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Ceremoniál otvorenia nového aka-
demického roka ste absolvovali veľa-
krát. Predsa len, ten dnešný je pre
vás, pán rektor, určite výnimočný...

- Samozrejme, je to veľmi významný
deň v mojom živote. Napriek tomu, že
dekrét o vymenovaní do funkcie rektora
som od prezidenta republiky prevzal už
koncom júna, až pri slávnostnom cere-
moniáli svojej inaugurácie si naplno uve-
domujem vážnosť chvíle. Veď stáť na če-
le univerzity a viesť ju tak, aby bola
úspešná, aby sa jej absolventi dobre
uplatňovali v praxi a aby ako verejná vy-
soká škola mala svoj kredit v odborných
aj spoločenských kruhoch doma aj v za-
hraničí, to je mimoriadna zodpovednosť.
Pravda, aj česť, a preto je mojou ambí -
ciou nesklamať dôveru tých, ktorí mi dali
mandát na nasledujúce štyri roky.

Z vášho životopisu možno vyčítať,
že naša univerzita je dôležitou súčas-
ťou vášho života, takpovediac od čias
študentských...

- Áno, a podčiarkol som to aj vo svo-
jom príhovore k akademickej obci a se-
nátorom, keď som sa uchádzal o post
rektora. Moja alma mater mi umožnila
ľudsky aj odborne rásť, spoznať veľa
dobrých ľudí a spolupracovať s nimi v
oblasti vzdelávania aj výskumu, nadvä-
zovať profesijné aj priateľské kontakty s

kolegami z domácich aj zahraničných
pracovísk. Mal som na to dostatok času
a príležitostí, veď som sa do dnešnej po-
zície prepracoval postupne, počnúc ve-
deckou ašpirantúrou na bývalej Pre -
vádz kovo-ekonomickej fakulte až po vý-
kon funkcie dekana Fakulty ekonomiky a
manažmentu. Mnohí zo starších kolegov
boli mojimi učiteľmi, tí mladší zas štu-
dentmi a postupne sa stávali aj mojimi
spolupracovníkmi. V riadení som za tí-
movú prácu a vážim si názory kolegov,

teším sa z ich úspechov. Odbornosť,
pracovitosť a zodpovednosť považujem
pritom za priority. 

Naša univerzita má za sebou vyše
šesťdesiatročnú históriu. Je to jeden
ľudský vek, aj keď možno neporovna-
teľný s vekom slávnych a uznávaných
európskych či svetových univerzít.
Aký je váš postoj k tradičným akade-
mickým symbolom a tradíciám? Po va -
žujete za potrebné ctiť si ich a ucho-
vávať? 

- Naša škola je svojím spôsobom špe-
cifická a jedinečná. Od polovice 20. sto-
ročia ju absolvovalo niekoľko generácií
odborníkov, formujúcich tvár chlebové-
ho odvetvia v našej krajine. No nielen re-

zortu poľnohospodárstva, pretože sa
dobre uplatňovali a uplatňujú v najrôz-
nejších odvetviach hospodárstva. Sved -
čí to o erudícii našich predchodcov, ktorí
univerzálne koncipovali jej vzdelávací a
vedeckovýskumný profil v minulých de-
saťročiach. Naprieč rôznymi spoločen-
skými okolnosťami. Zatiaľ, čo prví absol-
venti boli nútení usilovať o dostatočnú
kvantitu produkcie pre zásobenie oby-
vateľstva potravinami, v ostatných ro-
koch sa úsilie dnešných absolventov di-
verzifikuje a špecializujú sa v širokom
okruhu činností, ktoré si doba vyžaduje,
počnúc prvovýrobou, moderným spra-
covateľským priemyslom, pokračujúc
ochranou a tvorbou krajiny, využívaním
moderných biotechnológií, rozvojom vi-
dieka či manažérskych a marketingo-
vých postupov v riadení podnikov a po-
dobne. Podľa mojej mienky je nutná kon-
tinuita, vziať si za príklad to, čo čas
osvedčil a budovať na dobrých zákla-
doch. Samozrejme, s prihliadnutím na
nové vymoženosti dnešnej doby. Tak je
to aj s tradíciami. Akademická pôda a jej
atribúty sú špecifické a dávajú vzdelá-
vaniu punc vážnosti. Bez nich by to ne-
bolo ono. Nie je to len náš prístup, po-
tvrdzujú to aj moje skúsenosti z návštev
mnohých renomovaných svetových
partnerských univerzít. 

Nadviažem práve na túto oblasť.
Vaše doterajšie pôsobenie v riadia-
cich funkciách je spojené so snahou
o internacionalizáciu vzdelávania a
ve deckovýskumnej práce v európ-
skom, ale aj mimoeurópskom vzdelá-
vacom priestore. 

- Áno, pretože sa domnievam, že iba
spoluprácou možno pokročiť dopredu a
že práve sféra vzdelávania je tá, ktorá
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Prihováram sa vám na začiatku nového
akademického roka, ktorý je pre našu vy-
sokú školu významný preto, že sme vlani
úspešne obhájili štatút univerzity a zaradili
sa medzi 11 akreditovaných vysokých
škôl univerzitného typu v Slovenskej repu-
blike. Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre zároveň ako prvá a zatiaľ je-
diná vysokoškolská inštitúcia u nás získa-
la ocenenie ECTS Label od Európskej ko-
misie za zabezpečovanie a realizáciu eu-
rópskeho systému transferu kreditov a
mobilít študentov. Obidve tieto skutočnos-
ti svedčia o vysokej vedeckovýskumnej
aktivite a pedagogickom majstrovstve ko-
lektívu našich zamestnancov, ktoré sú zá-
rukou poskytovania kvalitného vysoko-
školského vzdelania vám, našim študen-
tom, na všetkých troch stupňoch štúdia. 

Osobitne srdečne chcem na pôde na-
šej alma mater privítať študentov prvých
ročníkov bakalárskeho štúdia, pre ktorých
začína nové obdobie života. Viacročné
skúsenosti a výskumy poukazujú na to, že
mnohí z vás sa ťažšie adaptujú na vysoko-
školský systém štúdia, chýbajú vám zá-
kladné informácie, a tak sa nedokážete
dostatočne rýchlo vyrovnať s novým pro-
stredím a požiadavkami, ktoré sú na vás
kladené. Preto sa v rámci predmetu Úvod
do vysokoškolského štúdia budete môcť
dozvedieť podrobnejšie o flexibilnom kre-
ditovom systéme štúdia, študijných pro-
gramoch, poslaní jednotlivých fakúlt, o
možnostiach štúdia v zahraničí a podob-
ne. Veľmi dôležité budú pre vás aj infor-
mácie o službách našej univerzitnej kniž-
nice, o možnostiach využívania počítačo-
vých cvičební, ubytovaní a stravovaní v
študentských domovoch, alebo o mož-
nostiach aktívneho využitia voľného času.
V tomto smere sú vám k dispozícii mnohé
kultúrne a záujmové kluby či športové za-
riadenia. Na druhej strane však naša uni-
verzita vyžaduje od vás, našich študen-
tov, adekvátne spoločenské správanie, či
už na pôde alma mater, v internátoch, na-
šom starobylom meste, alebo kdekoľvek,
kam vás život či štúdium zavedú. Ape -
lujem na vás, aby ste čas prežitý na uni-
verzite využili zodpovedne a čo naj -
efektívnejšie. Ak cep tuj te a využívajte dob-
re mienené rady vašich študijných porad-
cov, pedagogických pracovníkov na ka -
ted rách, alebo starších spolužiakov. Som
presvedčená, že len pri dobrej spoluprá-
ci, v tvorivom, kreatívnom prostredí komu-
nity študentov a pedagógov sa naplnia
vaše ambície, aj hlavné ciele univerzity.

Želám vám, aby ste mali dostatok sme-
losti a múdrosti využiť všetko dobré, čo
vám naša univerzita môže poskytnúť, do-
statok síl a odhodlania k dobrému štartu a
úspešnému pokračovaniu v štúdiu. Želám
vám pevné zdravie, veľa študijných a
osobných úspechov!

Prof. RNDr. ZDENKA GÁLOVÁ, CSc.,
prorektorka pre vzdelávanie

(Pokračovanie na 2. str.)

Je 17. septembra 2010. Začína sa nový akademický rok. 
V kalendári univerzitných udalostí obraciame list a po let-
ných dovolenkách sa vraciame do zabehnutých koľají.
Pred nášky, cvičenia, zápočty, skúšky, prax, diplomovky,
projekty, mobility. Aj keď sa zdá, že je to pravidelne sa to-
čiaci kolotoč, „cestujúci“ vedia, že to nie je tak. Každý aka-
demický rok prináša svoje špecifiká, nové udalosti a dianie,
ktoré determinujú konkrétni ľudia, spoločenské prostredie.
Akademický rok 2010-2011 začína naša univerzita s novým
vedením na svojom čele. Post rektora zaujal Dr.h.c. prof.
Ing. PETER BIELIK, PhD., ktorého sme požiadali o rozhovor. 

Čestný doktorát
Vladimírovi Kročkovi
Na slávnostnom zasadnutí vedec-

kej rady Univerzity Angela Kančeva 
v bulharskom Ruse prevzal koncom
júna t.r. čestný titul Doctor honoris
causa prof. Ing. Vladimír Kročko,
CSc., dekan Technickej fakulty SPU. 

Významné ocenenie za dlhoročnú
spoluprácu v oblasti vedy a výskumu,
výmeny informácií prostredníctvom uči-
teľských a študentských mobilít a v pu-

blikačnej činnosti mu na návrh vedeckej
rady partnerskej Poľnohospodárskej a
priemyselnej fakulty odovzdal rektor
bulharskej univerzity prof. Hristo Beloev,
PhD. Laudácio predniesol dekan Poľ no -
hos podárskej a priemyselnej fakulty
prof. Plamen Kangalov, PhD., ktorý
predstavil život a prácu prof. Kročka. 

Prof. V. Kročko vo svojom inaugurač-
nom prejave vyslovil presvedčenie, že
medzi našimi univerzitami boli, sú a aj
naďalej budú bohaté a plodné kontakty,
ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
každodennej práce. „Sú písomne zakot-
vené v dohodách o spolupráci a v akti-
vitách v rámci vzdelávacích a výskum-
ných projektov, ale fungujú i neformálne
v konkrétnych medziľudských vzťahoch.
A práve priateľstvo a kolegiálnosť sú
tým pravým hnacím motorom, ktorý nás
posúva vpred,“ zdôraznil. Vo svojom vy-
stúpení neobišiel ani veľmi široké pole
pôsobnosti, na ktorom si pracoviská na-
šich univerzít aj v budúcnosti budú
môcť nájsť svoje uplatnenie.

Doc. Ing. ROMAN GÁLIK, PhD., 
prodekan TF

Donedávna „prázdninujúci“ areál našej univerzity sa odo dneška vracia do rušných koľají akademického života. Študentom
a zamestnancom našej alma mater prajeme úspešný školský rok 2010-2011! Foto: PAVEL HRUBÍK

Ministrom školstva, vedy, výskumu
a športu SR sa stal Eugen Jurzyca

Narodil sa 8. 2. 1958 v Bratislave.
Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v
Bratislave, v rokoch 1991 - 92 študoval
na Open University v Bratislave. Pra co -
val na Protimonopolnom úrade, bol čle-
nom Bankovej rady NBS, konzultantom
OECD a Svetovej banky, od r. 2000 pô-
sobil v Inštitúte pre ekonomické a so-
ciálne reformy. 

Do kresla ministra 
pôdohospodárstva zasadol 

Zsolt Simon
Narodil sa 26. 8. 1970 v Rimavskej

Sobote. Po ukončení štúdia na Vy so kej
škole poľnohospodárskej v Brne pôsobil
ako súkromne hospodáriaci roľník, ne-
skôr ako konateľ spoločnosti AGRO-
TRADE, riaditeľ spoločnosti AGS a spo-
luzakladateľ firmy Agro ob chod-druž -
stvo. V rokoch 2002 až 2006 bol mi nis -
trom pôdohospodárstva SR. -r-

Milí študenti!
Vyznamenanie 

prof. Jánovi Švihrovi
Pri príležitosti významného životného

jubilea, 80. narodenín, udelil bývalý rek-
tor SPU, Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Lá -
teč ka, PhD., Pamätnú medailu SPU
prof. Ing. Jánovi Švihrovi, DrSc., peda-
gógovi a vedcovi z oblasti fyziológie,
rast lín, zakladateľovi vedeckej školy
stresovej reakcie rastlín. Blahoželáme!

Viac sa o jubilantovi dočítate v rozhovore
na 3. strane a v e-poľnohospodári.

Letné školy na SPU
Fakulta záhradníctva a krajinného

inžinierstva zorganizovala medziná-
rodnú letnú školu Green Urban Spaces,
zameranú na problematiku dotvorenia
verejných priestranstiev mesta Nitry.
Osemnásť zahraničných študentov ab-
solvovalo v auguste na Fakulte európ-
skych štúdií a regionálneho rozvoja
prípadovú štúdiu v rámci programu
IMRD-International Master of Science in
Rural Development, Erasmus Mundus,
zameranú na hodnotenie programu
Leader. Fakulta ekonomiky a manaž-
mentu v spolupráci s Timirjazevovou
poľ nohospodárskou univerzitou v Mos -
kve zorganizovala počas prázdnin me-
dzinárodnú letnú školu Euro-Russian
Studies in Agribusiness 2010: EURUS-
AGRI 2010, ktorá pozostávala z dvoch
blokov výučby a odborného programu v
Nitre a v Mos kve. -r-

Viac v aktuálnom, aj v budúcich číslach
Poľnohospodára. 
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nych priestorov. A čo nás čaká z hľadis-
ka aktivít smerom k vonkajšej verejnosti?
Bude to účasť na odovzdávaní prestíž-
neho ocenenia ECTS Label, ktoré sme
získali ako známku kvality za realizáciu
mobilít aj rokovanie o vstupe do Asociá -
cie európskych univerzít. Bilaterálne roz-
hovory s partnermi z univerzít v okolitých
krajinách o rozvoji vzájomnej spoluprá-
ce, účasť na rokovaní zástupcov univer-
zít ICA v Záhrebe a na ďalších medziná-
rodných aktivitách. Rozbehli sa viaceré
rokovania s investormi aj predstaviteľmi
mesta týkajúce sa rozvoja infraštruktúry
univerzity, no sú to aktivity takpovediac
na dlhé trate, a preto budem o nich infor-
movať neskôr, aktuálne v priebehu nad-
chádzajúceho akademického roka.

Ako inak zakončiť náš rozhovor,
pán rektor, ako vašou víziou do bu-
dúcnosti a slovom k zamestnancom a
študentom našej alma mater, ktorá
dnes začína nový akademický rok.

- Od človeka 21. storočia sa očakáva
flexibilita, komunikatívnosť, schopnosť
rozhodovať a niesť za svoje činy zodpo-
vednosť. Mojím prianím je, aby sa naša
univerzita stala miestom, z ktorého budú
do života odchádzať dobre pripravení
absolventi. Aby bola otvorená, plne in -
teg rovaná do európskeho vzdelávacie-
ho priestoru, s imidžom modernej, reno-
movanej vysokoškolskej inštitúcie vý-
skumného typu, ktorá bude reflektovať
potreby doby v agro-potravinárskom
sektore v lokálnom, ale aj regionálnom a
globálnom rozsahu. Pod otvorenosťou
rozumiem však aj poskytnutie šance ľu-
ďom, ktorí chcú realizovať svoje sny a
ambície, nové myšlienky. Bude si to od
nás všetkých vyžadovať veľa úsilia. K to-
mu prajem nám všetkým na univerzite,
ale aj partnerom a priateľom našej alma
mater do ďalších dní veľa zdravia, inven-
cie, pracovných úspechov, ale aj šťastia
v rodinnom živote! 

Ďakujem za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ

pomôže ľuďom nielen pri riešení exis-
tenčných otázok, ktoré sú na mnohých
miestach zemegule prvoradé, ale aj pri
vytváraní korektných medziľudských
vzťahov. Investovať do ľudských zdrojov,
to je podľa mňa najefektívnejšia investí-
cia a konkurenčná výhoda, ktorá sa nám
mnohonásobne vráti. Preto je internacio-
nalizácia vzdelávania aj jednou z mojich
priorít vo funkcii rektora. Chcem sa za-
sadiť o podporu zvyšovania jazykových
a komunikačných schopností našich
študentov, o rozširovanie ponuky spo-
ločných študijných programov, aktívnej-
šie zapájanie sa našich pracovísk do
medzinárodných organizácií a sietí týka-
júcich sa profilu našej univerzity. Pred -
pokladáme zvýšený počet prijatých za-
hraničných študentov, ako aj nové zmlu-
vy o štúdiu a odbornej praxi pre našich
študentov s univerzitami, významnými
výskumnými pracoviskami a podnikmi
v zahraničí. Som presvedčený, že to bu-
de na osoh všetkých a zvýši sa tým nie-
len prestíž SPU v Nitre, ale aj lukratívnosť
vzdelávania pre našich potenciálnych
študentov z domova a zo zahraničia.
Som hrdý na to, že nový akademický rok
začíname pod značkou kvality ECTS
Label, ktorú sme začiatkom leta zatiaľ
ako jediná univerzita na Slovensku zís -
kali od Európskej komisie ako uznanie
za zabezpečovanie a realizáciu európ-
skeho systému transferu kreditov a mo-
bilít študentov.

Povedali ste, že vaším cieľom nie sú
len študijné pobyty v zahraničí, ale
najmä ich posun na kvalitatívne vyš-
šiu úroveň formou organizovania spo-
ločných medzinárodných študijných
programov. 

- V súčasnej ponuke študijných pro-
gramov SPU v Nitre nájdu záujemcovia
o štúdium v anglickom jazyku viaceré
programy, na všetkých stupňoch štúdia.
Napríklad medzinárodný inžiniersky
program Rozvoj vidieka a ekonomika

podniku, organizovaný v spolupráci s
Ar kan saskou univerzitou v USA (FEŠRR)
medzinárodný program Ekonomika
podniku, organizovaný v krajinách V4
(FEM), medzinárodný doktorandský
program Welfare, biotechnológie a kva-
lita živočísnej produkcie, organizovaný
v spolupráci s Univerzitou del Molise v
Campobasso v Taliansku a s Uni ver zi -
tou technológie a prírodných vied v
Byd goszczi, Poľsko (FBP) či bakalárske
štúdium Medzinárodné podnikanie s
agrárnymi komoditami (FEM). Našim
študentom plánujeme ponúknuť rôzne
intenzívne a blokové formy vzdelávania
doma i v zahraničí za aktívnej spolu -
účasti zahraničných partnerov a štu-
dentov. Aj počas prázdninového obdo-
bia organizovali naše fakulty letné školy
za účasti študentov z krajín Európskej
únie, ale aj mimo nej. 

Pán rektor, stanovili ste si sedem
priorít pre manažovanie univerzity.
Okrem internacionalizácie, o ktorej
sme vraveli pred chvíľou až po dôraz
na kvalitu vo všetkých sférach nášho
pôsobenia. Sú to vážne predsavzatia
a akademický senát vám dal mandát
na ich uvedenie do života. Čo je z váš-
ho pohľadu prvoradé, alebo, jednodu-
cho, čím začnete?

- Z aktivít, ktoré sú nasmerované do
vnútorného režimu univerzity, spome-
niem sprístupnenie univerzity počas
siedmich dní v týždni, takisto otvorenie
areálu botanickej záhrady pre našich
zamestnancov, ale aj pre verejnosť.
Mojou snahou je aj to, aby sa upravila
zeleň, parkové plochy a rozšíril počet
parkovacích miest, odstránili sa železné
zábrany a sfunkčnili elektronické vstupy
do areálu našej univerzity. Tak, ako som
to sľúbil pred voľbami, rád by som bol v
priamom kontakte s našimi zamestnan-
cami a študentmi aj prostredníctvom in-
ternetu, na adrese rektor@uniag.sk. 
V tých to dňoch prebiehajú aj rekon-
štrukčné práce na modernizácii rektorát-
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(Dokončenie z 1. str.)

Nové vedenie univerzity na čele s rektorom Dr. h. c. prof. Ing. Petrom Bie li -
kom, PhD., uskutočnilo počas prázdnin (29. 7.) prvú pracovnú návštevu na
Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku, ktorou prezentovalo nový prí-
stup pri riadení a kontrole pracovísk a zariadení univerzity. Hostí na pôde VPP
privítal riaditeľ Ing. Peter Brezovský, PhD., ktorý ich oboznámil so súčasným
ekonomickým stavom podniku a výsledkami tohtoročnej žatvy. Zároveň sa ro-
kovalo o ďalších perspektívach a rozvojových zámeroch podniku v kontexte so
zámermi a prioritami univerzity.

Podľa riaditeľa má VPP nielen veľmi
dobré podmienky pre výkon poľnohos-
podárstva, ale aj dosiahnuté výsledky.
„Od roku 2003, keď začal podnik písať
novú históriu spoločnosti s ručením ob-
medzeným, sme dokázali svoju ekono-
mickú samostatnosť a životaschopnosť.
Do materiálno-technickej základne sme
preinvestovali viac ako 130 miliónov ko-
rún, tým sme vytvorili lepšie podmienky
pre hospodárenie. Naším hlavným cie-
ľom je, aby rástla trhová hodnota podni-
ku. To plníme! Avšak nemôžeme stag-
novať, treba ísť ďalej,“ uviedol. Pokiaľ
ide o rozvojové zámery VPP, cieľom je
dostať sa s rastlinnou a živočíšnou výro-
bou na farme v Oponiciach na absolút-
nu špičku poľnohospodárskych podni-
kov v okrese Topoľčany i na Slo ven sku.
Po vylepšení technológií a rekonštrukcii
veľkokapacitnej farmy dojníc by sa úžit-
kovosť mala pohybovať na úrovni 9- až
10-tisíc litrov na dojnicu za rok, zatiaľ je
to na úrovni 8-tisíc. V Kolíňanoch, kde
hospodária v znevýhodnených pod-
mienkach, tiež plánujú pokročiť v inten-
zifikačných ukazovateľoch. Ďalším zá-
merom podniku je postupne, ešte do
uvoľnenia trhu s pôdou, odkúpiť do
vlastníctva prenajatú pôdu, na ktorej
VPP hospodári. Podpísané sú aj doku-
menty o vzájomnej spolupráci medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva SR a
SPU, ktorú treba naďalej rozvíjať. VPP
spolupracuje aj s obcou Kolíňany, s kto-
rou podal spoločný projekt na výstavbu
bioplynovej stanice so špičkovou
švédskou technológiou. Ma nažment
podniku vytvára lepšie podmienky aj
pre študentskú prax. V rámci projektu
diverzifikácie hospodárskych činností
chce kompletne zrekonštruovať ubytov-

ňu pre študentov v Oponiciach s kapa-
citou 20 miest. Podľa Ing. Bre zov ského,
v odbornej praxi treba sústrediť pozor-
nosť na študentov 4. ročníka. „Mali by
byť zaradení do pozície asistenta prí-
slušného technika, riadiaceho manažé-
ra, s ktorým by pracovali určité obdobie
a potom by ich uviedol do praktických
manažérskych činností súvisiacich s
poľnohospodárstvom, od správnej far-
márskej praxe až po dotačnú politiku a
čerpanie eurofondov. Treba však dopra-
covať odbornú náplň a rozvrhnutie pra-
xe v jednotlivých študijných progra-
moch.“  

Rektor zdôraznil, že vedenie univerzi-
ty bude podporovať aktivity VPP a do je-
ho koncepcie zakomponuje projekty,
ktoré by mal podnik realizovať. „Ne bu -
deme zasahovať do toho, koľko zasejete
a aké by mali byť výnosy. Pre nás je
prio ritné, aby sme s vašou aktívnou
účasťou skvalitnili, zefektívnili a strans-
parentnili proces výchovy našich štu-
dentov,“ povedal prof. P. Bielik a záro-
veň sa vyjadril sa, že strategickým zá-
merom SPU bude aj nákup pôdy.

Záver stretnutia patril vyhodnoteniu
tohtoročnej žatvy na VPP. „Výsledky žat -
vy ukazujú výrazný pokles, keďže hek-
tárové výnosy a celkovú úrodu poznačili
výdatné dažde, záplavy a nestálosť po-
časia. Hektárové úrody pšenice dosiahli
3,62 t.ha-¹, jarného jačmeňa 3,05 t.ha-¹,
raže 3,55 t.ha-¹ a ovsa 5,16 t.ha-¹.
Verme, že takýto extrémny hospodársky
rok sa už nezopakuje a vzniknuté škody
nám vykompenzuje Ministerstvo pôdo-
hospodárstva SR,“ podotkol riaditeľ. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Prof. RNDr. ZDENKA GÁLOVÁ, CSc., 
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

Pôsobí ako pedago-
gička na Katedre bio-
chémie a biotechnoló-
gie FBP, je gestorkou
predmetov a garantkou
viacerých študijných

programov na všetkých troch stupňoch
štúdia. 

Narodila sa 25. júla 1954 v Nitre. Je
absolventkou Prírodovedeckej fakulty
UK v Bratislave. Na našej univerzite pô-
sobí od roku 1978. Titul doktor prírodo-
vedy získala v roku 1981, vedeckú hod-
nosť CSc. v roku 1987, o rok neskôr bola
habilitovaná za docentku pre vedný od-
bor biochémia a biotechnológia a v roku
2007 inaugurovaná za profesorku pre
vedný odbor biotechnológie. Vo vedec-
kovýskumnej činnosti sa orientuje na

oblasť mapovania genómu obilnín na
účely determinácie ich genetickej diver-
zity. Je autorkou VŠ učebnice, dvoch
monografií, vyše 120 vedeckých prí-
spevkov, 4 patentov, bola riešiteľkou a
spoluriešiteľkou 31 vedeckých projek-
tov, z toho 1 6RP EÚ. Je lokálnou koor-
dinátorkou medzinárodného doktorand-
ského študijného programu v spoluprá-
ci s Universita’ degli Studi del Molise in
Campobasso v Ta lian sku a Univerzitou
technológie a prírodných vied v Byd -
goszczi v Poľsku. Pôsobí ako členka
pracovnej skupiny AK MŠ SR, členka
vedeckých rád viacerých inštitúcií a od-
borových komisií pre obhajoby dokto-
randských dizertačných prác. 

Ovláda anglický, poľský a ruský ja-
zyk. Medzi jej záľuby patrí beletria, prí-
roda, turistika, cestovanie.
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Prof. Ing. MARIÁN BRESTIČ, PhD., 
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť

Je pedagógom na
Katedre fyziológie ra-
stlín FAPZ, gestoruje
disciplíny stresová fy-
ziológia rastlín a pro-
dukčná ekológia v pod -

mienkach globálnej zmeny klímy.

Narodil sa 30. augusta 1959 v Šali.
Po ukončení štúdia na Agronomickej fa-
kulte VŠP sa stal v roku 1984 interným
ašpirantom na Katedre fyziológie rastlín
a botaniky AF v odbore všeobecná ra-
stlinná výroba a v roku 1998 sa v tomto
odbore habilitoval za docenta. V roku
2010 bol vymenovaný za profesora
v odbore fyziológia plodín a drevín. Vo
vedeckovýskumnej práci sa orientuje
na ekofyziológiu fotosyntézy a produkč-
ného procesu, environmentálne stresy
a dopad globálnych zmien klímy na
rastliny, protekčné mechanizmy rastlín
a i. Je autorom a spoluautorom štyroch
monografií, 185 vedeckých a odbor-
ných príspevkov. Bol riešiteľom alebo

spoluriešiteľom 19 domácich projektov,
projektu EU INCO Copernicus, medzi-
národných projektov s ČR, Čínou,
Srbskom, Francúzskom, JAR, Sýriou
a Ruskom. V súčasnosti je koordináto-
rom, resp. spoluriešiteľom dvoch pro-
jektov VEGA a v spolupráci s partnermi
v Indii, Juhoslávii a Rusku pripravuje
ďalšie. Absolvoval viacero vedeckých
stáží na univerzitných a výskumných
pracoviskách v Európe a Ázii.

Počas pôsobenia na SPU pracoval v
rôznych komisiách a oponentských ra-
dách slovenských a českých univerzít,
resp. výskumných ústavov. Je podpred-
sedom AS FAPZ, členom VR FAPZ,
predsedom komisie Fyziológie plodín
a drevín, členom redakčnej rady Acta
fytotechnica et zootechnica.

Aktívne hovorí po francúzsky, rusky,
poľsky a pasívne ovláda angličtinu. Je
ženatý a má dve deti. Vo voľných chví-
ľach má rád pobyt v prírode, cestova-
nie, poznávanie mechanizmov života,
rád číta a modeluje.
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Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou

Pôsobí na Katedre
marketingu FEM, je
gestorkou predmetu
marketing, medziná-
rodný marketing, eu -
róp sky spotrebiteľ a

spo trebiteľské správanie, obchodná
prevádzka a merchandising. 

Narodila sa 28. februára 1969 v Nitre.
Po absolvovaní Prevádzkovo-ekonomic-
kej fakulty VŠP v Nitre a ukon čení inter-
nej ašpirantúry nastúpila v roku 1994
ako odborná asistentka na Katedru ma-
nažmentu a marketingu. V roku 2006
obhájila habilitačnú prácu v odbore
ekonomika a manažment v poľnohospo-
dárstve, potravinárstve a lesnom hospo-
dárstve. 

Vo vedeckej práci sa orientuje na in-
ternacionalizáciu agropotravinárskych
subjektov na zahraničných trhoch a
možnosti ich expanzie v globálnom pro-
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Doc. Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD., 
prorektorka pre rozvoj univerzity a informatiku

Pracuje na Katedre
elektrotechniky, auto-
matizácie a informatiky
TF, je gestorkou pred-
metov algoritmy a dá-
tové štruktúry, tvorba

internetových aplikácií, programovanie,
informačné a databázové systémy. 

Narodila sa 25. augusta 1971 v Ko -
már ne. Po ukončení štúdia na Elek tro -
technickej fakulte STU v Bratislave na-
stúpila ako asistentka na Katedru elek-
trotechniky a automatizácie Me cha ni -
začnej fakulty. V r. 2000 tu ukončila dok -
torandské štúdium v odbore technika
a mechanizácia poľnohospodárskej
a lesníckej výroby, v r. 2005 absolvovala
štúdium vysokoškolskej pedagogiky na
Katedre pedagogiky a psychológie
FEM a o tri roky neskôr sa habilitovala
za docentku v odbore poľnohospodárs-
ka a lesnícka technika.

Jej vedecká práca je zameraná na
optimalizáciu, matematické modelova-
nie a programovanie kapacity veľkoploš-
ných závlahových systémov, aplikáciu
metód elektronického vzdelávania a pro-
striedkov IKT. Je riešiteľkou a spolurieši-
teľkou 21 domácich a zahraničných pro-
jektov, autorkou a spolu autorkou 11 vy-
sokoškolských učebníc, učebných tex-
tov a monografií, v domácich a zahranič-
ných časopisoch a zborníkoch publiko-
vala 85 vedeckých článkov a odborných
prác. Absolvovala viacero prednáško-
vých pobytov na univerzitách v ČR,
Bulharsku, Rumunsku, Poľsku a Srbsku.
Je členkou Rady Agroinštitútu pre od-
borné vzdelávanie, poradenstvo a pro-
jektovú činnosť, expertkou pre pôdohos-
podárske poradenstvo v CPP. 

Je vydatá a má dve deti. Ovláda rus -
ký a anglický jazyk. K jej záľubám pat-
ria, okrem programovania, najmä knihy,
astro fyzika a ručné práce.
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Ing. OĽGA ROHÁČIKOVÁ, PhD., 
kvestorka

Narodila sa 3. de-
cembra 1955 v Pieš ťa -
noch. Po ukončení štú-
dia na Agronomickej
fakulte VŠP v Nitre pra-
covala ako redaktorka

vo vydavateľstve Príroda v Bratislave.
Od roku 1990 pôsobí na SPU v Nitre. 
V rokoch 1990-2010 vykonávala funkciu
vedúcej Vydavateľstva SPU, pôsobila

ako tajomníčka Fakulty ekonomiky a ma-
nažmentu a Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja, odborná asis-
tentka na Katedre financií a kvestorka
SPU v Nitre. V roku 2002 ukončila exter-
né doktorandské štúdium na FEM v Nitre.

Za svoju prácu bola ministrom škol-
stva SR ocenená medailou svätého
Gorazda a bronzovou medailou rektora
SPU. Je vydatá a má dve deti.

Laureátmi Akademickej
Nitry sú Technik 

a Figulinas
Na 37. ročníku medzinárodného fol-

klórneho festivalu Akademická Nitra
2010, ktorý sa konal v dňoch 6. až 8.
júla, sa počas súťažných večerov a
galavečera v Divadla A. Bagara divá-
kom predstavilo 11 domácich a 12 za-
hraničných folklórnych súborov. Päť -
člen ná porota (Dr. Stanislav Dužek,
Dr. Ondrej Demo, doc. Ján Blaho,
Mgr. Angela Vargicová a Ing. Marián
Veselský) v kategórii zahraničných

súťažiacich prisúdila titul laureáta ta-
lianskemu súboru Figulinas, z domá-
cich zvíťazil FS Technik z STU v
Bratislave. Cenu poroty za vynikajúce
scénické stvárnenie ľudových tancov
v hudobno-tanečnom obraze Husaři
si odniesol FS Mladina z Plzne v ČR,
cenu poroty za choreografické a hu-
dobné spracovanie pásma Jak z
Kyjovi zahrali súbor Poľana z Brna.
Cenou poroty za výbornú interpretá-
ciu všetkých zložiek súboru bol oce-
nený FS Torysa z Prešova. FS Gymnik
z Bratislavy sa tešil cene poroty za
štýlovú interpretáciu goralských žen-
ských spevov a tancov, domáci FS
Zobor zase cene poroty za spracova-
nie programového bloku Keď nás ta-
bak živil..., ktorý mal premiéru práve
na festivale. Z domácich súborov ešte
bodoval Váh z Liptovského Mikuláša,
jeho sólistka Elena Jurenová si od-
niesla cenu poroty za štýlovú interpre-
táciu liptovských piesní. Zo zahranič-
ných súborov bol porotou ocenený FS
Besedy z Moskvy za vynikajúcu inter-
pretáciu ruských ľudových piesní. Or -
ga nizátorom festivalu bola Slo venská
poľnohospodárska univerzita. -rch-

stredí, na uplatňovanie teórie medziná-
rodného marketingu v podmienkach
podnikateľského subjektu, merchandi-
sing v praxi, spotrebiteľské správanie na
európskom trhu potravín a i. Je autorkou
dvoch vysokoškolských učebníc, 8 učeb -
ných textov, troch monografií, publiko-
vala vyše 140 vedeckých a odborných
príspevkov. Bola riešiteľkou a spolurieši-
teľkou 12 domácich a zahraničných vý-
skumných projektov, v súčasnosti je 6
z nich úspešne ukončených. Ab sol vo -
va la viacero študijných a pred náš ko -
vých pobytov na popredných univerzi-
tách v Európe a v USA. Je členkou ve-
deckej rady FEM, pôsobí v redakčných
radách časopisov Jour nal of Inter na tio -
nal Food & Agri bu siness Marketing
a Acta Oeco no mi ca et Informatica. 

Ovláda anglický a ruský jazyk, pasív-
ne španielčinu. Je vydatá, matka jedné-
ho dieťaťa. Má rada cestovanie, prácu
v záhradke a hudbu.

Foto: KAROL RUJDER
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s prof. Ing. Jánom Švihrom, DrSc.

NA SLOVÍČKO

Pán profesor, čo
považujete za svoj
najväčší životný
úspech?

- To, že som mohol
študovať poľnohos-
podárstvo, konkrét-
ne fyziológiu – ekofy-

ziológiu a teóriu aplikovať prostredníc-
tvom biotechnológie plodín a drevín.
Osobitnú pozornosť som zameral na
stresovú reakciu významných potravi-
nových rastlín za globálnej aridizácie
zeme. Výsledky sú známe nielen v
Európe, ale napr. aj v Egypte, kde ich
naši bývalí ašpiranti aplikujú pri proce-
soch zúrodňovania Sahary, či v USA,
kde sa tieto poznatky uplatňujú vďaka
prof. Kozlovskému. Získané výsledky sa
využívajú pri riešení problematiky hladu,
ktorý ohrozuje takmer miliardu obyvate-
ľov našej planéty. 

S kým by ste sa rád stretli a poroz-
právali?

- S mojím veľmi dobrým priateľom
prof. Kováčikom, riaditeľom výskumné-
ho ústavu v Prahe, s ktorým sme začína-
li riešiť otázky pestovania slnečnice.
Táto plodina sa stala jeho „životnou“ a
rozšíril jej pestovanie ako olejniny na
území Českej republiky. Ďalej s prof.
Bízikom, bývalým dekanom Agro no mic -
kej fakulty, ktorý riešil otázky racionálnej
výživy obilnín, či s prof. Repkom, s kto-
rým som spolupracoval na problematike
výživy rastlín v zhoršených ekopod-
mienkach.  

Myslíte si, že svet sa vyvíja k lep-
šiemu? Alebo v posledných rokoch
nenastal žiadny pokrok?

- Veľký pokrok v dnešnom svete vidím
v zodpovednosti za odsúdenie rôznych
vojnových nepokojov v mnohých kraji-
nách. 

A v poľnohospodárstve?
- Do poľnohospodárstva prenikajú

a uplatňujú sa v ňom výsledky vedecké-
ho poznania, automatizácia a robotizá-
cia procesov. Zvyšovanie a skvalitňova-
nie úrod sa nezaobíde bez intenzívneho
poľnohospodárstva a zavádzania gene-
ticky modifikovaných organizmov. Bio -
tech nológie však musia byť spojené s
trvalo udržateľným poľnohospodár-
stvom. Ochrana biodiverzity, hodnote-
nie jej stavu i úzkych väzieb na socioe-
konomickú sféru, ako aj ochrana pôdy
proti znehodnoteniu, patria dnes ku kľú-
čovým a prioritným úlohám. Dôraz na
využívanie moderných biotechnológií je
už niekoľko rokov na poprednom mieste
agendy mnohých organizácií OSN.
Slovensko ako krajina s relatívne vyso-
kým stupňom rozvoja priemyslu i agro-
potravinárskeho komplexu, no zároveň
s obmedzenými zdrojmi energie a suro-
vín, sa musí jednoznačne orientovať na
vysokoefektívne využitie obnoviteľných
zdrojov a prírodného potenciálu krajiny.
Na základe súčasných poznatkov je
biotechnologizácia agropotravinárske-
ho komplexu jedinou alternatívou pre tú-
to stratégiu. Vychádza z toho, že nový-
mi postupmi sa bude môcť zabezpečiť
plnohodnotná výživa obyvateľstva a zá-
roveň znížiť ekonomická náročnosť pri-
márnych vstupov, nahradiť značná časť
energií a surovín na priemyselné účely z
obnoviteľných zdrojov pri súčasnom
zvyšovaní kvality potravín a životného
prostredia. 

Ako vnímate dnešné postavenie
vedeckého bádania?

- Jednoznačne je finančne zanedbá-
vané. Kým na Slovensku je podiel z
HDP len polpercentný, v malých kraji-
nách, ako je Fínsko, Dánsko, Holandsko
a iné, podporujú vedu viac ako 1,5- až 2
percentami z hrubého národného pro-
duktu. Tento nedostatok si musia uve-
domiť a odstrániť všetky politické garni-
túry - bez výskumu sa totiž naša krajina
nezaobíde. Na využitie teórie treba apli-
kovaný výskum v daných podmienkach,
ktorý je základom kvantity a kvality pro-
duktov. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Programy Erazmus a Leonardo da Vinci ponúkajú možnosti absolvovať od-
bornú prax študentom počas štúdia, absolventom, ale aj expertom. A to všetko
v záujme prepojenia teórie s praxou.

Vedieť aplikovať naučené v praxi, pre-
ukázať adaptabilitu a flexibilitu pri riešení
každodenných úloh a stať sa integrálnou
súčasťou pracovného kolektívu. To je pre
budúcu kariéru absolventov veľmi dôležité.
Výbornú štartovaciu pozíciu
poskytuje program Eraz -
mus, v rámci ktorého SPU v
Nitre plánuje v tomto akade-
mickom roku vyslať do za-
hraničia na odbornú prax 40
až 50 študentov. Zá ru kou
kvalitného odborného pro -
gra mu sú najmä dlhodobé
vzťa hy univerzity a fakúlt s
prijímajúcimi inštitúciami a
dôkladný systém monitoro-
vania a tútorstva na odbor-
nej praxi.

Noví zmluvní partneri
V záujme skvalitňovania

odborných praxí je cieľom
vedenia SPU spolupracovať
s prijímajúcimi organizácia-
mi zo sféry podnikania a vý-
skumu na zmluvnom zákla-
de a vytvoriť databázu spo-
ľahlivých zmluvných partne-
rov. V tomto duchu boli v auguste 2010 na
Malte podpísané zmluvy s troma partnermi
(DCon sulta Mosta/projektová činnosť, mar-
ketingové prieskumy, Europe Direct/ eu-
rópska integrácia a informačné aktivity a
Genesta Re search Foundation/organické
poľnohospodárstvo a osveta), poskytujúce
možnosti pre vycestovanie a odborné pra-
xe študentov FEM, FEŠRR, FAPZ a FZKI. V
štádiu rokovania a prípravy sú zmluvy s
partnermi z Fínska, Veľkej Bri tá nie, Ne mec -
ka, Talianska, Špa niel ska, Poľ ska, Rakúska

Mobilitný projekt Leonardo VETPRO
pre expertov FEM

V priebehu akademického roka 2009/
2010 poskytol mobilitný projekt Leo nardo
da Vinci SK/09/LDV/PRO/01-93230432
Zlepšenie kvality odborného ekonomické-
ho a manažérskeho vzdelávania pre agro-
potravinársky sektor III mobility pre 9 ex-
pertov FEM do 5 krajín Európy. Bol zame-
raný na zlepšenie kvality a profesionálnej
úrovne poskytovaného odborného ekono-
mického a manažérskeho vzdelávania a

odborného poradenstva pre potreby agro-
potravinárskych subjektov. Hlavné ciele
projektu vyplývali z potreby skvalitniť obsa-
hovú úroveň vzdelávania pre agrokomplex
v celej marketingovej vertikále: výroba –
spracovanie – obchod a zahŕňali rozvoj
ľudských zdrojov pre vykonávanie mana-
žérskych, ekonomických a marketingo-
vých funkcií, skúmanie aktuálneho makroe-

konomického vývoja v agro-
sektore Slovenska a EÚ a je-
ho dopadu na riešenie mi-
kroekonomických problémov
poľnohospodárskych podni-
kov, skúmanie nových prístu-
pov k uplatňovaniu domáce-
ho a globálneho marketingu
v malých a stredných podni-
koch s cieľom získať konku-
rencieschopnú pozíciu na
trhu a sledovať marketingové
a manažérske reakcie malo-
obchodu pre produkty poľno-
hospodárstva a lesného hos-
podárstva na lokálnom trhu.
Výstupom projektu je web-
stránka http://www.fem.uniag.
sk/Elena.Horska/ldv-index.
html a prí ručka Prí pa dové
štúdie pre ekonomické a ma-
nažérske vzde lá va nie v agro-
potravinárskom sektore, vy-

daná na SPU v Nitre pod autorským vede-
ním koordinátorky projektu, autorky tohto
príspevku, slúžiaca potrebám celoživotné-
ho od borného vzdelávania.

Krok za krokom...
Po ukončení vysokoškolského štúdia sa

môžu študenti SPU vďaka projektu
Leonardo – Ľudia na trhu práce uchádzať
o odbornú prax absolventa v zahraničí.
Koordinátorom projektu je prof. Peter
Bielik, rektor SPU. Prax vo Veľkej Británii,

Španielsku, Taliansku a na Malte je určená
absolventom akademických rokov 2009/
2010 a 2010/2011. 

Nadštandardné vzťahy FEM s odborný-
mi pracoviskami na Malte prispeli k tomu,
že piati „femkári“ sa rozhodli absolvovať
svoju tohtoročnú letnú prax práve tam.

Na záver zopár myšlienok študentky
Kataríny Kohútovej z odbornej praxe v
DConsulta Mosta na Malte v období feb -
ruár až júl 2010, dokumentujúcich začiatky,
pracovné dni i radosť z prvých úspechov:

„Môj prvý deň v práci bol, ako to už bý-
va, dosť stresujúci. Nepoznala som pro-
stredie, nevedela, čo očakávať od kolegov.
Krátke školenie mi dalo odpoveď na väčši-
nu mojich otázok a konečne som sa mohla
naplno venovať novej, zaujímavej práci.
Možno sa pýtate, čo už môže byť zaujíma-
vé na varení kávy, kopírovaní alebo skeno-
vaní? Všetko je to však o prístupe! Krok za
krokom som získavala nové skúsenosti a
teraz sa cítim ako jedna z tímu. Začalo to
varením kávy, ale postupne som dostávala
skutočné úlohy, zúčastňovala sa na stret-
nutiach s klientmi, ale mojím najväčším
úspechom bola konferencia v Meliehe. Na
tento zážitok nikdy nezabudnem. Cítila
som sa naozaj ako dôležitá súčasť spoloč-
nosti. Bola som hrdá na to, že aj vďaka
mne bola konferencia úspešná a hostia
spokojní. Pochopila som, že aj keď úloha,
na ktorej práve pracujete, nie je presne to,
čo vás napĺňa, sú to práve ľudia, kolego-
via, ktorí vás dokážu podržať. Sila tímu je
úžasná a neopísateľná. Áno, sú chvíle, keď
ma tlačia uzávierky a neviem, kde mi hlava
stojí, ale aj tak túto prácu milujem, rovnako
ako ľudí, s ktorými pracujem. Svoje rozhod-
nutie pracovať v spoločnosti DConsulta ne-
budem nikdy ľutovať!“

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prorektorka pre medzinárodné vzťahy

a prácu s verejnosťou

Študent na odbornej praxi – súčasť kolektívu

Už po tretíkrát sa na začiatku prázdnin otvorili brány Nitrianskej letnej univer-
zity (NLU) určenej pre žiakov osemročných gymnázií a základných škôl.

Letná univerzita s dvanástimi aktivitami

Aby bola Nitra zelenšia

Detská univerzita končila slávnostnou
promóciou v aule UKF. Foto: rch

V dňoch 5.-17. júla sa na pôde Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
uskutočnila medzinárodná letná škola pod názvom Zelené mestské priestory -
Green Ur ban Spaces. Zúčastnili sa na nej 16 študenti z 9 európskych krajín, Poľska,
Ma ďar ska, Rakúska, Čiernej Hory, Slovinska, Srbska, Bulharska, Macedónska a Fín -
ska a piati zo Slovenska, z domácej FZKI a z Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Organizátori s nadšením priví-
tali prihlášky študentov, ktorí sa aj
počas prázdnin rozhodli investo-
vať svoj čas a financie na získanie
nových teoretických vedomostí a
praktických zručností, zamera-
ných na problematiku tvorby ve-
rejných priestorov. Všetci študujú
programy zamerané na túto pro-
blematiku – záhradnú a krajinnú
architektúru, biotechniku parko-
vých a krajinných úprav, urbaniz-
mus a architektúru.

Zámerom letnej školy bolo za-
oberať sa verejnými priestranstva-
mi centra Nitry a ich dotvorením,
zohľadňujúc pritom potreby oby-
vateľov a návštevníkov mesta.
Táto problematika je v Nitre v ostatnom ča-
se veľmi aktuálna a pre študentov bola vý-
zvou, v rámci ktorej si mali možnosť overiť
svoje tvorivé schopnosti a vďaka organizá-
torom nadobudnúť praktické i teoretické
vedomosti a zručnosti. Na prvom oficiál-
nom stretnutí obdržali účastníci uvítací a
informačný balík – propagačné materiály,
mapu, program podujatia, informácie o
univerzite a meste Nitre, priamo z Nit rian -
skeho informačného systému. Organi zá -
tori zabezpečili finančnú podporu pro-
stredníctvom programu CEEPUS pre za-
hraničných študentov a lektorku.

Študenti spoločne analyzovali podmien-
ky a súvislosti niektorých lokalít v centre
mesta a následne variantne navrhli rieše-
nie piatich z nich: Svä to plu kov ho námes-
tia, jeho prepojenia so Župným námestím,
hradným kopcom, resp. Pribinovým ná-
mestím a Pod zám skou ulicou. Zaoberali
sa aj možným funkčným využitím areálu
bývalej ferenitky na Most nej ulici. Pracovali
v piatich skupinách. V každej bol zástupca
Slovenska a snahou bolo, aby boli aj pro-
fesijne zmiešané. Každá skupina riešila je-
den priestor a návrhy sú vypracované
dvojjazyčne, po anglicky aj po slovensky.

Študenti FEM vo firme DConsulta a Europe Direct, Mosta, Malta.
Foto: archív autorky

Zamestnanci Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity a Univerzity Kon štan tína
Filozofa pripravili v spolupráci s mestom
Nitrou bohatý program aktivít rozdelený do
12 tematických okruhov. V rámci neho sa
účastníci hravou a tvorivou formou oboz-
námili s akademickým prostredím, charak-
terom štúdia na univerzite a vybranými za-
ujímavými témami, predstavujúcimi súčasť
pestrej ponuky študijných programov
oboch univerzít. Novinkou tohto ročníka
bola aktivita Mladý richtár, richtárka, orga-
nizovaná kolektívom Katedry regionalistiky
a rozvoja vidieka FEŠRR. Malí študenti tu
získali poznatky o rozhodovacích proce-
soch v obecnom zastupiteľstve a sami ak-
tívne výtvarnou a slovnou prezentáciou
predniesli návrhy pre obec na riešenie voľ-
nočasových aktivít detí. NLU 2010 za SPU
organizačne zabezpečoval Odborový

zväz PŠaV pri SPU v Nitre, komisia pre
prácu s deťmi.

POVEDALI O NLU...
Liana Adamičková: - Som absolventka

už tretieho ročníka NLU a tento rok sa mi
páčil najviac. Zaujali ma viaceré aktivity,
napr. Mladý športovec, počas ktorej som
si zahrala vybíjanú, či Mladý environmen-
talista, kde som sa okrem iného dozvede-
la, aký je rozdiel medzi environmentalis-
tom a ekológom. Takže, ekológ je vedec,
ktorý sa zaoberá ekológiou, vedou o vzťa-
hoch živých organizmov k ich okoliu, ale aj
o vzájomných vzťahoch medzi živými or-
ganizmami. A environmentalista je človek,
ktorý skúma životné prostredie človeka,
zameriava sa na udržanie životného pro-
stredia v zdravom stave. Zaujala ma aj ak-
tivita Mladý richtár, počas ktorej sme si
mohli namaľovať ideálne mesto. V mojom

musí fungovať kino, park, športové ihrisko,
ale aj školy a knižnice, aby sme sa mali
kde vzdelávať, ďalej nemocnica, polícia,
supermarket a požiarnici. 

Filip Kostoláni: - Mám 11 rokov a v
tomto roku budem študovať na Gymnáziu
na Párovskej ulici. NLU som absolvoval už
po druhýkrát. V porovnaní s minulým ro-
kom sa mi zdala zaujímavejšia. Najviac sa
mi páčila aktivita Mladý technik, kde sme
vyrábali rôzne drevené zvieratká, ja na-
príklad mačku. Páčila sa mi aj aktivita
Mladý richtár, kde som si namaľoval ideál-
ne mesto. Podľa mňa v ňom nesmie chý-
bať polícia, aby nám neničili mesto, a leká-
reň, aby ľudia neboli chorí. Avšak ani ško-
la, aby som sa mohol učiť. Keď budem veľ-
ký, chcem študovať na Žilinskej univerzite
za pilota. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Viac sa o NLU 2010 dočítate v článku 
Ing. Márie Timorackej, PhD., koordinátorky

NLU 2010, uverejnenom v e-prílohe na
www.polnohospodar.sk.

POZÝVAME
Školenie k tvorbe a implementácii

projektov 7 RP

V rámci projektu LUZK – Rozvoj ľud-
ských zdrojov a zabezpečenie kvality
na SPU v Nitre sa v septembri uskutoč-
ní prvý blok cyklu interaktívnych work -
shopov na tému Štruktúra 7. rámcové-
ho programu a možnosti jeho širšieho
využitia na Slovensku, postup pri prí-
prave projektu 7. RP. Lektorom bude
prof. Ing. Štefan Mihina, CSc. Ško lenie
je určené vedúcim zamestnancom,
učiteľom a zamestnancom výskumu
a vývoja na SPU. Záujem co via sa mô-
žu prihlásiť emailom na adresu:
Gabriela.Slivinska@uniag.sk na jeden
z nasledujúcich termínov: 20., 24. a 27.
septembra (čas: 8.00 – 13.00 h, mies-
to: AZ–03, Katedra špeciálnej zootech-
niky) alebo 23. septembra (8.00 –
13.00 h, AS-04 Centrum IT FEM).

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ, 
manažérka publicity

Moderné vzdelávanie pre vedo-
mostnú spoločnosť / Projekt je spo-
lufinancovaný zo zdrojov EÚ.

a Rumun ska. Databáza zmluvných partne-
rov je prístupná a bude priebežne aktuali-
zovaná na http://cms.uniag.sk/Groups/
zahranicne-vztahy/podujatia/program-
erasmus/erasmus-praxe.xls/view

Organizátori letnej školy, pedagógovia z
Katedry záhradnej a krajinnej architektúry
(KZKA), spolupracovali pri príprave pro-
gramu od jesene 2009 aj s Útvarom hlav-
ného architekta mesta Nitry, lokálnymi ex-

pertmi a neformálnymi skupinami
občanov, ktorí formou prezentácií,
prednášok a konzultácií podporili
a ovplyvnili priebeh analytickej
časti spracovania návrhov. Svojou
prítomnosťou pri posudzovaní pr-
votných námetov a pri ich dopra-
covaní usmerňovali aj výsledné
riešenia.

Dipl. Ing. Anna Koll, zahraničná
lektorka z BOKU vo Viedni, a do-
máci pedagógovia z KZKA za-
bezpečovali odborný dohľad a
konzultácie počas tvorivej práce
v ateliéroch, aj organizačný ser-
vis. Dvojtýždňová práca študent-
ského kolektívu v ateliéroch vy-
vrcholila popoludní 16. júla verej-

nou vernisážou návrhov vo foyeri FZKI na
Tulipánovej 7 v Nitre, kde budú dlhodobo
vystavené. Verejnosť sa bude môcť s nimi
oboznámiť aj formou výstavy, ktorú KZKA
spoločne s neformálnou iniciatívou Zaos -
tre né na námestie, pripravuje na jeseň toh-
to roku na rôznych miestach mesta, s cie-
ľom priblížiť obyvateľom Nitry postrehy, ná-
zory a aj návrhy na riešenie exponovaných
a diskutovaných verejných priestranstiev.
Doc. Ing. arch. ROBERTA ŠTĚPÁNKOVÁ, PhD.,

koordinátorka LŠ Green Urban Spaces

Ďalšie informácie o letnej škole: 
www.summerschool.webnode.sk

Účastníci medzinárodnej letnej školy Green Urban Spaces.

Redakcia dvojtýždenníka 
POĽNOHOSPODÁR

hľadá

spolupracovníkov 
a dopisovateľov

z radov študentov SPU. 
Navštívte nás na rektoráte 

(pavilón E, 3. poschodie, č. dv. 307) 
alebo nám napíšte na adresu 
redakcia@polnohospodar.sk. 

Uverejnené príspevky sú honorované.
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Katedra rastlinnej výroby FAPZ s hlbo-
kým zármutkom oznamuje, že 30. 6. 2010
nás vo veku nedožitých 80 rokov opustil 

doc. Ing. FRANTIŠEK ADAMOVSKÝ, CSc.,

vzácny človek, dlhoročný bývalý spolupra-
covník a vedúci katedry, ktorý svoju 30-roč-
nú vedeckovýskumnú, výchovno-vzdeláva-
ciu a publikačnú činnosť zasvätil rastlinnej
výrobe a najmä slovenskému obilninárstvu. 

Narodil sa 18. 12. 1930 v Gbelanoch,
v okre se Žilina. Po ukončení štúdia na Agro -
nomickej fakulte VŠP v Nitre pôsobil ako ag-
ronóm na Mikovom Dvore a od r. 1960 ako
odborný asistent na Katedre rastlinnej výro-
by. V roku 1967 pod vedením akademika
Špaldona obhájil kandidátsku dizertačnú
prácu. Svoju vedeckovýskumnú činnosť
orientoval najmä na oblasť hustosiatych
obilnín, bol členom výskumného kolektívu,
ktorý sa podieľal na vypracovaní metódy
delenej výživy pšenice dusíkom, vďaka kto-
rej sa významne zvýšila úroveň slovenského
obilninárstva. Počas svojho pôsobenia na
univerzite vychoval desiatky diplomantov
a ašpirantov. Bol autorom a spoluautorom
desiatok vedeckých prác, odborných člán-
kov a niekoľkých vysokoškolských skrípt.
Ako vedúci katedry v r. 1986-1990 výrazne
prispel k rozvoju pracoviska. 

Na poslednej ceste sme ho odprevadili 
2. 7. 2010 na Chrenovskom cintoríne v Nit re.

Česť jeho pamiatke! Kolektív KRV

l  l  l

Útvar prevádzky Rektorátu SPU s hlbo-
kým zármutkom oznamuje, že 24. 7. 2010
nás vo veku 53 rokov náhle opustila kolegy-
ňa a priateľka 

EMÍLIA REPOVÁ.
Na univerzite pôsobila od roku 1987 ako

samostatná odborná referentka na oddelení
MTZ. Svoju prácu vždy vykonávala svedo-
mite a spoľahlivo. Jej odchodom sme stra tili
milú kolegyňu a priateľku, vždy ochotnú po-
môcť. 

Naposledy sme sa s ňou rozlúčili 28. 7.
2010 na mestskom cintoríne v Nitre.

Česť jej pamiatke! Kolektív ÚP

l  l  l

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva
a vinárstva FZKI SPU s hlbokým zármutkom
oznamuje, že 1. 8. 2010 nás vo veku 81 ro-

kov navždy opustil bývalý dlhoročný kolega
a pedagóg

doc. Ing. IMRICH ŽÚŽI, CSc.
Jeho život bol profesionálne zviazaný so

vzdelávaním odborníkov pre oblasť záhrad-
níctva, najmä ovocinárstva. Pôsobil ako pe-
dagóg na Katedre rastlinnej výroby a neskôr
na Katedre záhradníctva. Patril k zakladate-
ľom vysokoškolského vzdelávania v oblasti
záhradníctva, aktívne sa podieľal na budo-
vaní a rozvoji demonštračného sadu. Bol
vedúcim mnohých diplomových prác zame-
raných na ovocinárstvo, niektorí jeho diplo-
manti dokonca zostali pracovať vo sfére vy-
sokého školstva. Úzko spolupracoval s ovo-
cinárskymi odborníkmi z praxe a svoje kon-
takty a bohaté skúsenosti ochotne zdieľal
aj po svojom odchode do dôchodku. 

Na poslednej ceste sme ho odprevadili 
4. 8. 2010 na Chrenovskom cintoríne v Nitre. 

Česť jeho pamiatke! Kolektív KOVaV

l  l  l

Fakulta záhradníctva a krajinného inži-
nierstva s hlbokým zármutkom oznamuje,
že 11. 8. 2010 vo veku 23 rokov tragicky za-
hynula študentka 1. ročníka inžinierskeho
štúdia 

Bc. PETRA MAREKOVÁ.
Posledná rozlúčka bola 16. 8. 2010

v Trenčíne. 
Česť jej pamiatke!

Zamestnanci FZKI 
a spolužiaci 

l  l  l

Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ
s hlbokým zármutkom oznamuje, že 24. 8.
2010 nás vo veku 63 rokov opustila bývalá
dlhoročná spolupracovníčka

Ing. EVKA BRANIKOVIČOVÁ.
Narodila sa 11. 12. 1946 v Nitre. Po ab-

solvovaní štúdia na Agronomickej fakulte
VŠP pôsobila od r. 1970 v biochemickom la-
boratóriu KŠZ na Stanici výkrmnosti a jatoč-
nej hodnoty. Neskôr ako odborná pracov-
níčka zabezpečovala výskumné úlohy rie-
šené na katedre. V roku 2003 odišla do dô-
chodku. Strácame v nej dlhoročnú dobrú
kolegyňu a priateľku s výbornými charakte-
rovými vlastnosťami. 

Posledná rozlúčka bola 27. 8. 2010 na
Chrenovskom cintoríne v Nitre.

Česť jej pamiatke! Kolektív KŠZ

rópsky vodopád na rieke Rýn – Rheinfall
a absolvovali vyhliadkovú plavbu loďou v
okolí Luzernu.

4 Počas letného dovolenkového obdo-
bia sa zamestnanci univerzity a ich rodinní
príslušníci prostredníctvom ponuky univer-
zitných odborov rekreovali na viacerých
miestach na Slovensku (Račkova dolina,
Patince, Čingov, Kežmarské Žľaby, Tren -
čian ske Teplice, Turčianske Teplice) a v
Čechách (Praha, Karlov pod Pradědem).

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

4 V dňoch 16. – 24. júla 2010 sa autor
článku spolu s delegátmi zo Združenia
VŠaPRO OZ PŠaV na Slovensku zúčastnil
na študijnom pobyte realizovanom z finan -
čných prostriedkov projektu Grund tvig-
Partnerstvo Vývoj sociálneho dialógu a ko-
lektívneho vyjednávania ako výstupu celo-
životného vzdelávania. Účast ní ci v rámci
pracovnej cesty navštívili najvýznamnejšie
univerzity v Por tu gal sku (Lisabon, Aveiro,
Evora). Rokovania boli zamerané na ob-
lasť celoživotného vzdelávania, sociálneho
dialógu, inklúzie, hovorilo sa tiež o rodovej
rovnosti v súvislosti s príležitosťami na trhu
práce, ako aj o odborárskej činnosti za-
mestnancov v portugalskom školstve. 

4 Zamestnanci SPU absolvovali kultúr-
no-poznávací zájazd do južného Bavorska
a Švajčiarska. Počas piatich dní spozná-
vali historické dedičstvo UNESCO v obci
Wies, ďalej pokračovali po turisticky atrak-
tívnej Romantickej ceste, navštívili švaj -
čiarske mestá Stein am Rhein, Zürich,
Luzern a horskú dedinku Isenthal. Po ko -
chali sa pohľadom na najmohutnejší eu-

ODBORY INFORMUJÚ...

Univerzitná organizácia odborové-
ho zväzu PŠaV pri SPU v Nitre ozna-
muje, že od 31. augusta 2010 je sek -
retariát UO presťahovaný do priesto-
rov Štu dent ského domova A. Ber no lá -
ka (I. poschodie). Úradné hodiny a
tel. kontakty (kl. 5513, 037/6513241)
zostávajú nezmenené.

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

l 20. 9. 2010 o 9.00 na Katedre ochrany
rast lín (pavilón A, 5. posch., cvičebňa AA-52)
bude Ing. Silvia Rečková obhajovať prácu
Vplyv fungicídov na patosystém fuzariózy kla-
sov pšenice;

l 27. 9. 2010 sa na Katedre agrochémie
a výživy rastlín (pavilón CH, 2. posch.) usku-
točnia obhajoby dizertačných prác doktoran-
dov KAVR:

o 8.30 h bude Ing. Martina Gáliková obha-
jovať prácu Optimalizácia dusíkatej výživy
slnečnice ročnej, o 10.00 h bude Ing. Pavol
Krempa obhajovať prácu Vplyv diferencovanej
minerálnej výživy N, P, K, Mg, S na kvalitu
a kvantitu hrozna vo vinohradníckej oblasti
Tokaj; o 11.30 h bude Ing. Ladislav Ďörď ob-
hajovať prácu Vplyv klimatických faktorov na
kvalitu hrozna a vína.

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre oz -
namuje, že 

l 28. 9. 2010 sa v zasadačke KSaVS usku-
točnia obhajoby dizertačných prác: o 9.00 h
bude Ing. Peter Kukan obhajovať prácu
Účinky techniky na pôdu v systéme pôdoo-
chranných technológií; o 11.00 h bude Ing.
Jozef Krajčo obhajovať prácu Sledovanie fyzi-
kálno-mechanických vlast  ností pôdy s podpo-
rou presného poľnohospodárstva.

l 7. 10. 2010 sa v zasadačke D-TF (KSS, 4.
posch.) uskutočnia obhajoby dizertačných
prác: o 9.00 h bude Ing. František Varga ob-
hajovať prácu Odpor pôdy a jeho vplyv na re-
guláciu trojbodového závesu traktora; o 11.00
h bude Ing. Stanislav Paulovič obhajovať prá-
cu Minimalizácia strát prúdenia vody v plasto-
vých potrubiach zváraných na tupo.

Začiatkom septembra obhajovali dizer tač né
práce doktorandi FAPZ: 

Ing. Alica Rafayová prácu na tému Mo le ku -
lárno-genetické metódy v hodnotení produkcie
králikov (Oryctolagus cuniculus); Mgr. Jarmila
Rybnikárová: Re pro duk čná biológia vybra-
ných autochtónnych druhov rodu Pru nus L.;
Ing. Jozef Pjon tek: Ro do kme ňová ana lýza
ohro zených plemien koní na Slo ven sku, Ing.
Tomáš Kanka: Imu no his tochemické charakte-
ristiky čreva neonatálnych prasiat; Ing. Lenka
Mar ton ková: Vplyv extrémnej produkčnej zá-
ťaže dojníc na ich úžitkové a metabolické pa-
rametre; Ing. Sláv ka Ba čo vá: Krátkodobý
vplyv vybraných pratotechnických zásahov na
opustené trávne porasty; Ing. Beáta Adam -
čínová: Hod no tenie vplyvu racionalizačných
prvkov technológie pestovania repy cukrovej
(Beta vul garis L., provar. altissima Doell) na
produkčno-kvalitatívne vlastnosti úrody; Ing.
Matej Krebs: For mo vanie produkcie a kvality
repy cukrovej (Beta vulgaris, prov. altissima
Doell) vo vzťahu k abio tickým a agrotechnic-
kým faktorom; RNDr. Zuzana Kocha no vá: De -
tekcia a selekcia hospodársky výz nam ných
genotypov vy bra ných druhov ebe nov níkov
(Diospyros spp.) pre využitie v agropotravinár-
stve a kra jinotvorbe s využitím biotechnologic-
kých metód; Ing. Šte fan Ry ba: Hodnotenie
priebehu pôrodov kráv jednotlivých plemien
dobytka na Slo ven sku; Ing. Miroslava Gá li -
sová: Vplyv spôsobu odchovu na úžitkovosť
a správanie jahniat a ich matiek; Ing. Eva Mly -
ne ková: Biologické a výkonnostné parametre
koní plemena Nonius na Slo ven sku; Ing. Ivan
Imrich: Vplyv geneticky modifikovaných plo-
dín na produkčné parametre a kvalitu mäsa
ošípaných; Ing. Zora On drej čí ková: Efek tív -
nosť aplikácie biokalu v pro dukč nom procese
poľných plodín; MUDr. Miloš Gre guš: Nut rič -
né aspekty celiakie a vplyv bezgluténovej dié-
ty, histologický nález v duodene u pacientov
s celiakiou, Ing. Zuzana Dan ková: Post na tál na
transmisia lipidov a polysacharidov kolostra
enterocytmi tenkého čreva prasiat v perinatál-
nom období, Ing. Mária Bur dová: Anti oxi -
dačná a antiradikálová aktivita vybraných rast -
linných zdrojov a ich význam vo výžive.

l VÝBEROVÉ KONANIE l VÝBEROVÉ KONANIE l VÝBEROVÉ KONANIE l
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

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

l miesta vedúceho Katedry verejnej správy
FEŠRR.

Podmienky: 
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej

profilácie katedry,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- prax v riadiacej funkcii min. 5 rokov,
- znalosť anglického jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Ofice,
- vedecká spôsobilosť preukázaná vedeckými prí-

spevkami,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka –

doložiť výpis z registra trestov, nie starší ako 3 me-
siace,

- praktická zručnosť vo využívaní IKT,
- priloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja

a smerovania katedry.
Uzávierka je 24. 9. 2010.

l miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre fyziky TF.
Podmienky:

- VŠ vzdelanie v odbore fyzika,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka –

doložiť výpis z registra trestov.
Uzávierka je 24. 9. 2010.

l miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asis tenta na Katedre pedagogiky a psychológie FEM

pre výučbu predmetov všeobecná pedagogika, didak-
tika a teória výchovy.

Podmienky: 
- VŠ vzdelanie pedagogického zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka – preukázať štátnou

jazykovou skúškou alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať

certifikátom alebo praktickým overením,
- pedagogická spôsobilosť,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka –

doložiť výpis z registra trestov.
Uzávierka je 24. 9. 2010.

l miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín
FBP.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie,
- akademický titul PhD., minimálne 3-ročná prax VŠ

pedagóga,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať

štátnou jazykovou skúškou alebo pohovorom,
- ovládanie práce s PC na úrovni MS Office (Word,

Excel, PowerPoint),
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri-

ložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace).
Uzávierka je 24. 9. 2010.

l miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre skladovania a spracovania rast -
linných produktov FBP v 0,5 pracovnom úväzku.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia v oblasti kvasných

technológií,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- ovládanie práce s PC,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri-

ložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace).
Uzávierka je 24. 9. 2010.

l miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre skladovania a spracovania rast -
linných produktov FBP v 0,45 pracovnom úväzku.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa štúdia v oblasti kvasných

technológií a enológie,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- znalosť práce s PC,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri-

ložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace).
Uzávierka je 24. 9. 2010.

l dvoch miest vysokoškolských učiteľov na
Katedre veterinárskych disciplín FAPZ.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v študijnom odbore živočíšna produk-

cia, resp. príbuzných odboroch,
- akademický titul PhD. v uvedených odboroch,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka je 28. 9. 2010.

l miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre ge-
netiky a plemenárskej biológie FAPZ pre výučbu
predmetu genetika. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v študijnom odbore poľnohospodárstvo

alebo vedy o živej prírode,
- akademická hodnosť PhD. v št. odbore genetika,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- praktické zručnosti vo využívaní vysokovýkonnej la-

boratórnej techniky pri molekulárno-genetických ana-
lýzach živočíchov a ich produktov,

- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –
dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka je 28. 9. 2010.

l miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre
špeciálnej zootechniky FAPZ pre výučbu predmetov
chov koní a jazdectvo.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore živočíšna produkcia,
- akademický titul PhD. v odbore špeciálna živočíšna

produkcia,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- ovládanie práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická alebo trénerská prax v odbore jazdectvo,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka je 28. 9. 2010.

l miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre
trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ pre
výučbu predmetov krmovinárstvo, poľné krmovinár-
stvo, trávnikárstvo, špeciálne trávnikárstvo. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore rastlinná produkcia,
- akademický titul PhD. v odbore špeciálna rastlinná

produkcia,
- znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka je 28. 9. 2010.

l miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre bio-
techniky parkových a krajinných úprav FZKI pre za-
bezpečenie výučby predmetu základy lesného hos-
podárstva, biotechnika krajinnej zelene.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej pro-

filácie katedry,

- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka preuká-

zaná potvrdením o štátnej skúške alebo pohovo-
rom,

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

dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka je 24. 9. 2010.

l miesta vedúceho Katedry biometeorológie
a hydrológie FZKI.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej

profilácie katedry,
- vedecko-pedagogický titul profesor, docent alebo

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

a smerovania katedry.
Uzávierka je 24. 9. 2010.

l funkčného miesta profesora na Katedre gene-
tiky a plemenárskej biológie FAPZ pre študijný od-
bor 6.1.3 Všeobecná živočíšna produkcia,

l funkčného miesta profesora na Katedre zele-
ninárstva FZKI pre študijný odbor 6.1.10 Zá hrad níc -
tvo.

Uzávierka je týždeň od uverejnenia. Konkrétne
pod mienky a všeobecné kritériá pre obsadzovanie
funkčných miest profesorov a do centov sú uvedené na
webovej stránke SPU  www.uniag.sk a na úradnej vý-
veske SPU.

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými do-
kladmi o vzdelaní a inými požadovanými dokumentmi
posielajte na adresu: Rektorát SPU, Útvar personalisti-
ky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Pohár rektora do Zvolena
Univerzitná organizácia OZ PŠaV v

spolupráci s Katedrou telesnej výcho-
vy a športu FZKI zorganizovala 7. sep-
tembra devätnásty ročník Futbalového
turnaja troch univerzít o putovný po-
hár rektora. Zamestnanci troch sester-
ských univerzít - košickej UVLF, zvo-
lenskej TU a nitrianskej SPU sa po ro-
ku zvítali na futbalovom štadióne ČFK
– Čermáň - Nitra.

Záštitu nad podujatím prevzal rektor
SPU prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Na sláv-
nostnom otvorení nechýbali akademickí
funkcionári zúčastnených univerzít, pred-
stavitelia odborových organizácií, spon-
zori a ďalší hostia. Hráčov prišiel povzbu-
diť aj primátor Nitry Jozef Dvonč, prezi-
dent ČFK Jozef Slíž a tréner FC Nitra Ivan
Galát. Prekvapením bol hneď úvodný zá-
pas, keď favorizované domáce družstvo
SPU prehralo s tímom TU Zvolen 0 : 4.

Zvolenčanom sa podarilo zvíťaziť aj v sú-
boji s UVLF Košice 1 : 0. SPU Nitra ne-
využila výhody domáceho prostredia a
v treťom stretnutí podľahla Košiciam 2 : 1.
Spestrením futbalového zápolenia bolo
päť pokutových kopov po každom zápa-
se. Konečné poradie: 1. TU Zvolen, 2.
UVLF Košice, 3. SPU Nitra. 

Príjemný športový zážitok umocnilo
slávnostné vyhodnotenie turnaja v ŠD A.
Bernoláka, na ktorom boli okrem druž-
stiev ocenení aj jednotlivci. Za najlepšie-
ho brankára turnaja bol vyhlásený Jozef
Drábik z UVLF Košice, najlepším strel-
com sa stal Róbert Elek z TU Zvolen a ti-
tul najlepšej hráčky si odniesla Eva
Petrová z UVLF Košice. Jubilejný dvad-
siaty ročník futbalového turnaja sa usku-
toční o rok v Košiciach. 

Ing. MILAN POLÁČEK, PhD.,
predseda športovej komisie

Čakanie na výsledok... Foto: -IJ-

Masters 2010 Göteborg
Počas letných prázdnin, od 1.do 7.

augusta, sa vo švédskom Göteborgu
uskutočnil XIII. ročník FINA World Mas -
ters Championships 2010. Na najväč-
šom plaveckom podujatí roka sa zišlo
6500 plavcov, skokanov do vody, vod-
ných pólistov a synchronizovaných
plav kýň z celého sveta. Pretekalo sa v
12 vekových kategóriách a v 22 plavec-
kých disciplínach. V pretekoch na 100
m prsia v kategórii 60 – 64-ročných štar-
toval aj Dr. Ivan Janko (na snímke)
z Katedry telesnej výchovy a športu
FZKI SPU, ktorý v konkurencii 79 naj-
lepších svetových plavcov tejto vekovej
kategórie obsadil časom 1:42,36 celko-
vé 39. miesto a znovu potvrdil účastníc-
ky limit potrebný pre uznanie štartu na
majstrovstvách sveta. Blahoželáme! -r-

Byt do prenájmu 
Slovenská poľnohospodárska uni-

verzita v Nitre je vlastníkom 4–izbové-
ho bytu v Nitre na Hlbokej ulici č. 91,
ktorý ponúka do prenájmu zamest-
nancom, resp. študentom. Kontakt:
Ing. Miroslav Štr ba vý – ÚSM. Tel.:
037/641 5744 (volať v čase od 8.00 do
10.00 h), 037/641 5697.


