. mája roztancovala ulice
mesta v rytme brazílskej samby.
Zvuč né údery bubnov 15-členného
orchestra Campana Ba tu ca da už
zdiaľ ky ohlasovali, že sa blíži netra-
dičný sprievod. Po vysmiatych klau-
noch a energiou nabitých bubeníkoch
nasledovala kolóna traktorov a pes -
trých ale gorických vozov so študentmi v maškarných kostýmoch, ďalších viezol
Nit rian sky expres či vláčik z múzea. O hudbu a dobrú zábavu sa starali členovia
IRŠ a ITŠ Mladosť a hudobná skupina Swingless. Veselá karnevalová púť, ktorá
viedla od zimného štadióna cez pešiu zónu a Triedu Andreja Hlinku, skončila
v areáli SPU, kde práve odštartoval študentský majáles. 

Pod skvelú atmosféru karnevalu sa podpísalo nielen slnečné počasie a profe-
sionálne výkony hudobníkov, ale aj jeho organizátori - Ing. V. Protopopov z KKZČ
SPU, Mgr. P. Hrobár z UKF, Ing. M. Kročko z TF SPU a Mgr. S. Laurová, PhD., z
FZKI SPU. Poďakovanie patrí kolíňanskému VPP SPU a firmám Hriadeľ, Ematech
a Agroservis, ktoré zapožičali traktorovú techniku, ale tiež príslušníkom OO PZ
v Nitre, pracovníkom Botanickej záhrady SPU a všetkým, ktorí sa na príprave po-
dujatia podieľali. (za)

stupňa štúdia a na doktorandov. Prvé tri
miesta v každej sekcii boli ocenené di-
plomom a finančnou cenou. Ostatní zú-
častnení boli odmenení vecnými cenami.

Technická fakulta zorganizovala ŠVK
pod názvom Najnovšie trendy v poľno-
hospodárstve, v strojárstve a v odpado-
vom hospodárstve. Otvorila ju prode-
kanka TF doc. Zuzana Hlaváčová. Na
konferenciu bolo prihlásených 42 štu-
dentských prác, rozdelené boli do šty-
roch sek cií: využitie techniky v poľno-
hospodárstve a v potravinárstve, kvalita
produkcie a informatika, motorové vo-
zidlá, environmentálna technika a tepel-
né procesy a alternatívne zdroje energie
a agrofyzika. Svoje práce prezentovali aj
študenti z partnerskej TU v Košicich a
zahraničných univerzít - z ČR, Poľska,
Bul har ska, Maďarska. Trom najlepším
študentom TF z každej sekcie bolo za
úspešnú reprezentáciu fakulty navrhnu-
té motivačné štipendium vo výške 170,
140 a 100 eur. Ďalší získali vecnú cenu
a knižnú publikáciu. Najlepšie práce
študentov z iných univerzít boli ocenené
diplomom a knižnou publikáciou. ŠVK
na TF podporila spoločnosť Visteon In te -
riors Slovakia, s.r.o., ktorá patrí medzi
najväčších výrobcov komponentov pre
au tomobilový priemysel.

ŠVK na Fakulte ekonomiky a manaž-
mentu otvoril doc. Ľubomír Gurčík, pro-
dekan FEM, PaedDr. Irena Felixová, pro-
dekanka FEM, a Mgr. Radomíra Gre gá -
ňo vá, predsedníčka Rady ŠVČ. Pri hlá -
se ných bolo spolu 37 študentov z FEM,
EU v Bra tis la ve a z Ruskej štátnej agrár-
nej univerzity K. A. Timirjazeva v Mos -
kve. Sú ťa žili v sekciách ekonomika pod-
niku, marketing a obchod, manažment
podniku, financie, informačné systémy
a účtovníctvo, kvan ti ta tívne metódy a
me dzi ná rodná sekcia, v ktorej prezentu-
júcim jazykom bola angličtina. Vy vr cho -
le ním celého dňa bolo slávnostné vy-
hodnotenie a ocenenie súťažiacich v za-
mestnaneckej jedálni v ŠD A. Bernoláka,
kultúrny program FS Zobor a spoločná
slávnostná večera pre všetkých účastní-
kov konferencie. -rch-

(Zoznam víťazných prác nájdete v e-prílo-
he na www.polnohospodar.sk)
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ODBORY INFORMUJÚ...

4 Novozvolený výbor univerzitnej orga-
nizácie sa 31. marca 2010 na svojom pr-
vom rokovaní vo funkčnom období 2010 –
2013 zaoberal návrhom úpravy kritérií a
zásad čerpania finančných zdrojov odbo-
rovej organizácie, rozdelením funkcií pred-
sedov komisií, ako aj prijatím nových od-
borárov. Prerokoval a schválil tiež pro-
striedky zo sociálneho fondu a UO pri pra-
covných a životných jubileách.

4 Na druhom zasadnutí výboru UO (14.
4. 2010) boli prerokované uznesenia z
konferencie UO, príprava letných rekreácii
pre zamestnancov SPU, informácia o hos-
podárení UO za I. štvrťrok 2010. Na roko-
vaní Výboru dňa 12. 5. 2010 odznela infor-
mácia o kultúrnej činnosti. O príprave pre-
vierok BOZP na SPU informovali Ing. R.
Recký a Š. Koprda.

4 V dňoch 28. – 30. 4. 2010 sa členovia
výboru UO zúčastnili na rokovaní Zdru že -
nia VŠ a PRO v Kežmarských Žľa boch, na
ktorom vystúpil predseda OZ PŠaV Ing. J.
Gašperan, rektor UKF v Nitre prof. RNDr.
L. Vozár, CSc., vedúci úradu MŠ SR prof.
Ing. F. Schlosser, CSc., ako aj predseda
Rady vysokých škôl prof. Ing. V. Smieško,
CSc. V rozsiahlej diskusii odzneli príspev-
ky zamerané na novelu zákona o VŠ, kvan-
titu a kvalitu súčasného univerzitného
vzdelávania na Slovensku. Hovorilo sa tiež
o návrhu zmeny tarifných tabuliek pre ne-
pedagogických zamestnancov, o zaradení

zamestnancov univerzít v súlade s vykoná-
vanou činnosťou podľa katalógu pracov-
ných činností, o iniciácii novelizácie záko-
na o sociálnom fonde, kolektívnom vyjed-
návaní na rok 2011 a pod. Predseda Zdru -
ženia VŠ a PRO MUDr. A. Kur tan ský, pre-
dostrel ciele a program zdru že nia na rok
2010.

4 Dňa 17. 5. 2010 sa uskutočnilo mimo-
riadne rokovanie výboru UO za účasti rek-
tora Dr.h.c. prof. Ing. M. Látečku, PhD.,
kvestorky Ing. A. Jančuškovej a prorektora
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc.
Ing. J. Repiského, CSc. Na rokovaní (pod-
ľa platnej KZ časť II, článok 1) odznela in-
formácia o hospodárení univerzity za rok
2010 a návrh rozpočtu univerzity na rok
2010 vychádzajúci z metodiky MŠ SR. 
V závere rokovania autor článku poďako-
val vedeniu SPU za konštruktívny dialóg
pri riešení pracovných a sociálnych pod-
mienok zamestnancov univerzity počas
funkčného obdobia 2006 – 2010.
PRIPRAVUJEME: turistický zájazd na Po -
lo niny (2. – 6. 6.), MDD na univerzite (5. 6.)
a Donovaloch (12.6.), stretnutie so senior-
mi (8. 6.) a jubilantmi (10. 6.), návštevu di-
vadelného predstavenia Radošinského
naivného divadla Mám okno (13. 6). 

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., 
predseda Výboru UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

VIAC NA:
www.uniag.sk/SKOLA/oz/ozpsav.htm

Členovia výboru univerzitnej organizácie na rokovaní v Kežmarských Žľaboch. 
Foto: M. ŠTUJBER

Volejbalisti na AMS druhí
V Prešove sa 18. – 19. mája konali

Akademické majstrovstvá Slovenska vo
volejbale, na ktorých súťažili družstvá
mužov a žien zo štyroch krajov. Hralo sa
K.O. systémom na 3 víťazné sety. V pr-
vom zápase sme zvíťazili 3:0 nad výbe-
rom Bratislavy, zloženom hlavne z hrá-
čov FTVŠ UK Bratislava. Vo finále sme
podľahli 3:0 výberu Východu, v ktorom
hrali prevažne volejbalisti Svidníka, maj -
strovského Humenného a domáceho
Prešova. Nakoniec sme obsadili pekné
2. miesto, ktoré bolo po víťazstve na slo-
venskej univerziáde v Bratislave 2008
potvrdením kvality nášho družstva a
muž ského volejbalu na našej univerzite.

Zostava Západu: Šompľak (SPU),
Ťa pušík (SPU), Vavro (SPU), Mi ku šo -
vič (UKF), Hukel J. (SPU), Kubš (UKF),
Valent (UKF), Száraz (SPU), Czápa
(SPU), Hruboška (SPU) – všetci sú
hráčmi VK Ekonóm SPU Nitra. Tréner:
Mgr. Ľubomír Paška, PhD. -ľp-

Dekan Technickej fakulty SPU ozna-
muje, že 7. júla 2010 o 8.00 h sa v zasa-
dačke TF na 4. poschodí budú konať
prijímacie skúšky na doktorandské štú-
dium v dennej a externej forme v nasle-
dujúcich akreditovaných študijných od-
boroch:
l kvalita produkcie,
l technika a mechanizácia poľnohos-

podárskej výroby,
l dopravné stroje a zariadenia.

Informácie o témach dizertačných
prác a podmienkach prijatia sú k dispo-
zícii na Dekanáte TF a webovej stránke
www.tf.uniag.sk. Prihlášky so životopi-
som a dokladom o riadnom ukončení 2.
stupňa VŠ štúdia zašlite na adresu: De -
ka nát Technickej fakulty, vedecko vý -
skum né oddelenie, Tr. A. Hlinku 2, 949
76 Nitra. Uzá vierka prihlášok je 18. 6.
2010.

AVIZUJEME
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Po -

bočka biológie drevín Nitra, mesto Ban -
ská Bystrica, UMB v Banskej Bys tri ci
a SSPLPVV pri SAV organizujú 22. - 23.
júna 2010 v priestoroch Mest ské ho úra-
du v B. Bystrici 7. ročník konferencie s
medzinárodnou účasťou Dre vi ny vo ve-
rejnej zeleni 2010. 

SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oz-
namuje, že 9. mája 2010 zomrela vo ve-
ku 80 rokov bývalá zamestnankyňa
Technickej fakulty, Valéria Látečková.
Posledná rozlúčka so zosnulou bola 13.
5. 2010 na cintoríne Chrenová.

Česť jej pamiatke! 

Predám dve šteniatka – sučky ple-
mena Jack Russel teriér (malé, milé,
spoločenské). Info: klapka 4601, mobil
0904 341 909.

TENIS
muži:

1. Pavol Gál, SPU 
2. Marian Sabol, SPU

ženy:
1. Dobrovolná Tamara,

SPU
2. Najšlová Petra, UKF

STOLNÝ TENIS
muži:

1. Martin Matušek, SPU
2. Milan Paľaga, UKF
3. Andrej Otelac, UKF

ženy:
1. Petra Dušičková, UKF
2. Anna Slobodová, SPU
3. Viktória Görcsová, UKF

VODNÝ SLALOM
muži:

1. Armai / Karlubík, UKF
2. Vaško / Scheibenreif, UKF
3. Mutňanský / Krnčok, UKF

ženy:
1. Petrovičová / Korytárová, UKF
2. Hurbanová / Kolenčková, UKF

MARATÓN V AEROBIKU
1. Patrícia Révayová, UKF, 
2. Richard Boroš, UKF 
3. Diana Šimoneková, UKF

Súťaž mala vysokú športovú úroveň,
žiaľ, pretekárky našej univerzity na medai-
lu v tomto roku nedosiahli. Do záverečné-
ho finále sa z SPU prebojovala iba Mag da -
lé na Kulichová a Miroslava Turanová.

VOLEJBAL
muži: UKF - SPU 2 : 1
UKF: Valent, Müller, Svetko, Kubiš, Mi -

ku šovič, Samsely (libero: Csicsay)
SPU: Šompľak, Vavro, Száraz, Gál, Hu -

kel, J., Czápa (libero: Miček, Ťapušík, Ko -
žak, Ficek, Gajdoš)

Družstvá odohrali dramatický zápas s
cha rakteristickým mužským rukopisom.
Hrali proti sebe hráči, ktorí počas roka tvo-
rili jednoliaty a úspešný kolektív extraligo-
vého klubu VK Ekonóm SPU Nitra.

ženy: UKF - SPU 3 : 0
UKF: D. Hradecká, L. Hradecká, M.

Stan kovianska, V. Stankovianska, Mé ze šo -
vá, Hadžová, (Labaiová, Novotná, Kre da -
tu sová, Révayová)

SPU: Marešová, Ur do vá, Mariničová,
Švi kru hová, Gre gu šo vá, Pet ranová (Ho van -
co vá)

Jednoznačný zápas, v ktorom si skúse-
né extraligové hráčky UKF ľahko poradili
so študentkami SPU. 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

muži:
1. Krajčík / Valent, UKF
2. Ťapušík / Száraz, SPU
3. Miček / Czápa, SPU

Na turnaji sa zúčast-
nilo jedenásť dvojíc.

Hralo sa K.O. systémom na jeden vyhratý
set.

ženy:
1. D. Hradecká / Mézesová, UKF
2. L. Hradecká / Hadžová, UKF
3. Sopková / Pacalajová, UKF
Do súťaže sa zapojili štyri dvojice bez

účasti družstva z SPU. Hralo sa systémom
každý s každým na jeden vyhratý set.

BASKETBAL
muži: SPU - UKF 83 : 62 
SPU: Bárta, Bošáni, Štrbavý, Trágor, Zá -

vod ný, Varga, Žiak, Poliak R., Poliak V.
Zaujímavý zápas s jasným výsledkom.

Extraligovým hráčom SPU práve začalo fi-
nále play off o titul majstra Slovenska, a tak
nemohli nastúpiť, amatéri však zabojovali
aj za nich. A hoci v súpiske UKF figurovali
také známe mená ako Vojtek a Stojanov,
sami zápas nemohli utiahnuť. 

ženy: SPU - UKF 72 : 54
SPU: Brošová, Aitnarová, Hodulíková,

Kováčová, Zaujecová, Valachová
O prekvapivú dominanciu žien SPU sa

postarala skupina nadšených amatérok,
ktoré bojovným výkonom porazili skúse-
nejšie hráčky UKF.

FUTBAL
SPU - UKF 4 : 4 (2 : 2), na pokutové ko-

py 4 : 5
Góly za SPU: Ivan -

čík, Čurgali 2, Fiala
SPU: Dobiáš – Ma -

tajs, Harbuľák, Var ga,
Čentéš – Fe ješ, Hni li -
ca, Guz mic ký, Fiala,
Čurgali, Ivan čík.

(Strie dali: Se ren čéš,
Mi ta la, Bacigál, Ba lách)

UKF: Árnai - Kupec, Čeplák, Goga,
Tirpák, - Frťala, Bližňák, Šebo, Bratský, -
Kling, Gajdoš, (Krkoška, Kubovič).

V absolútne vyrovnanom zápase sa z ví-
ťazstva tešilo družstvo UKF, ktoré malo
viac šťastia. Svedčí o tom priebeh stretnu-
tia, v ktorom naši hráči najprv prehrávali 
2 : 0, v druhom polčase viedli 4 : 2. UKF
tesne pred koncom dvomi zlepenými gól-
mi vyrovnalo. Záverečný penaltový rozstrel
už bol úplne v znamení šťasteny, keď roz-
hodla až siedma séria kopov. Nám ostali
len „oči pre plač“ a presvedčenie, že na
budúci rok to bude lepšie. Séria v boji o
Putovný pohár rektorov nitrianskych uni-
verzít je, napriek zdaniu, úplne vyrovnaná.
V prvých rokoch najprv štyrikrát vyhrala
SPU, potom štyrikrát UKF.

Poznámka: Súťaž v streetballe sa tento
rok pre nezáujem študentov neuskutoč -
nila. (KTVŠ)

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzi-
ty v Nitre vyhlasuje v zmysle zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov výberové konanie na obsadenie:

n funkčného miesta profesora v št. odbore
4.3.3 Environmentálny manažment na Katedre
udržateľného rozvoja FEŠRR;

n funkčného miesta profesora v št. odbore
4.3.3 Environmentálny manažment na Katedre
ekológie FEŠRR.

Uzávierka výberového konania je 4. 6. 2010

n funkčného miesta docenta na FEM pre
študijný odbor 3.3.17 Medzinárodné ekonomic-
ké vzťahy.

Uzávierka výberového konania je 7. 6. 2010

n funkčného miesta profesora na Katedre
skladovania a spracovania rastlinných produk-
tov FBP v št. odbore 6.1.13 Spracovanie poľno-
hospodárskych produktov;

n funkčného miesta profesora na Katedre
hodnotenia a spracovania živočíšnych produk-
tov FBP v št. odbore 6.1.13 Spracovanie poľno-
hospodárskych produktov;

n funkčného miesta profesora na Katedre
mikrobiológie FBP v št. odbore 4.2.1 Biológia;

n funkčného miesta docenta na Katedre hy-
gieny a bezpečnosti potravín FBP v št. odbore
6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych pro-
duktov;

n funkčného miesta docenta na Katedre mi-
krobiológie FBP v št. odbore 5.2.25 Biotech no -
lógie.

Uzávierka výberových konaní je 11. 6. 2010.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkčných miest profesorov a do-
centov sú uvedené na webovej stránke SPU www.
uniag.sk a na úradnej výveske SPU.

n miesta vysokoškolského učiteľa na Ka -
ted re záhradnej a krajinnej architektúry FZKI
v rozsahu 0,5 úväzku pre zabezpečenie výučby
predmetov: dizajn v záhradnej a parkovej tvor-
be, vývoj výtvarnej kultúry a architektúry.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa výtvarného zamerania,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent, resp.

po absolvovaní dizertačnej skúšky,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office, Po -

wer Point,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť – dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 4. 6. 2010.

n miesta vysokoškolského učiteľa na Ka -
ted re záhradnej a krajinnej architektúry FZKI
v rozsahu 0,3 úväzku pre zabezpečenie výučby
predmetu ateliéry vyhradenej zelene.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore krajinná a zá-

hradná architektúra, 
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v programoch AutoCAD,

Eagle Point, Garden Designer,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť – dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 4. 6. 2010.

n miesta vysokoškolského učiteľa na Ka -
ted re biotechniky parkových a krajinných
úprav FZKI pre zabezpečenie výučby predmetu
ochrana okrasných rastlín.

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

a pedagogickej profilácie katedry,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka pre-

ukázaná potvrdením o štátnej skúške alebo po-
hovorom,

- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť – dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 4. 6. 2010.

n miesta vysokoškolského učiteľa na Ka -
ted re záhradnej a krajinnej architektúry FZKI
pre zabezpečenie výučby predmetov: teória
par kovej tvorby, ateliéry záhradnej tvorby.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore krajinná a zá-

hradná architektúra, 
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v programoch AutoCAD,

Eagle Point, Garden Designer,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť – dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 4. 6. 2010.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odbor-
ného asistenta na Katedre verejnej správy
FEŠRR pre výučbu predmetov: ekonomika a
ma nažment verejných služieb a ekonomika a fi-
nancovanie územných samospráv.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického zame -

rania,
- akademický titul PhD. alebo vo vedeckej prí-

prave po vykonaní skúšok,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať

vysvedčením o odbornej štátnej skúške alebo
pohovorom,

- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – pre-
ukázať certifikátom alebo praktickým overením,

- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preuká-
zať certifikátom alebo praktickým overením,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-
nosť – doložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace,

- dátum nástupu: 15. 9. 2010.
Uzávierka výberového konania je 4. 6. 2010.

n miesta vysokoškolského učiteľa na Ka -
ted re ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
FZKI pre zabezpečenie výučby predmetov: vi-
nárstvo, špeciálne vinárstvo, projektovanie tr -
va lých záhradníckych kultúr, hodnotenie hroz-
na a vína.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore záhradníctvo,
- minámálne 5 rokov pedagogickej praxe,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť – dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 4. 6. 2010.

n miesta vysokoškolského učiteľa na Ka -
ted re krajinného plánovania a pozemkových
úprav FZKI pre zabezpečenie výučby predmetu
odpadové hospodárstvo.

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 bezúhon-

nosť – dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 4. 6. 2010.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odbor-
ného asistenta na Katedre informatiky FEM pre
výučbu predmetov informatika, manažérska in-
formatika a databázové systémy.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 3. stupňa,
- pedagogická prax vo výučbe informaticky za-

meraných predmetov na VŠ,
- aktívna znalosť svetového jazyka – preukázať

certifikátom alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preuká-

zať certifikátom alebo praktickým overením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť – doložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace.
Uzávierka výberového konania je 7. 6. 2010.

n miesta vysokoškolského učiteľa- odbor-
ného asistenta na Katedre mikrobiológie FBP
pre výučbu predmetov základy mikrobiológie,
mikrobiológia, metódy mikrobiologického skú-
šania potravín, prediktívna mikrobiológia.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v oblasti biologických alebo poľ-

nohospodárskych vied,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent, resp.

študujúci v III. stupni štúdia príslušného odboru,
- aktívna znalosť svetového jazyka – preukázať

štátnou skúškou alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť – dokladovať výpisom z registra trestov,
nie starším ako 3 mesiace.
Uzávierka 11. 6. 2010.

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými
dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi zasielajte na
Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Tr. A. Hlinku
2, 949 76 Nitra.

l   l   l

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzi-
ty v Nitre vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č. 552/
2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme vý-
berové konanie na obsadenie miesta vedúceho
Katedry udržateľného rozvoja FEŠRR.

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

a pedagogickej profilácie katedry,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať

vysvedčením o odbornej štátnej skúške alebo
pohovorom,

- vedecká spôsobilosť preukázaná vedeckými
príspevkami,

- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – pre-
ukázať certifikátom alebo praktickým overením,

- praktická zručnosť vo využívaní IKT – preuká-
zať certifikátom alebo praktickým overením,

- písomné predloženie koncepcie ďalšieho roz-
voja a smerovania katedry,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-
nosť – doložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace,

- dátum nástupu: 1. 8. 2010.

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými
dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi zasielajte do
4. 6. 2010 na Útvar personalistiky, EPaMU
Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzi-
ty v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

SKRIPTÁ
H. Frančáková a kol.: Hodnotenie poľnohospodárskych produktov. Prvé vydanie, náklad

500 ks, cena 3,50 €.
A. Malejčík: Logistika. Druhé nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 4,40 €.
M. Mojžiš: Materiálové toky a logistika. Druhé nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena

4,00 €.
D. Bíro a kol.: Kŕmenie prežúvavcov. Štvrté prepracované vydanie, náklad 250 ks, cena

3,75 €.
P. Čičo: Údržba a oprava strojov. Druhé nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 5 €.
R. Abrahám a kol.: Dopravné a manipulačné zariadenia. Prvé vydanie, náklad 200 ks,

cena 3,10 €.
VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE

Ž. Hacherová a kol.: Základy účtovníctva. Prvé vydanie, náklad 450 ks, cena 6,60 €.
J. Bajla: Tvorba technickej dokumentácie. Druhé vydanie, náklad 200 ks, cena 8 €.


