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SPU ZÍSKALA ZNÁMKU KVALITY

Pred štyrmi rok-
mi, keď som dostal
dôveru akademic-

kého senátu, stanovil som si niekoľko
priorít, ktoré mali byť opornými bodmi
mojej činnosti. Človek mieni a okolnosti,
spoločenské a ekonomické prostredie
mnohé veci menia, modifikujú. Preto ani
veľký kolektív univerzity nemožno riadiť
podľa nalinkovaného scenára. Každý
deň je svojím spôsobom osobitý, boha-
tý na udalosti, radosti aj problémy, ktoré
treba riešiť. Nie je to úloha len pre jed-
notlivca. Pretože ten môže dosiahnuť
úspech, pokročiť dopredu iba vtedy, ak
má okolo seba spolupracovníkov, ktorí
s ním zdieľajú rovnaký názor a cieľ. Som
rád, vážení kolegovia, že som mal v tej-
to oblasti šťastie. Ďakujem Vám za ko-
rektnú kolegiálnosť a cenné, dobre mie-
nené rady, aj za konštruktívnu kritiku,
ktorou ste prikladali ruku k spoločnému
dielu. Nenáleží mi samotnému oznám-
kovať uplynulé štyri roky. Moje pôsobe-
nie musia zhodnotiť tí, ktorí spolu so
mnou pracovali, resp. tí, ktorí pracovnú
a manažérsku štafetu ponesú ďalej.
Samozrejme, každý z nás si v sebe pre-
mietne uplynulé dni, mesiace, udalosti
a urobí si bilanciu, čo mal dať a čo dal.
Dovoľte mi, aby som sa pristavil pri
niektorých míľnikoch, ktoré uplynulé ob-
dobie charakterizujú. 

Komplexná akreditácia 
v náš prospech

Jednou z mojich priorít, ktoré som si
v roku 2006 stanovil, bolo, aby sa uni-
verzita kvalitne pripravila na komplex-
nú akreditáciu a so cťou obhájila status
univerzity. Vďaka enormnému úsiliu
kom petentných spolupracovníkov na
všetkých fakultách sa to podarilo,
a preto som s radosťou v mene celej
školy 22. decembra 2009 prijímal z rúk
ministra škol stva dekrét o zaradení na-
šej Slo ven skej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre medzi vysoké školy uni-
verzitného typu. Po akreditácii má naša
univerzita právo udeľovať akademické
tituly v 40 študijných programoch ba-
kalárskeho, 31 programoch inžinier -
ske ho a 20 programoch doktorandské-
ho štúdia. Študijné programy svojím
zameraním a obsahom zodpovedajú
poslaniu SPU a ich skvalitňovanie bu-

Vážení spolupracovníci, milí študenti! 
V týchto dňoch sa končí štvorročné funkčné obdo-

bie, keď som ako rektor stál na čele Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity v Nitre. Bola to pre mňa
česť aj veľká zodpovednosť, viesť vysokú školu s je-
dinečným poslaním, bohatou históriou a verím, že aj
úspešnou budúcnosťou.

de prioritou aj naďalej, a to vo vzťahu
k cieľu, vychovávať konkurencieschop-
ných absolventov. 

Proces akreditácie predchádzala
v akademickom roku 2006 až 2007 ex-
terná evalvácia univerzity Európskou
asociáciou univerzít (EUA). Príprava se-
bahodnotiacej správy podľa metodiky
EUA a návštevy hodnotiacich tímov sa
úzko dotýkali celej akademickej obce
a mali prispieť k zlepšeniu kvality vzde-
lávania na všetkých fakultách. V súvi-
slosti s postavením SPU v spoločen-
skom a hospodárskom prostredí Slo -
ven ska treba spomenúť náš podiel na
tvorbe Prognózy a vízie slovenského
poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka
v časovom horizonte 2025, kde sme
gestorovali časť venovanú rozvoju ľud-
ských zdrojov, definovali priority vzdelá-
vacieho procesu pre výchovu odborní-
kov pre agro-potravinársky rezort.
Spracovali sme dlhodobý zámer rozvoja
SPU v Nit re vrátane jej vedeckovýskum-
nej činnosti na roky 2008 až 2015 a za-
pojili sme sa do spoločného výskumné-
ho programu Európskej únie Joint Pro -
gram ming Initiative, zameraného na
poľnohospodárstvo, potravinovú bez-
pečnosť a klimatické zmeny. Aj do čin-
nosti inovačných a technologických
centier v Nit rianskom regióne, ktoré sú
súčasťou plnenia strategických priorít
Slovenska z hľadiska jej socioekono-
mického rozvoja (využitie obnoviteľných
zdrojov energie, energetika, poľnohos-
podárska tech nika a i.). Naďalej som
presvedčený o tom, že je to správna

cesta, ako našim študentom pripravovať
dobrý štart do praxe. 

Od kvalifikačného rastu po 
publikačnú činnosť

Vytvárať vhodnejšie podmienky pre
vedeckovýskumnú činnosť, ktorá je po-
pri vzdelávaní ďalšou prioritou univerzi-
ty, to bolo ďalšie predsavzatie, ktoré
som si pri nástupe do funkcie stanovil.
Naše pracoviská sa úspešne uchádzali
o granty EÚ a treba povedať, že získané
prostriedky vo forme nenávratného fi-
nančného príspevku v čiastke 4,01 mil.
eur pomáhajú zlepšiť infraštruktúru labo-
ratórií a vytvárať excelentné pracoviská
zaoberajúce sa výskumom v súlade
s požiadavkami dnešnej doby. 

Z hľadiska napredovania univerzity
a plnenia kritérií akreditačnej komisie bol
významný kvalifikačný rast našich za-
mestnancov. V rokoch 2006 až 2009 bo-
lo menovaných 25 profesorov, 51 do-
centov a 380 doktorov filozofie. Dô sled -
ne sme sa venovali zvyšovaniu publi-
kačnej aktivity, vydávaniu študijnej litera-
túry (aj v elektronickej forme), skvalitne-
niu kvality fakultných periodík, resp. ich
registrácii v svetových databázach.

Svet je otvorený pre spoluprácu
Dnešná doba funguje viac ako kedy-

koľvek predtým na vzájomnej komuniká-
cii, nielen v rámci vlastnej krajiny, ale
v globálnom rozmere. Aj tomuto trendu
sme sa vo vedení univerzity chceli čo
najviac prispôsobiť, a preto sme konti -
nuál ne budovali už nadviazané vzťahy
so zahraničnými univerzitami a vedec-
kovýskumnými inštitúciami, ale naše fa-
kulty aktívne budovali aj kontakty nové.
Zin ten zívnili sme prácu a zapojenie do
medzinárodných výchovno-vzdeláva-
cích programov EÚ, najmä Programu
celoživotného vzdelávania a jeho pod -
pro gramov Erasmus, Leonardo da Vinci,
Gruntvig, Transverzálny program, ale aj
Tempus, Atlantis, Erasmus Mundus a 

CEEPUS. Dôstojne tak reprezentujeme
našu univerzitu. Počty vysielaných a pri-
jímaných študentov zaznamenali pro-
gresívny vývoj na všetkých fakultách, v
roku 2009 študovalo v zahraničí 184 na-
šich a prijali sme 165 zahraničných štu-
dentov. S cieľom zvýšiť atraktívnosť SPU
v Nitre pre medzinárodnú spoluprácu,
ale aj transparentnosť, uznávanie štúdia
a kvalitu realizácie mobilít, sme predloži-
li projekt na získanie ECTS Label. Je po-
tešiteľné, že naša univerzita ako prvá a
zatiaľ jediná v SR túto značku kvality zís -
kala. Dôležité je aj vytváranie spoloč-
ných študijných programov so zahranič-
nými univerzitami, rozšírenie radov za-
hraničných študentov – samoplatcov a
mnohé ďalšie aktivity. Je veľa ciest, ako
internacionalizovať vzdelávanie a mys -
lím, že naša univerzita po mnohých
úspešne kráča. 

Pracovať a žiť v kultúrnom prostredí
Nielen výučbou a výskumom sme,

ako sa vraví, na univerzite živí. Nie je
jedno, v akom prostredí trávime svoj
pracovný čas. Mojou zásadou je, že je
povinnosťou univerzity udržiavať a zveľa-
ďovať hmotný majetok, ktorý nám bol
zverený. Preto sme vo vedení univerzity
venovali úsilie neustálemu zlepšovaniu
infraštruktúry, modernizácii výučbových
priestorov, zavádzaniu informačných
a komunikačných technológií, bez kto-
rých je dnešný život nemysliteľný. Aby
som bol adresný, v rámci investičnej
čin nosti sme zrekonštruovali ŠD Poľ no -
hos podár, aj športovú halu KTVŠ, pokra-
čovali v dobudovaní Slovenskej poľno-
hospodárskej knižnice, realizovali sme
prístavbu Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inžinierstva na Tulipánovej ulici,
zateplili obvodové konštrukcie Fakulty
ekonomiky a manažmentu, zrekonštruo-
vali vykurovací systém a vzduchotechni-
ku v aule, elektroinštaláciu v ŠD Nová

ECTS Label pre našu univerzitu!
Signatárske štáty Bolonského procesu považujú ECTS za jeden z dôležitých

prv kov existencie európskeho vzdelávacieho priestoru. Slovenská poľnohospo-
dárska univerzita v Nitre predložila v januári 2010 Európskej komisii projekt na zís -
kanie ocenenia ECTS Label. Projekt bol úspešný, a tak sa naša univerzita stala pr-
vou a zatiaľ jedinou vysokoškolskou inštitúciou v Slovenskej republike, ktorá do-
siahla uznanie EK za zabezpečovanie a realizáciu európskeho systému transferu
kreditov a mobilít študentov. Ocenenie bude našej univerzite slávnostne odovzda-
né 5. októbra 2010 v Antverpách.

Prof. Ing. MAGDALÉNA LACKO-BARTOŠOVÁ, CSc., 
prorektorka pre zahraničné vzťahy

Príjemné leto, 
zaslúženú dovolenku

s blízkymi a priateľmi,
dni plné slnka, 

zážitkov a pohody 
všetkým svojim milým

čitateľom praje 
redakcia

Poľnohospodára

Vážení milovníci folklóru,
milí hostia!

Je mi cťou, že Vás môžem v mene vedenia Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako aj v mene Orga ni -
zač ného štábu festivalu AN 2010 opäť privítať na pôde našej
univerzity a v meste Nitre. 

Snaha o zachovávanie tradičných kultúrnych hodnôt re-
giónov a národov môže vychádzať len z dobrého srdca, čis-
tej duše a ochoty osobne prispieť často aj na úkor svojho
pohodlia a voľného času. Je potešiteľné, že tieto povahové
črty sú aj v dnešnej dobe charakteristické pre obrovskú sku-
pinu mladých, akademicky vzdelaných ľudí a ich priateľov.
Radosť, potešenie a krása, ktorú prináša každé hudobné a
tanečné vystúpenie, splácajú hodiny zbierania folklórneho
materiálu, príprav, nácvikov, ale aj organizačného úsilia
účin kujúcich, ako aj všetkých ostatných spolupracovníkov,
ktorí nestoja v svetle reflektorov na javiskách či pred mikro-
fónmi.

Hoci je každý ročník festivalu z pohľadu organizátorov veľ-
mi podobný, snažíme sa, aby z pohľadu účastníkov bol vždy
čímsi nový. Aj Vy sa tu stretávate s množstvom starých pria-
teľov, ale objavíte aj tváre nové. Tak, ako si pamätníci radi
pripomínajú uplynulé ročníky, verím, že aj Vy, ktorí ste na
Aka de mic kej Nitre prvý raz, nadviažete citové puto a radi sa
budete do nášho mesta vracať.

Vážení priatelia! Želám Vám všetkým v starobylej Nitre, na
pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity i na doskách,
ktoré znamenajú svet, skvelú festivalovú atmosféru, búrlivý
potlesk, množstvo priateľov naladených na rovnakú strunu a
krásne chvíle v objatí folklóru.

Prof. Ing. VLADIMÍR RATAJ, PhD.,
prezident festivalu AN 2010

Prezident vymenoval rektorov
Prezident SR Ivan Gašparovič vyme-

noval 28. júna osem rektorov vysokých
škôl. Rektorom SPU v Nitre sa stal Peter
Bielik, rektorkou ŽU v Žiline bude Ta tia -
na Čo re jo vá. SZU v Bra tis lave povedie
Dana Far ka šová, TU A. Dubčeka v Tren -
číne Ivan Knep po, rektorkou UMB v
Ban skej Bystrici bude na najbližšie
funkčné obdobie Beata Kosová, rekto-
rom UCM v Trnave Jozef Ma túš, VŠ v
Slád kovičove Karol Polák a rektorom
UKF v Nitre Libor Vozár. 

Noví profesori
V historickej budove SNR v Bratislave

odovzdal prezident 28. júna vymenova-
cie dekréty novým univerzitným profe-
sorom. Z rúk prezidenta si dekréty pre-
vzali aj noví profesori našej univerzity:
Miroslav Bo šanský (TU Bratislava, v od-
bore poľnohospodárska a lesnícka
technika), On drej Kadlečík (všeobecná
živočíšna produkcia), Zdenko Tkáč
(poľnohospodárska a les nícka technika)
a Anton Uher (záhradníctvo). 
Tlačové oddelenie prezidentskej kancelárie

BLAHOŽELÁME !
Pri príležitosti životného jubilea udelil

minister poľnohospodárstva Vladi mír
Chovan najvyššie rezortné vyznamena-
nia našim spolupracovníkom. Prof. Ing.
Danielovi Bírovi, PhD., dekanovi FAPZ
(na snímke) ním poďakoval za celoživot-
nú pedagogickú činnosť spojenú s vý-
skumom výživy HZ. Zlatú medailu MP
SR si prevzal aj prof. Ing. Štefan Mi hi -
na, PhD., z Katedry výrobnej techniky
TF. V gratulácii vyzdvihol minister záslu-
hu našej univerzity na výchove odborní-
kov pre agro-potravinársku prax. -r-

Docent Kalúz opäť dekanom
Na Fakulte záhradníctva a krajinného

inžinierstva sa 27. mája 2010 konali voľ-
by dekana fakulty. Kandidatúru prijal sú-
časný dekan doc. Ing. Karol Ka lúz,
CSc., a prodekanka FZKI doc. Ing. arch.
Roberta Štěpánková, PhD., ktorá sa po
svojom vystúpení pred akademickou
obcou kandidatúry vzda la. V prvom kole
volieb bol za dekana na nasledujúce
funkčné obdobie jednohlasne zvolený
docent Kalúz. -r-
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Zahraniční hostia MVD v spoločnosti slovenských kolegov. Foto archív autorky
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Študenti, nenechajte si ujsť príležitosť!

MVD 2010 v spolupráci s indickým partnerom

Mikuláš Látečka na záver funkčného obdobia rektora

Nitrianska letná 
univerzita 2010

Pre kvalitu ľudských zdrojov
Podpisom zmluvy začala 15. apríla na SPU v Nitre realizácia projektu Rozvoj

ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (LUZK), predloženého
v rámci Operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1: Reforma systému
vzde lávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj
ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Koordinátorkou projektu je pro-
rektorka prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Cieľom projektu, ktorý sa bude realizo-
vať do apríla 2013, je dosiahnuť adaptá-
ciu SPU na aktuálne a perspektívne po-
treby vedomostnej spoločnosti a iniciácia
procesu trvalého zlepšovania. Špe ci fic -
kým cieľom je podporiť princíp kultúry
kvality, zvýšiť kvalitu a rozvíjať ľudské
zdro je vo výskume a vývoji na SPU. Pos -
tupne sa bude realizovať 6 aktivít, zame-
raných na 3 cieľové skupiny: vedúcich
zamestnancov, vysokoškolských učiteľov
a zamestnancov výskumu a vývoja. Budú
prebiehať formou interaktívnych worksho-
pov, seminárov, jazykových a počítačo-

vých kurzov. Účastníci získajú osvedče-
nia o absolvovaní kurzu, resp. Európsky
certifikát na počítač ECDL. Súčasťou ak-
tivít bude vypracovanie metodických prí-
ručiek, elektronických cvičebníc a e-lear-
ningových modulov. 

Plánuje sa, že do vzdelávacích aktivít
sa zapojí 300 zamestnancov. Pod rob nej -
šie informácie o projekte, aktuálne výzvy
a oznamy budú priebežne zverejňované
na webovej stránke projektu, resp. pro-
stredníctvom obežníkových správ SPU.

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ, 
manažérka publicity

Dar automobilky KIA Technickej fakulte 
Spolupráca univerzity s výrobnými závodmi je z hľadiska praxe veľmi dôležitou sú-

časťou vyučovacieho procesu. V rámci predmetov, na ktorých si študenti TF osvojujú
svoju zručnosť pri diagnostike a oprave automobilov, sa rozšírila spolupráca aj s vý-
robným závodom KIA Motors Slovakia, ktorý fakulte venoval za symbolickú cenu vo-
zidlo KIA Cee´d SW, určené výhradne na laboratórne účely. Sortiment vozidiel na
Oddelení dopravy a služieb TF sa rozšíril aj o vozidlo KIA Cee´d, ktoré je darom vede-
nia KIA Motors Slovakia dekanovi prof. Ing. Vladimírovi Kročkovi, CSc. Slávnostný ce-
remoniál, na ktorom viceprezident závodu Song Kyo Man odovzdal dekanovi kľúče od
vozidla KIA Cee´d SW, sa uskutočnil v školiacom stredisku závodu 15. júna. Vladimír
Kročko poďakoval za dar a vyslovil sa za ďalšiu spoluprácu oboch partnerov. 

Text a foto: Ing. RASTISLAV BERNÁT, PhD.

doba, kotolňu na Hospodárskej ulici, aj
strešné plášte pavilónov CH, P, Q, a PA.
Vybudovali sme predajňu skrípt a odbor-
nej literatúry v pavilóne CH, začali sme
stavebné práce na prístavbe a adaptácii
priestorov vo VPP v Kolíňanoch a i. Kom -
fort zamestnancov, študentov, ale aj
náv števníkov sme zvýšili rekonštrukciou
sociálnych zariadení a výmenou výťa-
hov, bezbariérovosť zabezpečili montá-
žou šikmých schodiskových plošín. Tie -
to aktivity boli financované okrem pro -
striedkov z EÚ aj z dotácie MŠ SR v su-
me takmer 3,2 mil. eur a vlastných zdro-
jov univerzity v hodnote vyše 1 mil. eur. 

Financie (aj) z európskych zdrojov
Počas môjho funkčného obdobia

vstúpila Slovenská republika do eurozó-
ny. Vďaka veľkému úsiliu zainteresova-
ných zamestnancov sme dobre zvládli
tento náročný proces. Patrí im za to moja
vďaka. Treba však pripomenúť aj tú sku-
točnosť, že sa nachádzame v čase sve-
tovej hospodárskej krízy, ktorá je v mno-
hých oblastiach závažnou brzdou rozvo-
ja. Dotácie zo štátneho rozpočtu sú stále

hlavným zdrojom financovania SPU
v Nitre. Na aktivity, ktorých financovanie
nebolo kryté týmto spôsobom, sme sa
usilovali získať v rámci viaczdrojového fi-
nancovania prostriedky z domácich
a zahraničných grantov, z poplatkov zí-
skaných na základe možností, ktoré dá-
va zákon o vysokých školách, z podni-
kateľskej činnosti a ďalších služieb.
V poslednom období sme sa zamerali
najmä na získavanie prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ. V rámci troch
výziev na podporu rozvoja infraštruktúry
vysokých škôl bola naša úspešnosť sto-
percentná s celkovým ziskom 13,7 mil.
eur. Riešenie dvoch projektov práve pre-
bieha, úlohou nového vedenia bude za-
bezpečiť riešenie tretieho so začiatkom
realizácie v septembri a schválenou
a pridelenou výškou nenávratného prí-
spevku 5,7 mil. eur. V auguste začína aj
riešenie projektu získaného prostredníc-
tvom operačného programu Vzde lá va -
nie s prínosom 974-tis. eur. 

Medziľudské vzťahy 
Mojím osobným aj manažérskym kré-

dom vždy bola snaha vytvárať dobré

a priateľské ovzdušie v rámci pracovísk,
medzi učiteľmi aj študentmi, aj vo vzťahu
k našim domácim či zahraničným part-
nerom. Usiloval som o to, aby univerzita
bola svojimi pozitívnymi aktivitami dobre
viditeľná v našom meste aj regióne. A to
aktivitami pracovnými, ale aj spoločen-
skými, kultúrnymi, športovými. Rád by
som vyzdvihol dobrú spoluprácu s vede-
ním partnerskej Univerzity Kon štan tí na
Filozofa v Nitre a jej rektorom prof.
Liborom Vozárom. Vďaka nej sme zorga-
nizovali množstvo spoločných podujatí,
počnúc študentskými dňami a končiac
veľkými spoločenskými udalosťami, ktoré
prerástli rámec našich univerzít. Bol som
vždy hrdý na to, ak naši zamestnanci či
študenti svojimi pracovnými či mimopra-
covnými aktivitami šírili dobré meno na-
šej alma mater. Pretože to je najlepšie
zadosťučinenie za vykonanú prácu. 

Vážení kolegovia! 
Krátky článok v novinách neobsiahne

dokonale všetko, čo sa za posledné štyri
roky na našej univerzite udialo, čo sa
podarilo, čo rozbehlo, alebo jednodu-
cho nevyšlo. Taký je život. Štyri roky, to je

iba nepatrný úsek v živote inštitúcie, no
významný v živote jednotlivca. Som rád,
že som mal možnosť stáť na čele našej
univerzity a prispieť svojou činnosťou
v jej prospech. 

Na záver svojho pôsobenia vo funkcii
rektora prichodí mi poďakovať sa. Za
dobrú spoluprácu a korektné vzťahy.
Vám, svojim najbližším spolupracovní-
kom vo vedení SPU v Nitre, členom aka-
demického senátu, aj odborovej organi-
zácie. A prostredníctvom Vás každému
jednému zamestnancovi tejto školy.
Pretože, iba ak sa človek ocitne vo ve-
dúcej funkcii, zistí, aké dôležité je každé
koliesko zložitého mechanizmu, akým je
univerzita. 

Prajem vám všetkým, nastupujúcemu
vedeniu na čele s rektorom dr.h.c. prof.
Ing. Petrom Bielikom, PhD., ako aj našim
študentom veľa úspechov, radosť z vy-
konanej práce a k tomu dobré zdravie
a pohodu v súkromnom živote. Držím
palce našej Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzite v Nitre v ďalšom konku-
renčnom boji o kvalitu a uznanie spoloč-
nosti!
Dr.h.c. prof. Ing. MIKULÁŠ LÁTEČKA, PhD.

Európsky ekologický
kongres 2011

Európska ekologická federácia
(EEF), združenie národných vedeckých
ekologických spoločností v Európe, or-
ganizuje v poradí už 12. európsky eko-
logický kongres, ktorý sa uskutoční 25.
až 29. septembra 2011 v Španielsku.
Výkonná rada EEF a koncil federácie
ro kovali začiatkom marca t.r. v Madride.
Na podujatí, ktoré zhodnotilo činnosť fe-
derácie od roku 2008 a prijalo niektoré
zmeny v štatúte, sa zúčastnil aj prof.
RNDr. Pavol Eliáš, CSc., vedúci Ka ted -
ry ekológie FEŠRR. O príprave kongre-
su informoval zástupca Španielskej spo -
ločnosti terestrickej ekológie (AEET),
ktorá bude organizovať kongres v spo-
lupráci s Portugalskou ekologickou
spoločnosťou (SPECO). Bude sa konať
v lokalite kultúrneho dedičstva, historic-
kom meste Ávila, vzdialenom asi 113
km od Madridu. Motto kongresu znie
Res pon ding to Rapid Environmental
Change a malo by upriamiť prácu ve-
deckej komunity na oblasť globálnej
zmeny a viesť k jej zmierneniu. 

Podujatie je príležitosťou aj pre na-
šich ekológov, aby predstavili výsledky
svojej práce medzinárodnému fóru.
Eko lógovia a vedecké spoločnosti sa
môžu podieľať na príprave kongresu
predkladaním návrhov na sympóziá,
hlavných prednášajúcich a ostatné ak-
tivity (exkurzie, workshopy, výstavy
atď.) elektronickou poštou na adrese 
info@aeet.org s názvom návrhu a krát-
kym opisom.

Informácie: http://www.eefcongress
2011.eu, alebo na stránke EEF www.
europeanecology.org. -pe-

Emergentné 
environmentálne 

otázky
Program OSN pre ži -

votné prostredie (UNEP)
a Vedecký výbor pre
problémy životného pro-
stredia (SCOPE) spoloč-
ne pripravujú Ro čen ku
UNEP 2011 pre zasad-

nutie riadiaceho kanálu UNEP vo feb -
ruári 2011. Na porade sa zúčastnia de-
legáti UNEP, poradcovia a ministri ži-
votného prostredia z celého sveta,
agen túry OSN, akadémie, súkromný
sektor a verejnosť. Ročenka by mala
obsahovať informácie o vynárajúcich sa
otázkach životného prostredia, identifi-
kovať nové nádeje a príležitosti, ktoré
vlády spolu s vedeckou komunitou či
„stakeholdermi“ budú musieť zohľadniť
v nasledujúcich rokoch. Na príprave sa
budú podieľať experti zo siete SCOPE,
ako aj ďalší odborníci. Sekretariát SCO-
PE v Pa ríži vyzýva všetkých, ktorých za-
ujala táto iniciatíva, aby aktívne prispeli
k príprave materiálu. Návrhy a pripo-
mienky, krátky náčrt otázky (problema-
tiky) alebo otázok možno poslať na ad-
resu sgreenwood@icsu-scope.org, ale-
bo susanne.bech@unep.org. Návrhy sa
prerokujú na porade expertov SCOPE a
UNEP, ktorí ich posúdia a pripravia od-
porúčania pre zaradenie do ročenky.
Bude obsahovať aktuálne otázky alebo
súčasné prípadové štúdie, ktoré zo-
hľadňujú zraniteľné skupiny alebo otáz-
ky rodovej rovnosti, náčrty nových pro-
striedkov a technológií, orientovaných
na podporu rozhodnutia politikov a ma-
nažérov, ktorí ovplyvňujú životné pro-
stredie. Prof. RNDr. PAVOL ELIÁŠ, CSc.,

Katedra ekológie FEŠRR 

Tretí ročník NLU otvoril svoje brány
vo štvrtok 1. júla. Projekt SPU a UKF 
v spolupráci s mestom Nitra je určený
pre deti vo veku od 9 do 12 rokov. 
V rámci neho sa hravou a tvorivou for-
mou oboznámia s akademickým pro-
stredím, charakterom štúdia na uni-
verzite a vybranými zaujímavými té-
mami predstavujúcimi súčasť pestrej
ponuky študijných programov oboch
univerzít. Aktivity sú rozdelené do 11
tematických okruhov, deti si vyskúšajú
byť napr. mladým Európanom, anglič-
tinárom, chovateľom, potravinárom,
pestovateľom či poradcom výživy.
NLU ukončí slávnostná promócia 9.
júla v aule UKF, v rámci ktorej bude
absolventom udelený certifikát s titu-
lom Academicus Nitriensis Jr. -rch-

Grantový program Európskej komisie s názvom Program celoživotného vzdelá-
vania 2007-13 je na SPU v Nitre kľúčový pre realizáciu zahraničných mobilít študen-
tov všetkých stupňov štúdia. Na našej univerzite sa realizuje už dvanásty rok.

Od roku 1998/99 vycestovalo na zahra-
ničný pobyt vyše 750 našich študentov a
zo zahraničia ich bolo prijatých vyše 250.
Na pobyty bolo študentom poskytnutých 
1 052 220 eur z prostriedkov EÚ. Napriek
tomu, že grant je len príspevkom na reali-
záciu mobility a treba počítať s vlastným
dofinancovaním, je Erasmus jedinečná
možnosť zlepšiť si nielen odborné a jazyko-
vé kompetencie, ale získať aj neoceniteľné
osobné skúsenosti. Zo štatistík EK vyplýva,
že absolventi programu sa ľahšie uplatňujú
na pracovnom trhu doma aj v zahraničí. 

Od akademického roka 2007-2008 majú
študenti možnosť realizovať v rámci pro-

gramu Erasmus aj praktickú stáž v podni-
koch, resp. vo výskumných centrách a la-
boratóriách zahraničných univerzít. Už v
prvom roku absolvovalo takúto stáž 42 štu-
dentov SPU, v roku 2008-2009 38 študen-
tov, čím sa SPU v oboch rokoch umiestnila
na 2. mieste v rámci slovenských univerzít,
zapojených do programu Erasmus.

Potešiteľné sú aj výsledky prieskumu
názorov absolventov na kvalitu vysokých
škôl, realizovaného agentúrou ARRA, pod-
ľa ktorého SPU dosiahla najvyšší index
spokojnosti študentov s niektorými faktor-
mi štúdia, a to v práve v oblasti možnosti
absolvovať zahraničné štipendijné pobyty

počas štúdia. Naša univerzita dosiahla aj
najvyšší celkový index spokojnosti s fakul-
tou. Naši študenti využívajú možnosti za-
hraničných mobilít prostredníctvom stre-
doeurópskeho programu pre univerzitné
štúdiá CEEPUS, do ktorého je SPU zapoje-
ná a koordinuje najvyšší počet sietí zo
všetkých univerzít v SR.

Možností vycestovať do zahraničia na
študijné či pracovné pobyty a brigády je
dnes už mnoho, až sa niekedy zdá, že štu-
denti strácajú záujem o vycestovanie.
Treba si však uvedomiť, že po ukončení
štúdia sa možnosť zahraničného pobytu
zrazu zúži na jeden-dva týždne zahranič-
nej dovolenky, navyše financovanej len a
len z vlastných zdrojov. 
Prof. Ing. MAGDALÉNA LACKO-BARTOŠOVÁ, CSc.,

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ, KZVaMP

Konferenciu v aule otvoril prof. Ing.
Pe ter Bielik, PhD., dekan FEM. Privítal
vzác nych hostí, medzi nimi mimoriadnu
a spl no mocnenú veľvyslankyňu Indie na
Slo ven sku, J.E. Homai Saha, ktorá oce-
nila roz voj akademickej spolupráce me-
dzi našimi krajinami a zdôraznila, že je
základom rozvoja ľudských zdrojov, prí-
pravou na prácu v medzinárodných ko-
lektívoch a budovanie predpokladov bu-
dúcej konkurencieschopnosti. Na konfe-
rencii sa zúčastnili zástupcovia sied-
mich univerzít z Indie, me dzi nimi dvaja
rektori a dvaja dekani, všetci zhodne de-
klarujúci záujem o rozvoj akademickej
spolupráce.

Na plenárnom zasadnutí vystúpili s

príspevkami významné osobnosti: prof.
Má ria Kadlečíková, bývalá riaditeľka
sub regionálnej kancelárie FAO v Bu da -
peš ti, prof. Ľubomír Jah ná tek, minister
hospodárstva SR či zástupca výskumnej
zložky amerického ministerstva pôdo-
hospodárstva dr. Peter Stenberg. Ro ko -
vanie obohatil aj prof. Jo Swinnen z Ka -
to líckej univerzity v belgickom Leuve ne,
medzinárodne uz ná vaný poľnohospo-
dársky ekonóm. Ro ko vanie v piatich sek -
ciách bolo zamerané na medzinárodné
financie z hľadiska identifikácie hrozieb 
i príležitostí, európske i ázijské ekonomi-
ky a medzinárodnú obchodnú spoluprá-
cu, ako aj na kultúrne a sociálne aspekty
globálneho i lokálneho vývoja. 

Účasť zahraničných hostí bola dekla-
rovaním rozvinutej medzinárodnej spo-
lupráce FEM nielen v rámci Európy, ale
aj v Amerike a Ázii. Snahou vedenia fa-
kulty bolo ukázať SPU, Nitru i Slovensko
v tom najlepšom svetle, aby zahraniční

partneri dlho na návštevu Slovenska
spomínali a obojstranné kontakty ďalej
rozvíjali. Sú čas ťou programu bolo vy-
stúpenie FS ZOBOR s typickou slo-
venskou svadbou v predvečer konfe-
rencie. Hos tia boli nadšení, najmä žen -

ská časť indickej a indonézskej delegá-
cie, nakoľko v týchto krajinách je svad-
ba pre ženu najdôležitejšou udalosťou
jej života. K dobrému dojmu prispel aj
výlet za krásami Slovenska, ktorý vyvr -
cho lil imitáciou stredovekých rytier-
skych obradov. 

Za vynikajúci priebeh a prípravu ve-
deckého podujatia patrí veľká vďaka
všetkým členom vedeckého i organizač-
ného výboru konferencie, FS Zobor i ex-
terným spolupracovníkom a partnerom.
Ako satisfakcia za vynaložené úsilie, ale
i potvrdenie toho, že konferencia sa vy-
darila, znejú slová Dr. Hontiar Sirin go rin -
go z Indonézie, ktorá v e-maili zaslanom
po návrate do svojej krajiny okrem vyja-
drenia vďaky napísala, že „kolegom svo-
jej univerzity odporúča, aby sa aj v bu-
dúcnosti zúčastnili vedeckých podujatí,
ktoré bude organizovať FEM....“

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prodekanka FEM

(Dokončenie z 1. str.)

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa 26. až 28. mája konali Medzinárodné
vedecké dni 2010. Téma konferencie Globálna ekonomika: výzvy a perspektívy
bola veľmi aktuálna a týkala sa rozhodujúcich problémov celosvetových i lokál-
nych ekonomík. Podujatie, na ktoré prijalo pozvanie takmer dvesto účastníkov
z 19 krajín Európy, Ameriky a Ázie, sa konalo v partnerstve s indickou Delhi
School of Pro fessional Studies and Research, Univerzitou sv. Štefana v
Gödöllő a Regionálnou kanceláriou FAO v Budapešti. 
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Európski krajinní architekti spoločne

Nie je diplom ako diplom! Naše študentky na promócii   v Gödöllő.
Foto: archív FEM

O projekte LE:NOTRE, zameranom na obsah vzdelávania, výskum a spoluprácu
s praxou v oblasti krajinnej architektúry, prednášal 28. mája učiteľom, študentom a
doktorandom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva jeho hlavný koordinátor,
prof. Dr. RICHARD STILES z Fakulty architektúry Technickej univerzity vo Viedni.

Prví absolventi medzinárodného štúdia V4

Projekt LE:NOTRE, pomenovaný po
slávnom záhradnom architektovi a za-
kladateľovi palácovej barokovej záhrady
kráľa Ľudovíta XIV. vo Versailles (Adré
Le Nôtre 1613-1700), je súčasťou aktivity
Európskeho združenia škôl krajinnej ar-

chitektúry (ECLAS). Bolo založené v roku
1991 vo Viedni, združuje univerzity, vy-
sokoškolských učiteľov, študentov, členov
ELASA, projekčné ateliéry, výskumné in-
štitúcie, päťdesiat hlavných miest krajín
a dve desiatky nevládnych organizácií.

Jej súčasťou je vďaka vzdelávaciemu
profilu aj FZKI.

Projekt LE:NOTRE vznikol v roku 2002.
Doteraz bolo realizovaných päť ka te gó -
rií, v súčasnosti sa pripravuje Le:Notre
III.(2010-2013). Z rozpočtu EÚ je finan-
covaných 41 percent a z členských uni-
verzít ECLAS 59 percent nákladov. Projekt
Le:Notre a ECLAS majú dva podporné
odborné časopisy, JoLA a TOPOS, vychá -
dzajúce od roku 2007, ich ambíciou je
zaradiť sa do databázy Current Contents.

Z bohatej činnosti projektov Le:Notre
možno uviesť o.i. vytvorenie databázy
študijných programov záhradnej a kra-
jinnej architektúry, ponuku predmetov na
výmenné pobyty, viacjazyčný terminolo-
gický slovník, oznamy o konferenciách a
krajinno-architektonických súťažiach, zoz-
nam vydaných publikácií a podobne.
Každý rok sa organizuje pracovné stret-
nutie k projektu a vedecká konferencia.

Prof. Ing. JÁN SUPUKA, DrSc., 
koordinátor FZKI v projekte Le:Notre

Kto je prof. Dr. Richard Stiles
Krajinný architekt, rodák z Londýna,

profesor na Fakulte architektúry TU vo
Viedni od roku 1995. Je priateľom Slo-
venska a FZKI, ktorú navštívil už trikrát.
Oslovuje ho naša príroda, parky, kultúra
a gastronómia. Tešíme sa na jeho účasť
na konferencii FZKI v septembri 2010.

S prof. R. Stilesom (druhý zľava), ktorému Slovensko učarovalo. 
Foto: archív autora

Ing. Jan Křen, CSc., pri preberaní me -
dai ly dekana FAPZ vyjadril presvedče-
nie, že spolupráca oboch inštitúcií sa
bude aj v budúcnosti uberať cestou rie -
šenia bilaterálnych vedeckovýskum-
ných projektov. Foto: autor

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu ukončili slávnostnou promóciou svoju
medzinárodnú študijnú púť po univerzitách krajín Vyšehradskej štvorky študentky
študijného programu International V4 study – Business Economics.

Pred dvoma rokmi sa stretla skupina
desiatich odvážlivcov, päť slovenských
študentiek, traja Poliaci a dve maďarské
študentky, aby začali toto nové a náročné
štúdium, iniciované a podporované de-
kanom FEM, prof. Petrom Bielikom. Vznik-
lo konzorcium štyroch univerzít a eko-
nomických fakúlt. Dvojročné štúdium,
štyri semestre, z ktorých každý strávili
študenti na inej univerzite. Prvý v Nitre,
ďalší vo Varšave, v Prahe a záverečný v
Gödöllő. Štátne skúšky absolvovali na
materských univerzitách a po ich úspeš-
nom zavŕšení nasledovali dvoje promócií:
jedny klasické doma a druhé trochu exo-
tické, nové – v maďarskom Gödöllő, za
prítomnosti rodičov a vedenia jednotlivých
fakúlt. Naše V-štvorkárky – ako ich voláme
– úspešne zvládli náročné štúdium, dô-
stojne obhájili svoju dvojročnú prácu a
väčšina z nich ukončila štúdium s čer-
veným diplomom. V Gödöllő im bo li 12.
júna odovzdané certifikáty, ktoré budú
tvoriť neoddeliteľnú súčasť ich domáceho
diplomu a dodatku, čo je potvrdené pod-
pismi dekanov všetkých štyroch fakúlt.
Tešíme sa z našich priekopníčok, gratu-

Sme presvedčení, že ich nástupcovia,
ktorí v tomto období absolvujú skúšky
vo Varšave, budú rovnako úspešní! 

PaedDr. IRENA FELIXOVÁ, 
prodekanka FEM

Spoločnosť FENDT má záujem o spoluprácu
Na pozvanie obchodného riaditeľa spoločnosti FENDT navštívili zamestnanci

a študenti doktorandského štúdia Technickej fakulty v dňoch 18. až 25. mája
závod na výrobu traktorov v nemeckom Marktoberdorfe. Organizačnú, odbornú
a spoločenskú stránku návštevy zabezpečovala spoločnosť Hriadeľ, s.r.o., za-
stúpená PaedDr. Jánom Bohonom.

Účastníci mali možnosť spoznať históriu
firmy FENDT, ako aj jej vízie do budúcnosti
v múzeu spoločnosti. Počas prehliadky
výrobnej linky videli nielen montáž jed-
notlivých výrobných celkov traktorov, ale
aj špecializovanú výrobu, opracovanie

polotovarov ozubených kolies s induk -
čným kalením jednotlivých vybraných
dielov. Rovnako pôsobivé bolo vidieť sys-
tém kontroly a meraní presnosti opraco-
vania súčiastok, spolu s funkčnou skúškou
technických skupín počnúc motorom,

prevodovkou, hydraulikou až po ťahové
skúšky, ktoré sa vykonávajú na každom
traktore, opúšťajúcom výrobnú linku. Aj
napriek prestavbe jednotlivých výrobných
liniek z dôvodu rozširovania výrobných
kapacít závodu bolo zaujímavé sledovať
v praxi zvládnutie náročnej logistiky, ktorej
výsledkom je rozšírenie kapacity výroby
z 12-tisíc traktorov na možnú kapacitu
až 20-tisíc ročne. Na konci prehliadky
závodu sa rozvinula odborná diskusia s
obchodným riaditeľom spoločnosti FENDT,
Dipl. Ing. Bernhardom Stockerom a ria-
diteľom konštrukcie Dipl. Ing. Robertom
Honzekom. Jedným z dôležitých momen-
tov návštevy bola ponuka na ďalšiu spo-
luprácu spoločnosti FENDT, HRIADEĽ a
Technickej fakulty pri meraní prevádzko-
vých skúšok vybratého modelového radu
traktorov FENDT. Črtá sa tak možnosť
kooperácie s praxou, ktorá bude výzvou
nielen pre zamestnancov fakulty, ale aj
príležitosťou pre študentov. 

Aby sa celá návšteva neniesla len v
duchu techniky, pozvala spoločnosť
FENDT hostí zo Slovenska na prehliadku
perly Bavorska, zámku Neuschwanstein,
ktorý dal vybudovať kráľ Ľudovít II. Ba-
vorský ako svoju súkromnú rezidenciu.
V mene účastníkov pracovnej cesty ďa-
kujeme spoločnosti FENDT a HRIADEĽ
za bohatý odborný aj spoločenský pro-
gram a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú
spoluprácu! 

Ing. ĽUBOMÍR HUJO, PhD., 
Ing. JURAJ JABLONICKÝ, PhD.

Katedra dopravy a manipulácie TFFENDT je hrdý na svoju históriu. Foto: archív autorov

SPU – súčasť regionálnej siete univerzít
V dňoch 20. a 21. mája sa na Poľnohospodárskej univerzite vo Viedni (BOKU

Wien) uskutočnilo stretnutie reprezentantov univerzít, s cieľom založiť Regionálnu
sieť univerzít strednej a juhovýchodnej Európy (Regional Network for Central
and South Eastern Europe – CASEE). Sieť bude registrovaná v rámci európskej
aso ciá cie ICA (Association for European Life Science Universities), ktorej členom
je aj SPU v Nitre.

Hlavné ciele novozaloženej ICA – 
CASEE: stimulovať a podporovať vývoj
európskej dimenzie vo výchove, vzdelávaní
a výskume prostredníctvom spoločných
aktivít a projektov; podporiť spoluprácu
regionálnych univerzít na všetkých úrov-
niach a oblastiach; zlepšiť rozvoj a ma-
nažment univerzít; zdokonaliť študijné pro-
gramy a posilniť spoluprácu vo výchove

a vzdelávaní; podporiť a zefektívniť spo-
luprácu vo výskume s využitím rámcového
programu EÚ, akčného programu Rakúsko
a susedné krajiny a i. 

Za prezidenta siete CASEE bol zvolený
prof. DI Dr. Martin H. Gerzabek, rektor
BOKU, za viceprezidenta rektor ČZU v Pra-
he, prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

Prof. Ing. M. LACKO-BARTOŠOVÁ, CSc.

Stretnutie sesterských katedier
témy, herbológiu, v niektorých prípadoch
aj na bioklimatológiu. Na rokovaní sa zú-
častnili aj pedagógovia Katedry udržateľ-
ného poľnohospodárstva a herbológie
FAPZ. Vedúci katedry, Ing. Štefan Týr,
PhD., odovzdal pri príležitosti 50. výročia
založenia Ústavu agrosystémov a biokli-
matológie AF Mendelovej univerzity pa-
mätnú medailu dekana FAPZ za dlhoročnú
spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania
vedúcemu ústavu, prof. Ing. Janovi Křenovi,
CSc. Súčasťou podujatia bola aj prehliadka
poľných pokusov na MendelAgro 2010 v
Žabčiciach.

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., KUPH

Príležitosť pre mladých fyzikov

Vhodnou príležitosťou na odbornú kon -
frontáciu vlastných výsledkov a na získa-
vanie skúseností s ich prezentovaním sú
vedecké konferencie, čo je mimoriadne
dôležité najmä pre mladých. Takýto je i zá-
mer medzinárodného seminára, tematicky
zameraného na aplikovanú fyziku bio -
logických systémov v podmienkach agro-
sektora BioPhys Spring 2010, ktorého 9.
ročník sa uskutočnil 20. a 21. mája na Ka-
tedre fyziky Technickej fa kulty SPU.

Na seminári sa tradične zúčastňujú dok -
torandi a pedagógovia z partnerských uni-
verzít a vedeckých inštitúcií krajín V4: In-
štitútu agrofyziky v Lubline, Technickej uni -
verzity v Gdan sku, Inštitútu pôdoznalectva
a rastlinnej výroby v Pulawe, Univerzity sv.
Štefana v Gödöllő, Českej poľnohospodár-
skej univerzity v Prahe, STU
v Bratislave a SPU v Nitre.
Žiaľ, z nepredvídateľného dô-
vodu rozsiahlych záplav v Poľ-
sku skupina účastníkov z Lub-
linu na poslednú chvíľu svoju
účasť zrušila.

Seminár BioPhys Spring
2010 otvorila vedúca Katedry
fyziky RNDr. Vlasta Vozárová,
PhD., a hostí v mene dekana
TF prof. Ing. Vladimíra Kročka,
CSc., privítala prodekanka

Vedecká činnosť v sebe zahŕňa mnohé hodiny strávené v laboratóriách, pri
počítači a pri knihách. Skutočný zmysel nadobúda až vtedy, keď sa jej vý sled ky
zverejňujú.

Dvakrát z Albánska
V rámci programu CEEPUS CII-SK-

0044-04-0910-M-34209 som v dňoch 30.
apríla – 15. mája 2010 absolvovala mobilitu
na Fan S. Noli University of Korçe v meste
Korçe v juhovýchodnom Albánsku. Počas
pobytu som sa stretla s vedením a za-
mestnancami Fakulty ekonomiky, dekanom
Dr. Fredericom Cucllari, Dr. Sonelou Stillo,
vedúcou Katedry manažmentu, prof. Ilom
Shanom, vedúcim Kancelárie zahraničných
vzťahov a Dr. Ardim Ceravom, hlavným
koordinátorom projektu CEEPUS a i. Štu-
dentom som prednášala o medzinárodnom
manažmente a podnikaní vo vzťahu k po-
staveniu Slovenska v medzinárodnom pro-
stredí. Pred ukončením pobytu som pred-
nášala aj na Tiranskej univerzite. Na oboch
univerzitách ma potešil záujem študentov
o Slovensko, aj o možnosť študovať na
SPU. Na albánskych univerzitách som

zís kala nové poznatky a skúsenosti, ktoré
budú obohatením mojej pedagogickej a
výskumnej činnosti. 

Doc. Ing. IVETA UBREŽIOVÁ, CSc., 
Katedra manažmentu FEM 

Začiatkom mája som na stretnutí s ve-
dením Juhovýchodoeurópskej univerzity
(SEEU) v macedónskom Tetove diskutoval
o možnostiach spolupráce medzi našimi
univerzitami. SEEU bola zriadená a pod-
porená Európskou úniou po etnicko–ob-
čianskom konflikte v roku 2001, keď došlo
k ozbrojeným stretom armády Macedónska
s rebelmi, pochádzajúcimi z oblastí, pre-
važne obývanými Albáncami. Tetovo bolo
centrom konfliktu, preto Únia v rámci procesu
zmierenia medzi znepriatelenými etnikami
rozhodla podporovať vzdelávanie mladej
generácie. V SEEU študujú absolventi oboch

etník, ako aj študenti z celej
juhovýchodnej Európy. Univer-
zita poskytuje programy aj v
anglickom jazyku a študijné
programy zo západných uni-
verzít. Privítala by však aj vý-
menu skúseností z transfor-
mácie východoeurópskych
krajín a ich úspešnej integrácie
do EÚ. Dohodli sme sa na
ďalšom stretnutí, s cieľom na-
vrhnúť kon krétne kroky spolu-
práce medzi SEEU a SPU. 
Doc. Ing. ARTAN QINETI, PhD., 

Katedra ekonomiky FEM

doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. Na
rokovaní v anglickom jazyku odznelo spolu
12 príspevkov mladých vedeckých pra-
covníkov, na pozvanie prednášal prof.
RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc., z ČZU
v Prahe a prof. Dr. István Farkas z Univerzity
sv. Šte fana v Gödöllő. 

Prehliadka historických pamiatok Nitry
s odborným výkladom v angličtine spojila
vedecký program konferencie s kultúrou a
dejinami nášho mesta. Príjemná a priateľská
atmosféra, hodnotné a podnetné vystúpenia,
to boli typické črty seminára a veríme, že
sa zopakujú na jubilejnom 10. ročníku Bio -
Phys Spring 2011, tentokrát v Gödöllő. 

Ing. LENKA PRIATKOVÁ, 
Ing. ÁKOS KERTÉSZ, Ing. MICHAL VALACH,

doktorandi KF

Na Mendelovej univerzite v Brne sa 9.
– 10. júna zišli pracovníci sesterských ka-
tedier poľnohospodárskych univerzít z
Brna, Prahy, Českých Budějovíc a Nitry.
Hoci názvy katedier, resp. ústavov sú v
súčasnosti rozdielne, vzdelávanie a výskum
je podobný, zameraný na udržateľné a
ekologické poľnohospodárstvo, agrosys-

Po prednáške so študentmi na University of Kor çe.
Foto: archív I. Ubrežiovej

Rozlúčka s maďarskými kolegami. 

lujeme im a veríme, že dobre zúročia
nadobudnuté vedomosti a skúsenosti.
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Očakávame vyše osemsto mladých 
folkloristov z domova i zahraničia

Tancuj, tancuj, vykrúcaj... Snímky: archív AN

Rok 2010 je rokom biodiverzity. Jeho cieľom
je poukázať na to, aká dôležitá je rozma-
nitosť vo svete. Prírodnom aj ľudskom.

Zatiaľ čo prírodnú charakterizuje nespočetné množ-
stvo tvarov a farieb rastlinnej a živočíšnej ríše, tú
človečenskú pestrosť jej ľudovej kultúry. Čo svetadiel,
krajina, región, čo mesto alebo dedina, to iná. Kultúra
materiálna, slovesná, hudobná. 

Áno, to je definícia folklóru, ktorý našu modrú
planétu „oblieka“ do nespočetných farieb, melódií
a tanečných krokov. Vzácne je to, že vedú spolu
dialóg, a tým sa vzájomne rešpektujú a obohacujú,
ale aj inšpirujú. Nečudo, že tradičnej kultúre a jej
mnohotvárnosti priznáva svet status „spoločného
kultúrneho dedičstva ľudstva“ a považuje jej ochranu
za etický imperatív. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
je hrdá na to, že spolu s partnerskými univerzitami
zasieva semienko do tejto pôdy. Ako organizátorka
37. medzinárodného akademického festivalu fol-
klórnych súborov Akademická Nitra 2010 srdečne
víta mladých ľudí z domova i zo zahraničia, aby
opäť prezentovali, že nádherná ľudová kultúra je
živá, inšpiratívna, hodna úcty a obdivu.

KATARÍNA POTOKOVÁ

Nitra je už dlhé roky významným centrom
folklóru v nitrianskom regióne i na Slovensku.
Známe sú nielen súbory Zobor a Ponitran, ktoré
v ňom pôsobia, ale tiež folklórny festival Aka-
demická Nitra, ktorý si počas dlhoročnej histórie
už získal popularitu. Doterajšie ročníky potvrdili,
že sa stal súčasťou kultúrno-spoločenského
života mesta i okolia. Na prípravu a program
tohtoročného sviatku folklóru sme sa spýtali
PhDr. Ing. DANIELY WOLFOVEJ, riaditeľky Aka-
demickej Nitry (AN) 2010.

Pani riaditeľka, všeobecne platí, že
príprava medzinárodných podujatí sa
z roka na rok stáva zložitejšou po
stránke organizačnej i ekonomickej.
Ako zvládate prípravu tejto náročnej
akcie? 

- Festival AN patrí medzi najväčšie
v Európe, zúčastňujú sa na ňom všetky
domáce, ale aj niektoré zahraničné aka-
demické súbory. V tomto roku je hlavným
organizátorom festivalu Slovenská poľ-
nohospodárska univerzita, spoluorgani-
zátorom Univerzita Konštantína Filozofa,
finančne ho zabezpečuje Ministerstvo
školstva SR, mesto Nitra a Nitriansky
samosprávny kraj. Keďže je to súťažná
prehliadka, účinkujúce folklórne súbory
sa počas dvoch večerov predstavia so
svojím programom, ktorý posúdi porota
zložená z odborníkov v oblasti folklóru -
Dr. Stanislava Dužeka, Dr. Ondreja Dema,
doc. Ján Blaha, Mgr. Angely Vargicovej
a Ing. Mariána Veselského. Verím, že
uvidíme čo najviac nových, a nie iba
„vylepšených či oprášených“ progra-

mových blokov. Víťaz získa titul laureáta
AN 2010. 

Koľko folklórnych súborov a účast-
níkov sa predstaví na festivale? 

- Kolektívy, ktoré tento rok prijali po-
zvanie organizátorov, netreba nejako
zvlášť predstavovať, lebo sú špičkou vo
svojich regiónoch i v celoslovenskom
meradle. Očakávame vystúpenie 11 do-
mácich súborov – Poľany, Ekonóma, Po-
nitrana, Váhu, Stavbára, Borievky, Tech-
nika, Gymnika, Zobora, Mladosti a Torysy,
pričom divákom sa predstaví okolo 460
účinkujúcich. Zo zahraničia prisľúbilo
účasť 12 súborov s 340 účinkujúcimi.
Svoje zastúpenie bude mať Česká re-
publika (súbory Poľana, Mladina), Srbsko
(Krajan-Vojvodina, Klasy, Dimitrije Tuco-
vić), Taliansko (Figulinas), Poľsko (Pło-
mienie) Maďarsko (Forduló), Bulharsko
(Tropanka). Reprezentantom ruského fol-
klóru bude moskovský univerzitný ta-
nečný súbor Kablučok a Besedy. Bon-
bónikom pre divákov bude súbor Moja

vlasť z USA, ktorý vedie rodáčka z Mar-
tina so svojou dcérou. 

Na aký festivalový program sa diváci
môžu tešiť? 

- Okrem dvoch súťažných večerov v
réžii Mgr. Vladimíra Neirurera, na ktorých
vystúpia všetky zúčastnené súbory, sa
diváci môžu tešiť na vyvrcholenie festivalu
v podobe galakoncertu v Divadle A. Ba-
gara, pod režisérskou taktovkou prof.
Ondreja Debrecéniho, ale aj na tradičný
sprievod mestom, ktorý organizačne za-
bezpečí Mgr. Pavol Vakoš, či hudobné,
tanečné a spevácke vystúpenia v uliciach
Nitry a v jej okolí. Na dotvorenie a sprí-
jemnenie slávnostnej atmosféry chystáme
aj viacero sprievodných podujatí. Pre
zástupcov jednotlivých súborov prijatie
predstaviteľmi VÚC, mesta a rektormi
oboch univerzít v nitrianskej synagóge,
výstavku fotografií z uplynulých ročníkov
Akademickej Nitry, premietanie archív-
nych filmových materiálov, besedu s člen-
mi poroty a iné. 

Môžete nám priblížiť súťažný pro-
gram zoboristov? 

- Pripravili sme nový programový blok
pod názvom Keď nás tabak živil, ktorý
prezentuje tzv. tabakové dožinky. Tra-
dične sa konali v sušiarni tabaku, v deň
ukončenia zberu tejto plodiny. Sušiareň
patrila spolu s cigaretovou fabrikou v
Leviciach majiteľovi židovského pôvodu
Joklovi. Zvykoslovný materiál z 1. tretiny
20. storočia pochádza z Novej Vsi nad
Žitavou, tanečný a hudobný materiál

sme čerpali z viacerých obcí Požitavia.
V programovom bloku sú použité lokálne
tanečné motívy ženského kolesa, muž-
ského verbunku, trasenej mazúrky, čar-
dáša a friškej. Toto dielo, ktorého cho-
reografiu vytvorila Mgr. Ing. Danka Mo-
ravčíková a hudobne ho spracoval Marian
Járek, bude mať na AN 2010 premiéru. 

Možno sa občas zdá, že ľudová tra-
dícia a folklór sa dnes už medzi mlá-
dežou nenosia, nie sú v móde... Aký
je váš názor?

- Folkloristi sa od ostatnej mládeže ne-
líšia tým, že by od rána do večera počúvali
iba ľudovky. Sú to mladí ľudia, ktorí sa,
rovnako ako ostatní, zaujímajú o súčasné
trendy i o hudbu, ktorá teraz letí. No od-
lišujú sa tým, že majú hobby, ktorému
venujú všetok voľný čas a že sa obohacujú
o všetko krásne, čo folklór ponúka. A na-
vyše, vedia ho aj kriticky a objektívne
oceniť. Keď hovoríme o folklóre slovan-
ských národov, verím, že ho považujú, a
aj naďalej budú považovať, za svoju naj-
väčšiu pýchu. Každá oblasť, región, mesto
a obec má svoj vlastný charakter a svoje
vlastné kroje, hudbu, piesne, zvyky, tra-
dície, tance a nárečie. Na prezentáciu
tradičného zvykoslovia jednotlivých re-
giónov sú na viacerých miestach každo-
ročne usporadúvané folklórne festivaly a
slávnosti. Vo všeobecnosti možno pove-
dať, že medzi festivalmi sú dosť výrazné
rozdiely a každý má svoju vlastnú, typickú
atmosféru a čaro. Mnohonásobne to platí
aj o Akademickej Nitre. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
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Lúčnica bola pre mňa školou života
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Z PROGRAMU AN 2010

V roku 1968 organizovalo ministerstvo školstva a
kultúry v spolupráci s Československým zväzom mlá-
deže prvú celoslovenskú prehliadku umeleckej tvorivosti
vysokoškolákov pod názvom Akademický Prešov. Mala
široké zameranie od zborového spevu, cez divadlo
malých foriem, poéziu, hudobné telesá až po vysoko-
školské folklórne súbory piesní a tancov. Zúčastnil sa
na nej aj Vysokoškolský súbor piesní a tancov z VŠP v
Nitre. O dva roky sa Akademický Prešov rozdelil na tri
špecializované akademické súťaže, a to Akademický
Prešov s prehliadkou prednesu poézie, prózy a malých
divadelných foriem, Akademická Trnava s prehliadkou
zborového spevu a Akademická Nitra (AN) ako súťaž
vysokoškolských folklórnych súborov.

do Nitry, som oslovil Ing. Mariana Járeka,
umeleckého vedúceho súboru Ponitran
a tvorivú dušu folklórneho hnutia v Nitre
aj na Slovensku. Aj Ing. Martina Mráza,
ktorý mal na VŠP na starosti V-klub. Nad-
šení myšlienkou sme spolu postupne pri-
pravili novú koncepciu akademického
folklórneho festivalu. Spočívala v tom, že
sa podujatie bude konať striedavo rok v
Nitre ako Akademická Nitra, nasledujúci
rok vo Zvolene ako Akademický Zvolen.
Organizátori tak nebudú každoročne za-
ťažení prípravou festivalu a môže dôjsť k
zdravej konkurencii medzi mestami, aj
k zvyšovaniu kvality. 

Bolo treba presvedčiť mnohých, počnúc
vedením SPU, PF, VŠLD až po ministrov
a folklórne združenia a aj samotné súbory.
Do začiatku akademického roka 1991/92
bolo všetko rozhodnuté a schválené.
A tak sa 17. až 21. júna konala Akade-
mická Nitra – X. medzinárodný akade-
mický festival folklórnych súborov. (Me-
dzinárodné festivaly sa vo Zvolene orga-
nizovali od r. 1974 každý druhý rok až do
r. 1990, to znamená 9 ročníkov, AN 1992
bol desiatym medzinárodným festivalom
a od tých čias je každý rok v Nitre, resp.
vo Zvolene).

sprevádzať satelitné podujatia, ktoré za-
ujmú obyvateľov a návštevníkov festivalu.
5. Podujatie bude podporené kvalitnou
propagáciou a „každonočnými“ spolo-
čenskými podujatiami pre všetkých účast-
níkov a záverečným ohňostrojom.

Po rokoch
Dnes s odstupom času konštatujem,

že sa nám podarilo splniť všetky pred-
savzatia. Za pomoci ministerstva kultúry
aj školstva, prezidentskej kancelárie, VŠP
a mnohých sponzorov získať požadovanú
čiastku 2,5 milióna korún a následne
zorganizovať festival na vysokej úrovni. 
A umiestniť ho do DAB, čo mu dalo novú
tvár, nezvyklú a jedinečnú v rámci po-
dobných podujatí v strednej Európe.
O tom, že to bolo ešte pred oficiálnym
otvorením divadla, by sa dal napísať
 román. 

Ale nakoniec sa to vďaka úsiliu mno-
hých nadšencov podarilo! Divadlo bolo
mimoriadnym prínosom pre AN. Každý
Nitran chcel nové divadlo (aj s AN -
pozn. autora) zažiť na vlastnej koži. Po-
žiarna služba vlastným telom strážila pra-
vidlo, že v sále bude 600 sediacich di-
vákov, nikto viac. Prvý súťažný večer
začal s hodinovým oneskorením, pretože
diváci prerazili inšpicientsky kordón a
asi 200 z nich sa usadilo na schodoch
po oboch stranách sály. Nikto nebol
ochotný dobrovoľne ju opustiť. Druhý sú-
ťažný večer a počas galakoncertu museli
inšpicientom asistovať strážne služby so
psami, čo mnohí zahraniční účastníci
dosť odsudzovali. Denne vychádzali fes-
tivalové noviny, ktoré pohotovo odrážali
atmosféru a udalosti predchádzajúceho
dňa a ráno pri raňajkách boli súboristom
voľne k dispozícii. 

Po galakoncerte sa po dlhšom období
v Nitre opäť rozihral ohňostroj. Pri hod-
notení česko-slovenských folklórnych fes-
tivalov v roku 1992, na zasadnutí Česko-
slovenskej folklórnej asociácie v Prahe,
bola Akademická Nitra 1992 vyhlásená
za najlepší festival roka. Veľmi pozitívne
ohlasy prišli aj z C.I.O.F.F. pri UNESCO.
Po tomto festivale sa na pôde nitrianskych
vysokých škôl dohodlo, že AN sa bude
organizovať striedavo pod vedením VŠP
a Vysokej školy pedagogickej, aby sa
mohli prezentovať obe školy a  bremeno
príprav sa rozložilo na dlhšie časové ob-
dobie. 

Odovzdávanie štafety
Ďalšie festivaly som sledoval už len z

„chodníka“. V roku 1996 som ešte figuroval
ako čestný prezident AN, ale to už štafetu
prevzala ďalšia generácia folkloristov a
organizátorov. Na tie nasledujúce možno
bude po rokoch, tak ako ja dnes, spomínať
Dana Wolfová, Danuša Moravčíková, Vla-
dimír Rataj a desiatky ďalších, ktorí sa
na organizácii AN nezištne podieľajú. 

Na záver sa chcem ospravedlniť de-
siatkam mojich obetavých spolupracov-
níkov, ktorých som tu nemenoval, ale
bez ktorých by nič z toho, čo som opísal,
neexistovalo. Úplne na koniec len jedno
meno. Od začiatku bolo spojené s vyso-
kou profesionálnou úrovňou grafickej pre-
zentácie festivalu. Žiaľ, jeho nositeľ, La-
dislav Ševela, už nie je medzi nami. Česť
jeho pamiatke! 

Prof. Ing. ONDREJ DEBRECÉNI, CSc.

Kompletná história na www.polnohospodar.sk 

Folklórny festival v novom šate
Príprava každého ročníka akademic-

kého festivalu je náročným maratónom
organizačných prác desiatok nadšencov
z rôznych sfér. Napriek tomu by som rád
spomenul osobitosti a kuriózne situácie,
ktoré sa udiali pri príprave AN 1992 a
pre nás boli v „novom svete“ po roku
1989 zdrojom nadšenia a tvorivého elánu.
Posúďte sami! 

Na prvom stretnutí budúceho vedenia
AN sme sa dohodli, že náš festival bude
iný, zaujímavejší, hodnotnejší, v duchu
popredných európskych festivalov. Pred-
savzali sme si hlavne tieto inovácie: 1.
Festival bude zameraný na scénické
umelecké stvárnenie tradičnej tanečnej,
hudobnej, zvykoslovnej, inštrumentálnej
a odevnej kultúry rôznych regiónov sveta
v podaní študentských folklórnych sú-
borov. 2. Programy sa budú konať na
kvalitnej scéne nového Divadla A. Bagara
v Nitre, s možnosťou využitia špičkovej
javiskovej techniky. 3. Aj ubytovanie a
stravovanie účastníkov bude spĺňať ná-
ročné kritériá C.I.O.F.F. 4. Festival budú

UTOROK 6. júla
17.30 h - prvý súťažný večer
Veľká sála Divadla Andreja Bagara

STREDA 7. júla
10.00 h - stretnutie zástupcov súborov

s najvyššími predstaviteľmi Nitrianskeho samo-
správneho kraja, mesta Nitry a rektormi SPU a
UKF v Synagóge.

17.30 h - druhý súťažný večer
Veľká sála Divadla Andreja Bagara

ŠTVRTOK 8. júla 
14.00 h – sprievod folklórnych súborov 
pešia zóna, Svätoplukovo námestie

18.00 h - reprezentačný galaprogram
Veľká sála Divadla Andreja Bagara

O FOLKLÓRE
Folklór (folklore – z angličtiny - vedomosti

ľudu) je súbor kultúrnych javov, realizovaný
formami ústnej, hernej, tanečnej, drama-
tickej a hudobno-spevnej komunikácie v
mnohých variantoch. Jeho nositeľom a roz-
širovateľom je kolektív, aj keď prvotným
tvorcom bol jeden človek.

CITUJEME
„Považujem za cenné, ak vysokoškoláci

nezabúdajú na folklór, vážim si organizá-
torov, ktorí im umožňujú stretávať sa v Nitre
alebo vo Zvo lene aj v „ekonomickom ne-
čase“.

EVA REISELOVÁ, 
riaditeľka Rádia Regina

Vždy usmiata, sršiaca optimizmom a pozitívnou
energiou Mgr. Ing. Danka Moravčíková z Katedry
spoločenských vied, pôsobí ako vedúca Centra
celoživotného vzdelávania na FEM a choreo-
grafka FS Zobor. Málokto vie, že v 80-tych
rokoch tancovala v umeleckom súbore Lúčnica. 

Najskôr sa
vráťme k va-
šim umelec-
kým začiat-
kom. 

Viažu sa na
rodinné pro-

stredie, pretože obaja rodičia pôsobili
vo folklórnych súboroch. Keďže pochá-
dzam z Trenčína, ako stredoškoláčka
som účinkovala vo FS Trenčan. Mojím
veľkým snom však bolo tancovať v Lúč-
nici.

A preto ste sa prihlásili do konkur-
zu...

Bolo to v roku 1981, keď som začala
študovať na Chemicko-technologickej fa-
kulte SVŠT v Bratislave. Konkurencia
bola tvrdá, absolvovali sme niekoľko vy-
raďovacích kôl. Z desiatok prihlásených
nakoniec vybrali po päť chlapcov a diev-
čat, medzi nimi aj mňa. Pôsobila som v
Lúčnici osem rokov a bola to pre mňa
ozajstná škola života. 

Aké kritériá ste museli spĺňať? 
Najdôležitejšia bola dobrá interpretačná

technika, umelecký prejav a fyzická kon-
dícia, lebo inak by sa náročný tréning
nedal zvládnuť. Okrem toho, každý z nás
musel mať aj pevnú vôľu, schopnosť pri-
spôsobiť sa kolektívu a mať zaň pocit
zodpovednosti. Tréningy v Lúčnici pre-
biehali každý večer a víkendy sme mali
vyplnené vystúpeniami alebo sústrede-
niami. Úľavy na štúdiu sme nemali, do-
konca som nepožiadala ani o individuálny
študijný plán.

Nerobilo vám problém zvládnuť nové,
určite náročné, tanečné prvky? 

V Trenčane bol repertoár užší, oriento-
vaný na regionálnu kultúru. V Lúčnici
sme mali programové čísla zo všetkých
kultúrnych oblastí Slovenska. Keď som
cítila nejaký nedostatok, musela som ho
jednoducho „docvičiť“ individuálne. Nikto
nemal svoje miesto „isté a trvalé“ a pa-
mätám si situácie, keď sa náš umelecký
vedúci a choreograf, pán profesor Štefan

Nosáľ, rozlúčil s ľuďmi po určitom čase
len na základe toho, že prestali vyhovovať
umeleckým a technickým kritériám. Fa-
miliárne sme ho volali „tato Nosáľ“, čo
hovorí za všetko, no v súvislosti s požia-
davkami na umeleckú úroveň a kvalitu
bol náročný a nekompromisný. 

Ako vnímali Lúčnicu v zahraničí?
Úžasne! Nikdy nezabudnem napríklad

na svetovú výstavu EXPO 86 vo Vancou-
veri v Kanade, kde sme počas dvoch
týždňov mali každodenne tri vystúpenia.
Po prvom dni stáli pred amfiteátrom ob-
rovské rady a my sme si mysleli, že tam
má vystupovať nejaká známa hviezda.
Od usporiadateľov sme sa však dozvedeli,
že čakajú na Lúčnicu...Podobné situácie
sme v zahraničí zažívali pravidelne a
vzbudzovali v nás vždy pocit hrdosti na
našu kultúru a tradície.

V období vášho pôsobenia v Lúčnici
vznikol hudobný hit Tanečnice z Lúč-
nice a klip ku skladbe od legendy slo-
venskej populárnej hudby, skupiny
Elán... 

Medzi Lúčnicou a skupinou Elán i Lojzo
bolo veľké priateľstvo. Vzniklo na svetovom
festivale mládeže v Moskve, na ktorý
sme približne tri dni spoločne cestovali
vlakom Družby. Pobyt i cestovanie boli

veľmi veselé a po návrate domov sa
začali tradovať aj naše spoločné vystú-
penia a akcie. Pieseň však vznikla o
niečo skôr, lebo manželka Joža Ráža,
mimochodom dcéra profesora Nosáľa,
je tiež tanečnica z Lúčnice. Všetky baby
sme sa na skladbu veľmi tešili a pamätám
si, ako sme „nenápadne“ chodili do pre-
dajní Opusu zisťovať, kedy už bude dostať
nová platňa od Elánu. V pôvodnom klipe
k tejto piesni účinkujem aj ja. 

FS Zobor SPU pôsobí pod vašou
profesionálnou taktovkou 21 rokov a
autorsky ste pripravili už štyri celove-
černé premiéry. V ktorej polohe sa
cítite najlepšie - ako choreografka, re-
žisérka alebo scenáristka? 

Táto otázka ma naozaj potešila, lebo
mnoho ľudí si myslí, že program nám
„niekto“ pripravuje... Musím povedať, že
hoci každá zo spomenutých polôh (aj tá
interpretačná) má svoje čaro, možnosť
tvorivo pracovať má najmä režisér. Tomu
však predchádza hľadanie námetov na
scenár, zbieranie autentického materiálu
v teréne a jeho spracovávanie. Je úžasné
postupne „zhmotňovať“ svoje umelecké
predstavy do reálneho programového
čísla či bloku. To sa však nedá bez dob-
rých spolutvorcov a interpretov.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

aj spoločensky vždy zvládnutý na výbornej
úrovni a v prvých ročníkoch mal búrlivý
priebeh. Pre celú generáciu folkloristov
študujúcich v roku 1973 až 1991 na vy-
sokých školách na Slovensku, ale aj v
Čechách, je jeho atmosféra nezabudnu-
teľnou spomienkou na krásy mladosti. 

Zavial nový duch
Akademický Zvolen, ako aj Medziná-

rodný akademický festival folklórnych sú-
borov, ktorý sa organizoval vo Zvolene
každý druhý rok, začali koncom 80. rokov
„morálne zastarávať“. Najväčším nedo-
statkom boli veľmi zlé priestory zimného

Akademická Nitra je napriek svojmu „veku“ stále mladá a krásna. Na snímke
členovia súboru Zobor vo festivalovom sprievode z roku 1972.

Mládežnícke aktivity 
na VŠP v Nitre

V roku 1970 vznikla na škole veľmi
ambiciózna študentská a zamestnanecká
organizácia zväzu mládeže, skupina nad-
šencov na čele s Ing. Ottom Burianom.
Bol tu športový oddiel Slávia a folklórny
súbor Zobor, ktorého tanečnú zložku
viedol Ing. Ivan Paška a Ing. Peter Sklenka
a hudobnú Marian Járek. Postarali sa o
to, že prvá AN bola na veľmi vysokej
úrovni a mala veľký ohlas v kultúrnych
kruhoch, aj v radoch vysokoškolských
súborov. Konala sa v aule Pedagogickej
fakulty v Nitre. Osobitnú cenu za inter-
pretáciu ľudovej hudby získala terchovská
trojka v podaní muzikantov zo súboru
Zo bor: Mariana Járeka, Jiřího Černého a
autora článku. V tanečnej oblas ti domi-
noval súbor Gymnik z UK v Bra tislave.

Slova sa ujíma Zvolen
V roku 1972 sa konala ďalšia AN, ktorej

prípravu realizoval osvedčený organizačný
tím. Po prvýkrát sa tu predstavil primáš
Ondrej Molota z Banskej Bystrice, v jeho
podaní po prvýkrát odznela v amatérskej
interpretácii Vrchárska nálada Pavla Ton-
koviča. V podaní Miroslava Dudíka zas
Svadobné piesne od Nitry od Bartolomeja
Urbanca. Skladby mali obrovský úspech
a získali osobitnú cenu poroty. Zobor sa
stal celkovým víťazom AN ´72. Festival
bežal počas semestra a členovia súborov
Zobor aj Ponitran pri PF v Nitre sa na
rozdiel od ostatných súboristov popri vy-
stúpeniach museli zúčastňovať aj na 
výučbe. Práve bežal zápočtový týždeň.
To bol jeden z rozhodujúcich momentov
pre ďalší vývoj festivalu. Pri vyhodnocovaní
festivalu sa organizátori AN rozhorčene
sťažovali na množstvo práce s prípravou
festivalu a dožadovali sa zmeny termínu
konania. Vtedajší vedúci mladého ambi-
ciózneho súboru Poľana pri Vysokej škole
lesníckej a drevárskej vo Zvolene (VŠLD)
Emil Senko a Milan Križo a zástupcovia
rektorátu sa pohotovo ponúkli, že aka-
demický festival budú organizovať vo
Zvolene - a veľmi radi. A tak sa od roku
1973 festivaly vysokoškolských folklórnych
súborov uskutočňovali vo Zvolene pod
názvom Akademický Zvolen (AZ) v dvoj-
ročných intervaloch. VŠLD ako „vidiecka
vysoká škola“ sa výborne zhostila tejto
úlohy. Je príznačné, že Zobor sa s festi-
valom v Nitre v roku 1972 lúčil ako
víťaz a stal sa aj laureátom Akademického
Zvolena 1974. Zvíťazil s blokom piesní a
tancov pod názvom V Raslaviciach pri
muzike v choreografii Ivana Pašku na
základe diplomovej práce (choreogra-
fickej) Paľa Bútoru, s hudobným spraco-
vaním Mariana Járeka. 

Akademický Zvolen bol organizačne

štadióna, kde sa festival odohrával. Akus-
ticky aj opticky boli podmienky pod úrov-
ňou jarmočných atrakcií. O slávnostnej
atmosfére vyhlasovania víťazov a gala-
koncertu za prítomnosti vzácnych hostí
v takomto prostredí si každý ľahko utvorí
vlastnú predstavu. Pre súbory, ktoré v
období rokov „perestrojky“ často cestovali
po festivaloch na celom svete, začali byť
aj ostatné stránky festivalu fádne a ne-
zaujímavé. Redukcia umeleckej produkcie,
prebytok voľného času tráveného v po-
hostinstvách, nízka úroveň ubytovania a
stravovania, mdlé propagačné materiály
a obligátne formálne ocenenie víťazov...
Tak som to počas rokov 1985 až 1991
cítil ja vo funkcii umeleckého vedúceho
súboru Zobor, ale aj stovky ďalších členov
súborov a ich vedúcich po celom Slo-
vensku. Dvadsaťročný maratón festivalov
prirástol síce VŠLD aj celému Zvolenu k
srdcu, ale začal ich už ťažiť ako kameň.
Bol akurátny čas na zmenu. 

Opäť v Nitre
S myšlienkou „stiahnuť“ festival opäť



Naučiť sa umeniu počúvať a vyjednávať

Všade okolo nás je - fyzika
sa stáva, že práve učiteľ je tým prvotným
podnetom, ktorý rozhodne o našom pro-
fesionálnom smerovaní. Až po istom čase
a na určitej úrovni poznania sa dá roz-
poznať, v čom spočíva krása vedy vrátane
fyziky. K tomu sa treba dopracovať, nejde
to bez vlastného pričinenia, ani bez ná-
mahy. Podobne je to aj v iných oblastiach
ľudskej činnosti, mnohí vieme, aký pre-
krásny je výhľad na krajinu z vrcholov
hôr, ale aby sme to zistili, najprv sa tam
treba vyšplhať... 

Určite je aj veľa študentov, pre kto-
rých je fyzika obľúbený predmet... 

- Našťastie je, bez šikovných študentov,
ktorí prejavujú záujem o vedomosti (nielen
o skúšky), by bolo učenie deprimujúce.
Máme múdrych a aktívnych študentov,
ktorí sa umiestňujú v súťažiach ŠVČ, do-
ktorandov, ktorí sa prezentujú na konfe-
renciách, zúčastňujú sa na študijných
pobytoch v zahraničí, publikujú – to všetko
prispieva k ich odbornému rastu a pozi-
tívne zviditeľňuje katedru a fakultu. 

Načo nám je a bude fyzika pre život? 
- Kdekoľvek sa pozrieme, všade je sa-

má fyzika. Dáva odpoveď na mnohé otáz-
ky, napr. prečo je obloha modrá, prečo
dokáže vzlietnuť obrovské lietadlo, ako
funguje mikrovlnka, odkiaľ sa vzal inter-
net... Bez ohľadu na to, či jedinec pozná
fyzikálne zákony, či rozumie alebo nero-
zumie fyzikálnym princípom prírodných
procesov alebo technických zariadení,
denne sa s nimi stretáva. Pokiaľ ide o
našich študentov, dobrá úroveň zvládnutia
fyziky priaznivo ovplyvňuje schopnosť
aplikovať teoretické vedomosti pri riešení
konkrétnych technických problémov. 

V akom rozsahu sa učí fyzika na TF
a aké podmienky má fakulta pre jej vý-
učbu?

- Fyzika ako povinný predmet v baka-
lárskych študijných programoch má roz-
sah 2/2, pričom v rámci cvičení sú za-
hrnuté teoretické cvičenia aj laboratórne
merania. Na inžinierskom štúdiu zabez-
pečujeme predmety inžinierska ekológia,
environmentálna fyzika a ďalšie. Okrem
toho sa fyzika učí aj na iných fakultách
SPU podľa zamerania študijných progra-
mov ako aplikovaná fyzika, napr. biofyzika
a fyzikálne vlastnosti potravín, fyzika a
biometeorológia, obnoviteľné zdroje ener-

odpovedať nielen hypoteticky, ale aj na
základe vlastných pedagogických skú-
seností, keďže som učila fyziku na zá-
kladnej škole i na gymnáziu. Všade som
sa dosť ťažko vyrovnávala s tým, že fyzika
bola (a stále je) považovaná za ťažký a
neobľúbený predmet, niekedy doslova
„strašiak“. Zvyknem hovoriť študentom,
že fyzika nie je ani na jedno vypočutie,
ani na jedno prečítanie. To totiž na po-
chopenie nestačí a bez slušnej prípravy
sa na skúške nedá len tak „vykecať“. Prí-
čina problémov s fyzikou asi do značnej
miery tkvie v tom, ako sa predmet učí.
Chýba postupnosť: najprv pozorovanie
javov, experiment, jednoduché vysvetlenie
princípov, až potom vzorce a odvodzo-
vanie. Matematika je úžasný nástroj na
presný a jednoznačný opis vlastností, ja-
vov, ich vzájomných vzťahov a procesov
zmien. Matematické vyjadrenia sú ab-
strakciou, ktorej musí predchádzať zmys -
lové vnímanie, skúsenosť a hľadanie sú-
vislostí. Ak sa matematický aparát zavedie
predčasne, spôsobí pohromu v podobe
nič nehovoriacich vzorcov a rovníc. Učiť
sa naspamäť vzťahy ako súbor znakov,
ktoré nedávajú zmysel, je neúnosné a
neprináša študentom absolútne nič. Vy-
sokoškolská fyzika sa však nemôže za-
obísť bez matematického aparátu. Ne-
môže ani suplovať to, čo sa zanedbalo
na strednej či na základnej škole, napr.
úplnú absenciu pokusov a praktických
cvičení. 

Čo teda môže urobiť učiteľ pre svoj
predmet?

- Samotný učiteľ má veľmi významný
vplyv na vzťah k predmetu v pozitívnom
aj v negatívnom zmysle. Asi najviac, čo
môže urobiť, je nadchnúť študentov a
vyvolať záujem o vedomosti. Dosť často

- Neviem, či práve fyzika odrádza od
štúdia. Záujem o technicky či prírodo-
vedne zamerané štúdium je dlhodobo
nižší v porovnaní s humanitne orientova-
ným štúdiom. Dôvodov je viac, to je téma
na samostatnú diskusiu, náročnosť štúdia
a aj jednotlivých predmetov je len jedným
z viacerých činiteľov, ktoré pôsobia pri
rozhodovaní o podaní prihlášky na vysokú
školu. Podľa mňa, rozhodujúce by malo
byť uplatnenie absolventov, lenže tento
faktor pôsobí trochu oneskorene. Nepo-
chybujem o tom, že ak sa verejnosť pre-
svedčí, že naši absolventi sa dobre uplat-
ňujú v praxi, a citujem, „neklopú na dvere
úradov práce“, robia dobré meno svojej
alma mater a navyše dobre zarábajú,
prinesie nám to zvýšený záujem o štú-
dium, a to aj napriek fyzike...  

Ako sú na tom stredoškoláci s fyzi-
kou a ako im pomáhate prekonať prí-
padné bariéry medzi stredoškolskými
a vysokoškolskými požiadavkami? 

- Pripravení sú rôzne, závisí to od typu
strednej školy. Požadovaná gymnaziálna
úroveň vedomostí z fyziky je v prípade
našich študentov dosť vzdialená od reality.
Nechceme to riešiť tak, že urobíme na
fyzike „sito“, ale musíme sa študentom
viac venovať a pokiaľ pomoc sami neod-
mietajú, tak z našej strany ponuka je, na-
príklad aj vo forme predmetu kurz fyziky
či teoretické základy technických disciplín.
Záujem o ne narastá, čo znamená, že
študenti ich považujú za užitočné. Zároveň
to podľa mňa aj potvrdzuje, že sú dobre
odučené.

V čom tkvie príčina problémov s fy-
zikou? Sú pre jej pochopenie dôležité
pevné základy matematiky? 

- Som rada, že môžem na túto otázku

gie a iné. Celá ponuka predmetov Katedry
fyziky (KF) je k dispozícii v IS Študent,
resp. na stránke katedry, obsahuje 15
aktuálne realizovaných predmetov na 1.
a 2. stupni štúdia a asi osem predmetov
na 3. stupni štúdia, pričom mnohé ponú-
kame aj v anglickom jazyku. Vyučovanie
fyziky v plnom rozsahu zabezpečuje KF,
na ktorej pôsobí osem pedagógov. Pod-
mienky pre výučbu fyziky sú adekvátne
našim finančným možnostiam. Žiadalo
by sa, aby sme úplne obnovili a doplnili
prístrojové vybavenie laboratórií, postupne
sa o to snažíme. Tešíme sa, že vďaka
dotácii na špecifiká (v rámci podprogramu
077 11) sme si mohli zabezpečiť meracie
zariadenie na meranie termofyzikálnych
veličín a kalorimeter na meranie spalného
tepla. Podávame návrhy projektov, aby
sme získali finančné prostriedky nielen
na vybavenie laboratórií pre študentov,
ale najmä na zlepšenie infraštruktúry pre
vedeckovýskumnú činnosť. Myslím, že
kolegovia pochopili, že inej cesty niet.

Na čo sú zamerané vedecké aktivity
vašej katedry? 

- Prevažne na aplikovaný fyzikálny vý-
skum v oblasti skúmania fyzikálnych vlast-
ností biologických materiálov a pôdy. Za-
meranie výskumu má prispieť k opisu
správania sa materiálov v meniacich sa
podmienkach počas technologických
procesov, a tým zvýšiť možnosti uplatnenia
získaných poznatkov vo výrobných tech-
nológiách, pri konštrukcii a inovácii tech-
nických zariadení, alebo v procesoch
manažérstva kvality produkcie. Dôležitým
faktorom pri podpore vedeckých aktivít
je grantová úspešnosť a medzinárodná
akceptácia. V tomto ohľade ma veľmi
teší, že sa nám podarilo začleniť do ve-
deckého tímu, zaoberajúceho sa agrofy-
zikálnym výskumom v rámci krajín V4.
Práve v tomto období sme organizovali
jednu zo spoločných aktivít – medziná-
rodný workshop BioPhys Spring 2010 a
koncom augusta usporiadame medziná-
rodnú konferenciu 9th International Con-
ference on Food Physics. Čo sa týka
ďalších aktivít, verím, že sa nám podarí
dokončiť rozpracované skriptá, mono-
grafie, vedecké články a že aj ja osobne
si nájdem čas na realizáciu svojich plánov.
Mám ich ešte veľa...

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ
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Veselou ceruzkou

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

Fyzika ako samostatný predmet, ale tiež implicitne
zahrnutá v obsahu iných predmetov, napr. v technickej
mechanike, náuke o materiáloch či elektrotechnike,
tvorí teoretický, matematicko-fyzikálny základ ve-
domostí a je súčasťou študijných plánov všetkých
študijných programov na Technickej fakulte. Kaž-
doročne prichádzajú na našu alma mater absolventi
rôznych typov stredných škôl. Ako sú pripravení
z fyziky, či je pre mnohých tým predmetom, ktorý
ich odrádza od štúdia na TF, ale aj na čo nám je
fyzika, sme sa spýtali RNDr. VLASTY VOZÁROVEJ,
PhD., vedúcej Katedry fyziky TF.

The international platform for young people to discover and develop their potential

Vyjednávanie je bežnou súčasťou nášho osobného či pracovného života.
Ruka v ruke s ním idú aj námietky prichádzajúce z druhej strany. Uvedomili ste
si niekedy, ako poľahky sa námietky dajú zvládnuť, a tým dosiahnuť vytýčený
cieľ? Naučte sa ako na to pomocou študentskej organizácie AIESEC.

Jednou z činností organizácie AIESEC je
poskytovanie aktívneho vzdelávania, preto
sa AIESEC-ári z nitrianskej pobočky (v rámci
zlepšovania osobnostných schopností) zišli
v jeden jarný podvečer na kurze zvládnutia
námietok (Objection Handling course). Tré-
ning pod vedením Michala Štoklasu a Ga-
briela Jakaba z firmy P&G nás mal pripraviť
na to, aby nás námietky v reálnom živote
nezaskočili a vedeli sme na ne efektívne
reagovať. 

Zlatým pravidlom pri vyjednávaní je ak-
tívne načúvať druhej strane. Každý, kto
má ambície pracovať v reálnej firme a ko-
munikovať s obchodnými partnermi, vie
zhodnotiť prínos takéhoto tréningu. Týka
sa to samozrejme aj bežných životných si-
tuácií. Len málokedy sa podarí
nadviazať spoluprácu a do-
spieť k dohode bez akýchkoľ-
vek problémov, či ide o roko-
vanie s firmou alebo s kama-
rátom predávajúcim notebook.
Námietky a nesúhlas je niečo,
s čím musí človek v praxi počítať. A byť
pripravený sa vypláca. Kľúčom k úspechu
je rozoznať falošné námietky, ktorých cieľom
je vyhovoriť sa a vykľučkovať z rokovania
(používa ich každý z nás). 

Falošné námietky sú ako cibuľa. Po vy-
riešení jednej prichádza ďalšia a ďalšia
a ak sa budeme zaoberať každou, nikdy
neprídeme veci na kĺb. Spomínate si, kedy
ste naposledy odmietli telefonistu ponúka-
júceho nejaký produkt s odpoveďou: „Nie,
nemám čas“, hoci ste práve nič nerobili a
skutočným dôvodom bolo, aby vám dal
pokoj? Dôležité je mať na pamäti, že ná-
mietky nie sú dobré, ani zlé. Majú obe tieto
stránky. Sú prejavom toho, že nás druhá
strana počúva a môžu viesť k vyriešeniu
komunikačných nedorozumení. 

Akú taktiku treba zvoliť, aby sme druhú
stranu presvedčili a uzavreli výhodný ob-
chod? Vo svete je zaužívaný overený model
štyroch krokov.

1. ODHALIŤ SKUTOČNÚ NAMIETKU.
Z veľkého množstva námietok je zvyčajne
len jedna skutočná, ostatné majú odpútať od
cieľa. Preto je dôležité na ne nereagovať.
(Napríklad: Pokazil sa vám počítač a potre-
bujete pomoc od spolužiaka. Ten však na-
mieta, že vám ho nemôže opraviť, lebo nemá
čas, má písať kopec seminárok a navyše
musí cez víkend pomáhať doma. V skutočnosti
sa mu však nepáči, že by to mal urobiť za-
darmo). 

2. POCHOPIŤ NÁMIETKU. Keď zistíme
príčinu nezáujmu, musíme pochopiť námietku
a jej dôvod. Dôležité je, čo najviac sa pýtať a
čo najlepšie počúvať. 

3. POTVRDIŤ SI NÁMIETKU. Tretím krokom
je overenie, či zistená námietka je naozajstným

problémom uzavretia obchodu.
(Ak pochopíte a prijmete, že vám
spolužiak s počítačom nepomôže
zadarmo, ste blízko uzatvorenia
dohody. Potrebujete predsa
funkčný počítač, lebo bakalárska
práca sa nenapíše sama.)

4. VYRIEŠENIE NÁMIETKY. Posledným
krokom je vyriešenie námietky a uzavretie
obchodu. Platí pravidlo preváženia nevýhody
vyzdvihnutím všetkých výhod plynúcich z
obchodu. (Vaším cieľom je čo najrýchlejšie
opravený počítač a cieľom kamaráta urobiť
to čo najvýhodnejšie. V tomto prípade je ob-
chod o hodnote, ktorú ponúknete za opra vu.
Samozrejme, uzavrite obchod výhodný pre
obe strany!)

Najdôležitejšou časťou kurzu boli práve
praktické cvičenia. Vyskúšali sme si, ako je
nie kedy zložité správne, rýchlo a efektívne
reagovať počas obchodovania. Vďaka tréningu
sme dostali šancu priučiť sa veciam užitočným
pre prax. 

Ak máte záujem zúčastniť sa tiež, kontak-
tujte nás na aiesecnr@aiesec.sk, (AIESEC
NITRA, ŠD Nová doba 4. poschodie) a pozrite
si www.vezmem.sk alebo www.aiesec.org.

PETRA MALIARIKOVÁ, 
KATARÍNA JAVORČÍKOVÁ

Zabehli sme si pre život

A stretli sme sa v cieli... Foto: ESN

V sobotu 22. mája sa v Nitre konal už
3. ročník akcie s názvom Beh pre život,
ktorý s marketingovou pomocou Tesca
zorganizovala Nadácia pre výskum ra-
koviny. Jej cieľom bolo vyzbierať na za-
kúpenie diagnostických prístrojov  
68-tisíc eur. Prispieť mohol každý. Jed-
ným zo spôsobov bola účasť na behu,
pričom všetky financie vyzbierané pri
registrácii boli vložené na účet nadácie.
My, členovia študentskej organizácie
Erasmus Student Network (ESN) a naši
zahraničí študenti, sme sa rozhodli, že
tiež prispejeme na dobrú vec a zároveň
urobíme aj niečo pre seba. Štvorkilo-
metrový úsek niektorí prebehli bez pre-
stávky, iní si z času na čas oddýchli, až
sme sa nakoniec spoločne stretli v cieli.
Všetci s dobrým pocitom, že sme takto
mohli pomôcť iným, ale aj sebe samým.

O úspešnosti tejto dobročinnej akcie
svedčí aj fakt, že v tomto roku sa na
behu zúčastnilo približne o 600 bežcov
viac ako vlani a celkový počet zúčast-
nených sa vyšplhal na 2057. Ak ste to
tento rok nestihli, neváhajte a nabudúce
určite príďte!

MARIANNA GEFFERTOVÁ, 3. FEŠRR

Slackline - šport nielen pre ľudí v znamení Váh

Keď sme minulý rok hľadali vhodné mies -
to, kde by sme mohli umiestniť pás, ne -
mu seli sme chodiť ďaleko. Vhodne pos ta -
ve né stromy sme objavili na športovom
ihrisku pri Mladosti. Na začiatok nám po -
slú žil pás, ktorým sa bežne upevňuje nák-
lad na kamiónoch a dva staré bez peč -
nost né pásy zo škodovky. Foto: autor

O čo ide? Predstavte si dva pevné
body (napríklad dva stromy alebo dve
budovy). Medzi ne upevníte pás (niekoľko
centimetrov široký) a dostatočne ho na-
pnete. Ak je všetko pripravené môžete
začať. Vašou úlohou bude prejsť z jednej
strany na druhú bez akéhokoľvek dotyku
so zemou alebo inou oporou. Základom
je udržať rovnováhu. Možno to na prvý
pohľad vyzerá jednoducho, ale slackline
určite nie je ľahký. Veď balansovať niekoľko

metrov nad zemou, to chce poriadnu
dávku odvahy. Bez istenia proti pádu to 
v takejto výške nejde. Na začiatok vám
preto úplne postačí upevniť pás pol metra
nad zemou a pri neúspešnom pokuse
jednoducho zoskočiť. 

Čo teda potrebujete? Pás (aspoň päť
metrov dlhý), račňu (na napnutie pásu) a
pomocné laná (alebo bezpečnostné pásy)
na uchytenie celej cesty o dva pevné
body. Originálnu výbavu na slackline však
nájdete aj v niektorých športových ob-
chodoch (cena je okolo 150 eur).

MICHAL GONDA

Pre všetkých, ktorí obľubujú netradičné športové aktivity, chcú využiť voľné
chvíle a pritom sa zabaviť, mám zaujímavý návrh – skúste slackline, spojenie
aktívneho oddychu, adrenalínu, sebaovládania a zábavy.

NA PRESTÁVKU

Vedci tvrdia, že prínos dekoratívnych
rastlín nespočíva len v ich vonkajšej
kráse a príjemnej vôni. Najnovšie výskumy
dokazujú, že môžu výrazne znížiť stres a
zvýšiť pracovnú výkonnosť, pretože ab-
sorbujú látky znečisťujúce ovzdušie. Vý-
skumníci zároveň určili päť rastlín, ktoré
by mali byť v každej budove. Podľa
údajov Svetovej zdravotníckej organizácie

(WHO), látky znečisťujúce ovzdušie pred-
stavujú vážnu hrozbu pre zdravie ľudí a
sú zodpovedné za úmrtie 1,6 milióna
ľudí ročne. Vzduch v budovách je 12-
krát znečistenejší ako vonku a obzvlášť
škodlivé sú výpary z chemikálií - lakov,
farieb, rozpúšťadiel, ale aj odevov, sta-
vebných materiálov a dokonca aj vody z
vodovodu. Všetky totiž produkujú tak -
zvané prchavé organické zlúčeniny, ktoré
môžu u ľudí spôsobiť vznik rôznych cho-
rôb. Zdrojom týchto látok sú aj také čin-
nosti človeka ako fajčenie, varenie, upra-
tovanie, pranie, kúrenie, ale aj osobná
hygiena. V administratívnych budovách
je ich významným zdrojom používanie
fotokopírovacích prístrojov, tlačiarní, faxov,
tonerov a atramentov. Odborníci preskú-
mali 28 izbových rastlín na ich schopnosť
absorbovať znečisťujúce látky z ovzdušia.
Najlepší výsledok preukázala akváriová
rastlina Hemigraphis alternata, ktorá sa
pestuje aj v kvetináči, brečtan popínavý
(Hedera helix), hoja vosková (Hoya car-
nosa) a asparágus z druhu Asparagus
densiflorus. Vynikajúcu schopnosť ab-
sorbovať naraz až štyri rôzne znečisťujúce
látky má aj trandeskandia z druhu Tra-
descantia pallida. 

Zo zahraničných zdrojov: rch

Tretím novým titulom tohtoročnej jubi-
lejnej 60. sezóny Divadla A. Bagara je
ruská klasika. Hra vznikla na motívy sláv-
neho románu Nikolaja Vasilieviča Gogoľa.
Autor vykreslil postavy románu Mŕtve
duše ako štúdie ľudí, ktorí vo svojej pod-
state nie sú zlí či zákerní, len akosi
priľahko podliehajú vášňam a slabostiam.
Vytvoril tak komický, no zároveň hlboko
pravdivý a znepokojujúci obraz spoloč-

Mŕtve duše

NÁŠ TIP

OTÁZKY a ODPOVEDE

Ktoré črepníkové rastliny 
zvyšujú pracovný výkon?

Príde Amerika o svoj symbol? 
Väčšina obyvateľov USA nemá pred-

stavu, ako málo bizónov dnes žije v kra-
jine. Z dvoch tisícok opýtaných to vedelo
len niže 10-percent. Napriek tomu, že
tieto zvieratá patria medzi hlavné symboly
krajiny, Američania sa bez zábran pri-
znávajú k svojej vášni, hamburgerom
s chutným bizóním mäsom. V súčasnosti
žije na prériách USA, Kanady i Mexika
okolo 9-tisíc a v kanadských lesoch do
7-tisíc bizónov. Na súkromných rančoch
sa chová okolo pol milióna jedincov. Ke-
dysi dosahoval počet bizónov v oblastiach
od Aljašky až po Mexiko niekoľko desiatok
miliónov. Cieľom Americkej spoločnosti
pre ochranu bizónov, ktorá spolupracuje
s vládou USA, ochrancami prírody a ma-
jiteľmi rančov, je v priebehu najbližších
sto rokov obnoviť ekologickú funkciu bi-
zónov v Severnej Amerike 

Zo zahraničných zdrojov: rch

ČÍTALI SME

nosti, v ktorej sa ľudia kvôli svojim sla-
bostiam ľahko zapredávajú podvodníkom
a pokušiteľom. Z drobných súkromných
nerestí tak vyrastá veľké spoločenské
zlo. V každom z nás je anjel i diabol...
Režisérom tohto slávneho príbehu o ge-
nialite a sile klamstva, konfrontácii zadu-
bených postavičiek ruského vidieka voči
neznámemu cudzincovi Čičikovi je Michal
Vajdička. V hlavnej úlohe sa predstavil
Richard Stanke. Okrem ďalších skvelých
hereckých výkonov Evy Pavlíkovej, Milana
Ondríka, Ivana Vojteka st., Žofie Martišovej
či Branislava Matuščina si diváci môžu
vychutnať aj sugestívnu hudbu a spev,
jednoduchú no pritom atraktívnu súčasnú
scénografiu a kostýmy. -rch-



Verte, na Technickej fakul te
sa darí aj pestovaniu ba -
nánov...

OZNAMUJEME

NEPREHLIADNITE
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VVVOLUNTEER YYYOUNG PPPEOPLE  

  
 
Chceš sa stať dobrovoľníkom  
Medzinárodného festivalu  
Divadelná Nitra?  

 chceš zažiť atmosféru festivalového zákulisia?  
 chceš pomôcť pri realizácii výnimočného 

podujatia?  
 chceš naživo stretnúť významných slovenských 

a európskych divadelných tvorcov? 
 chceš vidieť najpozoruhodnejšie predstavenia 

divadelnej sezóny?   
 chceš získať nové kontakty a pracovné 

skúsenosti?  
 chceš spoznať nových ľudí rovnakej krvnej 

skupiny? 
 chceš byť aj Ty V.Y.P.? 

   
 
 

V akých oblastiach môžeš  
na festivale pracovať?  

 akreditácia účastníkov (registration desk) 
 domáci alebo zahraničný divadelný súbor  
 divadelný jarmok a sprievodné podujatia  
 semináre, workshopy, tréningy, diskusie  
 technické a materiálne zabezpečovanie 
 V.I.P. a hostia festivalu 
 zahraniční hostia  
 tlačové stredisko 
 tím blogerov (písanie na blogy, facebook, foto) 
 sekretariát  
 osobní asistenti členov štábu (asistenti riaditeľa 
festivalu, asistenti festivalových fotografov...) 

 redakcia festivalových tlačovín 
 v období mimo  festivalu spracovávanie 
dokumentácie, archívov k 20. výročiu festivalu  

Nemôžeš prísť na festival ako dobrovoľník? Príď ako divák...  
Festivalovú atmosféru a vynikajúce divadlo si môžeš užiť na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra aj ako 
divák. Študentom stredných a vysokých škôl poskytujeme výhodné zľavy na vstupenky na predstavenia 
hlavného programu a mnoho podujatí v sprievodnom programe je zdarma. Na požiadanie vieme 
sprostredkovať aj lacné ubytovanie v Nitre. Sleduj webstránku www.nitrafest.sk, rezervuj a kúp si vstupenky 
s MAXI zľavou čo najskôr. Neváhaj, lebo počet vstupeniek so študentskou zľavou je obmedzený.  

 
Ako sa prihlásiť  
za dobrovoľníka festivalu?
Vyplň 
jednoduchý  
on-line dotazník na  
w w w . n i t r a f e s t . s k   
a všetky bližšie informácie Ti prídu na mail 
 

 

 
Tešíme sa na Teba! 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 
Svätoplukovo nám. 4, 95053 Nitra 

e-mail: nitrafest@nitrafest.sk
Tel.+Fax: 0376 524 870 

Mobil: 0903 55 44 75 
www.nitrafest.sk

 

V júni a začiatkom júla sa na SPU konali
obhajoby dizertačných prác študentov tre-
tieho stupňa štúdia: 

n Ing. Martin Krček, doktorand na
Katedre agrochémie a výživy rastlín FAPZ,
obhajoval prácu na tému Efekt du síkatej
výživy pri pestovaní jarného jačmeňa
v podmienkach vlhkostného stresu;

n Ing. Igor Ulman, externý doktorand
na Katedre výživy zvierat FAPZ, obhajoval
prácu na tému Vplyv biologických stimulá-
torov fermentácie na kvalitu a produkčnú
účinnosť siláží vo výžive prežúvavcov;

n Ing. Ján Turčan, externý doktorand na
Katedre fyziológie živočíchov FBP, obhajo-
val prácu na tému Kontaminácia insemi-
načných dávok býkov, baranov a kancov
kadmiom, zinkom, železom, olovom, ni-
klom a meďou a jej vzťah ku kvalite spermií;

n Ing. Miroslav Polák, externý dokto-
rand na Katedre výživy zvierat FAPZ, ob-
hajoval prácu na tému Stráviteľnosť a vý-
živná hodnota lucernotrávnych a trávnych
siláží vyrábaných technológiou obaľova-
ných balíkov;

n Ing. Angela Mojsesová, externá do-
ktorandka na Katedre výživy zvierat FAPZ,
obhajovala prácu na tému Testovanie al-
ternatívnych kŕmnych zmesí s použitím
my célia vo výkrme ošípaných.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
vých zdrojov oznamuje, že 12. 7. 2010 sa
v zasadačke Katedry špeciálnej zootech-
niky FAPZ (pavilón Z, 1. posch.) uskutoč-
nia obhajoby dizertačných prác: o 9.00
bude Ing. Peter Šmehýl, externý dokto-
rand na Katedre hydinárstva a malých HZ,
obhajovať prácu na tému Šľachtenie špe-
cializovaných línií brojlerových králikov pre
intenzívne chovy a o 11.00 bude Ing. Pe -
ter Chudej, externý doktorand na Katedre
hydinárstva a malých HZ, obhajovať prácu
na tému Trofejová hodnota srnčej zveri
v chovateľských podmienkach poľovnej
oblasti Tríbeč.

Je tu koniec vydavateľ-
ského roka a s ním i vyhod-
notenie obľúbenej čitateľ-
skej rubriky ZOOM. Porota
sa zišla, poradila a napo-
kon rozhodla, že NAJ foto-
grafiou 54. ročníka Poľ no -
hos podára sa stal zázrač-
ný banánovník Tomáša
Boďa. V redakcii na neho
čaká knižná cena a sada
darčekových predmetov.
Blahoželáme!

Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU v Nitre oznamuje, že obhajo-
by dizertačných prác študentov na treťom
stupni VŠ štúdia v študijnom programe
molekulárna biológia sa budú konať 26.
augusta 2010, v št. programe biotechno-
lógie 27. augusta 2010 a v št. programe
technológia potravín 6. – 10. septembra
2010. Bližšie informácie nájdete na webo-
vej stránke fakulty www.fbp.uniag.sk.

Univerzitný výbor OZ
PŠaV v spolupráci
s vedením SPU pripra-
vil 8. júna v priestoroch
študentského domova
A. Bernláka tradičné
stretnutie s dôchodca-
mi - bývalými zamest-
nancami univerzity. Po -
zvanie prijalo 108 se-
niorov, ktorých na pôde
alma mater privítal pro-
rektor SPU prof. J.
Tomáš, predseda AS
SPU doc. J. Si mo ník a
predseda univerzitné-
ho výboru Ing. M. Ha -
bán. Prí jemnú atmosfé-
ru pod čiarklo vystúpe-
nie FS Zobor a bohatá
tombola so zaujímavý-
mi cenami, ktoré veno-
val rektor SPU, predse-
da UO, dekani fakúlt
a vedúci celoškolských
pracovísk. -r-

S PIETOU
Katedra spoločenských vied s hlbokým zármutkom oznamuje, že

dňa 28. mája 2010 nás vo veku 85 rokov opustil

doc. RSDr. Alfréd Štuller, CSc.
Narodil sa 27. 9. 1925

v Trenčíne. Po absolvo-
vaní štúdií pôsobil na

rôznych postoch vo verejnej a štátnej
správe. V roku 1974 nastúpil na vtedaj-
šiu Vysokú školu poľnohospodársku
v Nitre, kde zabezpečoval výučbu filo-
zofie. Bol vedúcim základného praco-
viska a aktívne pôsobil v spoločen-
ských organizáciách. Zastával funkciu

zodpovedného redaktora dvojtýžden-
níka Poľ no hos po dár. Ako 60-ročný 
odišiel do dôchodku. Poznali sme ho
ako človeka milujúceho prírodu, vášni-
vého hubára a zberateľa samorastov. 

Na poslednej ceste sme ho odpre -
vadili 1. 6. 2010 na mestskom cintoríne
v Nitre. 

Česť jeho pamiatke!

Narodil sa 10. 6. 1926 v Oslanoch.
Na VŠP pracoval od roku 1959, najskôr
na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte,
neskôr na rektoráte ako vedúci ekono-
mického oddelenia. V roku 1989 odišiel
do dôchodku. 

Posledná rozlúčka so zosnulým bola
14. 6. 2010 na cintoríne na Cabajskej
ceste. 

Česť jeho pamiatke!

Slovenská poľnohospodárska univerzita s hlbokým zármutkom oznamuje, že
10. júna 2010 zomrel vo veku 84 rokov bývalý dlhoročný pracovník 

Jozef Ivanka.

l VÝBEROVÉ KONANIE l VÝBEROVÉ KONANIE l VÝBEROVÉ KONANIE l
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vy-

hlasuje v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie
na obsadenie:

u funkčného miesta profesora na Katedre veterinár-
skych disciplín FAPZ v 0,5 pracovnom úväzku v št. odbo-
re 6.1.2 Živočíšna produkcia,

u funkčného miesta profesora na Katedre špeciálnej
zootechniky FAPZ v št. odbore 6.1.2 Živočíšna produkcia,

u funkčného miesta profesora na Katedre výživy ľudí
FAPZ v 0,5 pracovnom úväzku v št. odbore 6.1.12 Vý ži va,

u funkčného miesta profesora na Katedre biometeoro-
lógie a hydrológie FZKI v št. odbore 6.1.11 Kra ji nár stvo,

u funkčného miesta profesora na Katedre záhradnej
a krajinnej architektúry FZKI v št. odbore 6.1.17 Kra jin ná
a záhradná architektúra,

u funkčného miesta docenta na Katedre pedológie
a geológie FAPZ v št. odbore 6.1.8 Agrochémia a výživa
rastlín,

u funkčného miesta docenta na Katedre výživy zvierat
FAPZ v 0,5 pracovnom úväzku,v št. odbore 6.1.12 Vý živa 

u dvoch funkčných miest docentov na Katedre fyzioló-
gie živočíchov FBP v št. odbore 5.2.25 Bio tech no ló gie,

u funkčného miesta docenta na Katedre chémie FBP
v št. odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych pro-
duktov.

Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010. 

u funkčného miesta profesora na Fakulte ekonomiky
a manažmentu v št. odbore 3.3.20 Odvetvové ekonomiky
a manažment,

u dvoch funkčných miest docentov na Fakulte ekono-
miky a manažmentu v št. odbore 3.3.16 Ekonomika a ma-
nažment podniku.

Uzávierka prihlášok je 10 dní od uverejnenia.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzo-
vanie funkčných miest profesorov a docentov sú uvedené
na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej výves-
ke SPU.

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre genetiky
a plemenárskej biológie FAPZ pre výučbu predmetov:
všeobecná zootechnika, šľachtenie hospodárskych zvie-
rat, resp. ďalších predmetov podobného zamerania.

Podmienky prijatia:
- absolvent SPU – FAPZ, FBP, alebo prírodovedného smeru

inej vysokej školy alebo univerzity, 
- ukončené univerzitné vzdelanie 3. stupňa,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office a štatistického vy-

hodnocovania výsledkov výskumu,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokla-

dovať výpisom z registra trestov;
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010. 

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre fyziológie
rastlín FAPZ pre výučbu disciplíny fyziológia rast lín.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore poľnohospodárskych alebo prírod-

ných vied,

- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokla-

dovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010. 

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre výživy
zvierat FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie – odbor zootechnický,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent vo vednom odbore

všeobecná zootechnika,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- absolvovanie kurzu vysokoškolskej pedagogiky – preuká-

zať certifikátom,
- pedagogická prax min. 10 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokla-

dovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010. 

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre environ-
mentalistiky a zoológie FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore príslušného zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax v odbore min. 10 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokla-

dovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010. 

u dvoch miest vysokoškolských učiteľov na Katedre
výživy ľudí FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie (absolvent SPU – odbor vedecká výživa ľudí

alebo medicínske vzdelanie s praxou v klinickej výžive),
- akademický titul PhD.,
- znalosť neslovanského svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office, 
- pedagogická prax v odbore 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokla-

dovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010. 

u miesta vysokoškolského učiteľa na Oddelení praxe
pri Dekanáte FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore poľnohospodárskych vied,
- akademický titul PhD., resp. študujúci v III. stupni štúdia,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokla-

dovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010. 

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre hydinár-
stva a malých hospodárskych zvierat FAPZ pre výučbu
predmetov: včelárstvo, chov exotického a úžitkového hmy-

zu, technológia spracovania produktov doplnkových od-
vetví ŽV.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie – odbor zootechnický,
- akademický titul PhD.,
- pedagogická prax v odbore 5 rokov,
- znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokla-

dovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010.

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre krajin-
ného plánovania a pozemkových úprav FZKI pre zabezpe-
čenie výučby predmetov: terénne úpravy, projektovanie
protieróznych opatrení, poľné cesty.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Krajinárstvo,
- akademický titul PhD., alebo vo vedeckej príprave, 
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office, AutoCad, Auto -

Cad civil 3D,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokla-

dovať výpisom z registra trestov. 
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010.

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asis -
tenta na Katedre kvality a strojárskych technológií TF pre
št. odbor Kvalita produkcie.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa technického zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – Word, Excel,

PowerPoint,
- vysokoškolská pedagogická prax minimálne 3 roky,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka – doložiť

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010.

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asis-
tenta na Katedre výrobnej techniky TF v 0,20 prac. úväz ku.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa technického zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka – doložiť

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Uzávierka výberového konania je 9. 7. 2010.

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre ekonomi-
ky FEM pre výučbu predmetu cena a cenová politika.

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

alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka – dokla-
dovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 9. 7. 2010.

u troch miest vedeckovýskumných pracovníkov na
Katedre marketingu, Katedre manažmentu a Katedre eko -
nomiky FEM v 0,5 pracovnom úväzku.

Podmienky prijatia:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa štúdia s ekonomickým

zameraním,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT,
- komunikačné a projekčné zručnosti,
- skúsenosti vo vedeckovýskumnej práci (preukázať vý -

znam nými publikáciami, certifikátmi, resp. fotokópiami rea -
lizovaných projektov),

- uznávaná osobnosť vo vednom resp. študijnom odbore,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť – dokla-

dovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka výberového konania je 9. 7. 2010.

l l l

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nit -
re vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

u miesta vedúceho zamestnanca na Katedre výživy ľu-
dí FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a vzdelávacej profilácie

katedry,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- organizačné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosť,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja a sme -

rovania katedry.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010. 

u miest vedúcich zamestnancov na nasledujúce pra-
coviská Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov:
Katedra veterinárskych disciplín, Inštitút ochrany biodi-
verzity a biologickej bezpečnosti.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a vzdelávacej profilácie

katedry,
- vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- organizačné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosť,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja a sme-

rovania pracoviska.
Uzávierka prihlášok je 9. 7. 2010. 

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi
o štúdiu a inými požadovanými dokumentmi zasielajte na
Útvar personalistiky, EPaMU Rektorátu Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Seniori po roku

Univerzitnej čiapke a reklamným darčekom, ktoré do
tomboly venovala redakcie Poľnohospodára, sa po te -
ši la pani Terézia Dukátová. Foto: za
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