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Slovensko bolo v projektoch úspešné, 
financií je však menej

Z 
O

B
S

A
H

U
IN
S
ID
E

ZNAČKA KVALITY PRE SPU

Dr. Timothyho Halla (v strede) z Európskej komisie prijal aj prof. Ing. Peter Bielik,
PhD., rektor SPU. Prerokovali možnosti zapojenia našich fakúlt do projektov RP EÚ.
Hosť z Bruselu si prezrel aj niektoré výskumné pracoviská našej univerzity. Foto: za

STĹPČEK

Fórum otvoril prof. Ing. Marián Brestič,
CSc., prorektor SPU pre vedeckový-
skumnú činnosť, ktorý poukázal na vý-
znam a nevyhnutnosť účasti našej uni-
verzity v RP EÚ. „Výskum v akomkoľvek
odbore poľnohospodárskych vied je veľ-
mi náročný. Vyžaduje veľa štúdia, úsilia,
empatie a sebaobetovania. Veda, nielen
na Slovensku, ale vo väčšine krajín EÚ,
je dlhodobo podfinancovaná, a preto tre-
ba stále hľadať nové príležitosti. Popri
tradičných možnostiach schém domá-
cich grantových agentúr VEGA, KEGA,
APVV sa núkajú možnosti podpory zo
štrukturálnych fondov, rámcových pro-
gramov EÚ,“ povedal prorektor a dodal,
že na univerzite riešime desiatky projek-
tov VEGA, niekoľko APVV a MVTS, ale
iba zopár projektov rámcových progra-
mov EÚ. „Podobná situácia, aká je dnes,
bola už v 5. a 6. RP,“ pripomenul. Zá ro -

veň prítomných vyzval zamyslieť sa nad
tým, čo možno urobiť, aby sme boli ús -
peš ní, ktorý strategický smer bude naša
spoločnosť podporovať o dva, päť či de-
sať rokov, aké sú aktuálne výzvy v gran-
tových schémach očakávaných v blízkej
budúcnosti, ale aj nad tým, čo je úspeš-
ný projekt, či ten ktorý prinesie financie
alebo kvalitné výstupy a uznanie doma a
v zahraničí.

V ďalšej časti programu vystúpil prof.
Ing. Štefan Mihina, PhD., delegát SR pre
tému 2 Potraviny, poľnohospodárstvo,
biotechnológie a rybárstvo 7 RP, ktorý
obo známil prítomných s doterajšou ús -
peš nosťou slovenských pracovísk. „Od
za čiatku 7. RP od roku 2007 bolo poda-
ných 84 projektov so slovenskými sub-
jektmi, čo predstavuje 5,75 % zo všet-
kých podaných projektov. Z nich bolo
úspešných 13 (5,37 %), z toho 5 podali

gáta, ktorý je členom príslušného pro-
gramového výboru a tzv. kontaktnú oso-
bu (National Contact Point). O štruktúre a
nástrojoch podporného systému refero-
vala Ing. Jana Tomoková, vedúca odde-
lenia rámcových programov APVV a ná-
rodná koordinátorka 7. RP. Cenné infor-
mácie prezentoval aj Ing. Peter Beňo,
expert APVV pre ekonomicko-legislatív-
nu stránku projektov 7. RP.

Pre účastníkov informačných dní býva
každoročne inšpiráciou zoznámenie sa s
úspešnými riešiteľmi. V tomto roku to bo-
lo stretnutie s MUDr. Evou Mitrovou,
DrSc., zo Slovenskej zdravotníckej uni-
verzity v Bratislave, ktorej kolektív sa už
od začiatku 70. rokov 20. storočia podie-
ľa na riešení medzinárodných projektov,
zameraných na tlmenie chorôb zvierat
potenciálne prenosných na ľudí. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Hipológia – nový 
študijný program 
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V Kongresovom centre SPU sa 30. septembra uskutočnil informačný deň k
výzve 7. rámcového programu (RP) Európskej únie pre výskum, vývoj a demon-
štračné aktivity. Pozvanie prijal aj Dr. Timothy Hall, vedúci oddelenia poľnohos-
podárskeho lesníckeho a rybárskeho výskumu Európskej komisie.

Vítam vás doma!

Mládež v pohybe
Pod týmto heslom hostili belgické

Antverpy 5. októbra vyše 400 účastní-
kov medzinárodnej konferencie, ve-
novanej prítomnosti a budúcnosti vy-
sokoškolského vzdelávania a  mobilít
študentov. Podujatie, na ktorom sa zú-
častnila Androulla Vassiliou, euroko-
misárka pre vzdelávanie, kultúru,
viacjazyčnosť a mládež, ako aj ďalší
vysokí predstavitelia EÚ, zodpovední
za túto sféru, bola súčasťou belgické-
ho predsedníctva v Európskej únii.
Počas podujatia boli značkou kvality
ECTS Label a Diploma Supplement
ocenené viaceré európske univerzity,
medzi nimi aj naša, ako jediná zo Slo -
ven ska. Ocenenia odovzdával flám-
sky minister školstva Pascal Smet.
Diplom za Slovenskú poľnohospo-
dársku univerzitu, ktorý nás oprávňuje
používať tento titul do roku 2013, pre-
vzal rektor Peter Bielik, ktorý sa na
slávnostnom ceremoniáli zúčastnil
s Elenou Horskou, prorektorkou pre
medzinárodné vzťahy a prácu s verej-
nosťou. 

Osem paralelných sekcií konferen-
cie, zameraných na základné otázky
mobilít študentov, počnúc sociálnymi,
finančnými až po ich kvalitu a výhody
účastníkov zahraničných pobytov pri
uplatnení sa na európskych trhoch

Voľby do akademického senátu
Na základe článku 4 ods. 1 až 3 Zásad volieb do Akademického senátu SPU v

Nitre vyhlasujem voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie pre všetky fa-
kulty SPU a celouniverzitné pracoviská SPU (ako zamestnaneckej, tak aj študent-
skej časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných pracovísk SPU) na 
28. októbra 2010. V prípade neplatnosti volieb (čl. 13 Zásad) vyhlasujem opako-
vanie volieb na 3. novembra 2010.

Doc. Ing. JÁN SIMONÍK, PhD.,
predseda AS SPU

práce, podalo komplexný obraz o tej-
to dôležitej sfére vzdelávania v Eu ró -
pe a o jej perspektívach. 

Belgickí organizátori po prvýkrát
v his tórii vydali štvorjazyčnú publikáciu
o vyznamenaných univerzitách, kto rá
bude slúžiť na propagáciu a pod poru
rozširovania mobilít. -r-

Týmito slovami sa účastníkom cez-
hraničného fóra občanov na tému Quo
vadis, Európa? s podtitulom Lisabonská
zmluva a Európska občianska iniciatíva
8. septembra v Kongresovom centre
SPU prihovoril moderátor Attila Lovász.
Podčiarkol tým hlavnú myšlienku podu-
jatia, oboznamovať obyvateľov Európskej
únie s novou zákonodarnou iniciatívou
občanov, ktorou sa, ako jedným z inšti-
tútov priamej demokracie, budú môcť
zapájať do riešenia vecí verejných a ini-
ciovať legislatívne kroky v rámci Únie.
Prítomným študentom, pedagógom, ale
aj občanom Nitry či hraničného regiónu
Maďarskej republiky, sa prihovoril Maroš
Šefčovič, podpredseda Európskej ko-
misie, do ktorého portfólia patrí príprava
občianskej iniciatívy, ako aj poslanci EP
za Slovenskú republiku a Maďarskú re-
publiku, a to Edit Bauer, Anna Zábor -
ská, Sergej Kozlík, resp. Kinga Gál
a Zita Gurmai. V diskusii odzneli otázky
týkajúce sa procesných postupov pri
konkrétnej iniciácii zákonodarných aktivít
občanov z jednotlivých krajín EÚ. Ako
konštatovala maďarská europoslankyňa
Kinga Gál, napriek tomu, že Lisabonská
zmluva odpovedá na otázku, kam kráča
Európa, nová iniciatíva dáva občanom
možnosť konkrétne sa vyjadrovať najmä
k problémom, ktoré sa ich bytostne do-
týkajú. Na ilustráciu možno uviesť, že
jedným z prvých otáznikov, ktoré ľudí
zaujímajú, je problematika GMO.

Podujatie, ktoré zorganizovala brati-
slavská a budapeštianska informačná
kancelária Európskeho parlamentu, poctil
svojou prítomnosťou primátor Nitry Jozef
Dvonč, aj rektori oboch nitrianskych uni-
verzít. Prof. Peter Bielik v závere poďa-
koval organizátorom, že si za miesto di-
skusie vybrali pôdu našej alma mater
a europoslancom zaželal veľa úspechov
pri presadzovaní novej myšlienky. 

K. POTOKOVÁ

zamestnanci SPU. I keď podiel úspeš-
ných projektov zo všetkých podaných so
slovenskou účasťou (15,48 %) bol porov-
nateľný s celoeurópskou úspešnosťou
(16,58 %), nemôžeme byť spokojní s ob-
jemom získaných prostriedkov (1,8 mil.
eur z celkových 854 mil. eur, t.j. iba 
0,21 %). Rok 2010 bol však v celkovej bi-
lancii pre Slovensko najlepší,“ zhodnotil
prof. Š. Mihina úspešnosť slovenských
pracovísk v 7. RP. 

S mimoriadnym záujmom sa stretlo aj
vystúpenie Dr. Timothyho Halla z Bru -
selu, ktorý predstavil štruktúru a nástroje
7. RP a informoval o postavení a rozsahu
témy 2 zameranej na výskum v agro -
potravinárstve, lesníctve a v rybárstve.
Po zor nosť upriamil na podporu výskumu
významu bioekonomiky v rozvoji EÚ.
Uvie dol základné ciele a obsah výzvy té-
my 2 na rok 2011, v ktorej možno podá-
vať projekty do 25. januára 2011. Kon -
kre tizoval podmienky podávania projek-
tov v oblasti využívania pôdy, chovu
zvie rat, výroby zdravých potravín a po-
dobne. Poukázal na prínos zaradenia
ma lých a stredných podnikov do rieše-
nia projektov. Pre účastníkov podujatia
bolo tiež užitočné dozvedieť sa mená a
adresy pracovníkov Európskej komisie
zodpovedných za administrovanie pro-
jektov 7. RP zameraných na poľnohospo-
dárstvo, potravinárstvo a biotechnológie.

Na Slovensku sú riešitelia projektov 7.
RP podporovaní prostredníctvom Agen -
tú ry na podporu výskumu a vývoja. Kaž -
do ročne sú vyhlasované dve výzvy. Jed -
na pre refundáciu nákladov spojených s
prípravou projektov a druhá na dofinan-
covanie projektov z rozpočtu SR. Každý
tematický okruh má nominovaného dele-

Zástupcovia európskych univerzít
počas slávnostného odovzdávania
diplomov. Foto: ELENA HORSKÁ

Európska komisia ocenila úsilie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, dôsledne uplatňovať Európsky systém zhro-
mažďovania a prenosu kreditov (ECTS) na účely nadnárodných mobilít, ako aj vynikajúce výsledky jeho implementácie v aka-
demickej praxi a udelila jej značku ECTS Label na roky 2010 až 2013. Diplom signoval Jordi Curell Gotor, riaditeľ EK pre
celoživotné vzdelávanie a Gilbert Gascard, riaditeľ agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálnu techniku a kultúru.

Pri počutí slova „biodiverzita“ sa mi
automaticky vybaví moderné laboratórium
so zložitými mikroskopmi a inými, tajomne
vyzerajúcimi prístrojmi, okolo ktorých sa
nehlučne pohybujú výskumníci v bielych
plášťoch. Asi je to choroba z povolania,
že výskum rovná sa labák. Ale moje
roky strávené na univerzite to hádam
ospravedlňujú. 

Biodiverzita, rôznorodosť v prírode, to
však nie je „laboratórna“ záležitosť, je to
život sám. Všetko do všetkého zapadá
a všetko so všetkým súvisí. Každá rastlinka
a či živočích má svoje miesto a poslanie.
Uvedomíme si to najskôr vtedy, ak z ne-
jakého dôvodu chýbajú. Aj pyramída z ka-
rát, ktorú si staviame pre potešenie, spad-
ne, len čo nie sme dostatočne opatrní,
nie? Že by sme aj rôznorodosť v prírode
boli schopní zachovať, keby sme boli 
cit livejší a opatrnejší voči tomu, čo nás
obklopuje, živí, šatí, či jednoducho teší? 

Zaujala ma myšlienka prezidenta se-
nátu, dohliadajúceho nad činnosťou vý-
skumných ústavov biologického zame-
rania v Nemecku. Napísal ju do úvod -
níka časopisu, venovaného biologickej
rôznorodosti a kvalite našej výživy. Rozvíja
úvahu, že je síce možné dlhodobo ucho-
vávať vlastnosti kultúrnych rastlín či hos-
podárskych zvierat v génových bankách,
no ak má byť tento potenciál skutočne
zachovaný pre budúcnosť, musíme sa
oň aktívne zaujímať. My, konzumenti.
Prečo raz neochutnať jablko neznámej či
starej odrody, alebo mäso ošípanej, ktorá
sa stáva v našich chovoch už raritou?
A ak je chuť dobrá, prečo ich neoži viť
a nevrátiť do kolobehu? Aby sa nestali
položkou v červenej knihe ohrozených. 

Zaujímavý postreh, myslím si. A možno
aj návod, ako popularizovať vedu, ktorá
je pre laika opradená rúškom tajomstva.
Verili by ste, že aj chuť šťavnatého jabĺčka
zo starého sadu je vlastne kúskom vedy?
Verte, neverte, je to tak! 

K. POTOKOVÁ
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Informačné technológie v pôdohospodárstve

Fotónový farmár získal cenu rektora

Na FZKI vznikne centrum excelentnosti

ich môžu požičiavať záujemcovia zo škôl
či praxe. Okrem toho sa vybraná kolekcia
snímok bude premietať vo všet kých väč-
ších mestách na Slo ven sku na podujatí
Agrofilm pre prax. Vlaňajšiu kolekciu
vďa ka tomu videlo vyše 7-tisíc divákov.

Pedagógom, študentom a ostatným zá-
ujemcom z SPU budú filmy z tohtoročnej
ponuky Agrofilmu k dispozícii od 1. do
26. novembra. Informácie: doc. Ing. Anton
Podolák, CSc., tel.: 0905 744 481. KP

Hlavnú cenu Magna Mater prisúdila
medzinárodná porota maďarskému filmu
Návrat do Bharatpuru režiséra Sza bol -
csa Mosonyiho. Hovorí o bývalom lo-
veckom území maharadžu, ktoré sa za
sto rokov premenilo na raj vtákov. Spo-
medzi slovenských snímok zabodoval
film Pavla Barabáša Mongolsko v tieni
Džin gi schána, ocenený v kategórii do-
kumentárnych a publicistických filmov
prvým miestom. Druhé v tej istej kategórii
získal film Zdena Vlacha Príbehy starého
lesa, ktorý prihlásila Slovenská televízia.
Cenu národnej poroty udelili videosnímke
Bratislavského regionálneho ochranár-
skeho združenia Oázy života – obnova
mokradí na Záhorí a diplom Národnej
poroty získal film Ústavu krajinnej ekológie
SAV Krajina a jej trvalo udržateľný rozvoj. 

Cenu rektora Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre získal ho-
landský videoprogram Fotónový farmár
režiséra Pieta Heina van der Hoeka.

Rozpráva o tom, ako skladovať energiu,
vyrobenú z obnoviteľných zdrojov.
Predstavuje prvého fotónového far-
mára na svete a vanádiovú batériu,
ktorú používa na skladovanie elektriny. 

Na festivale bolo udelených dovedna
24 cien. Všetky ocenené snímky natrvalo
ostávajú v archíve Agrofilmu, odkiaľ si

DNES NA TÉMU: AGROFILM 2010

Na 27. ročníku špecializovaného festivalu, venovaného kinematografii týkajúcej
sa pôdohospodárstva, potravinárstva, ekológie a príbuzných oblastí, sa už tradič-
ne konalo aj medzinárodné sympózium na aktuálnu tému. Spýtali sme sa naň prof.
Ing. LADISLAVA NOZDROVICKÉHO, PhD., odborného garanta podujatia, ktoré or-
ganizačne pripravila Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Sympózium ste koncipovali ako po-
dujatie s aktuálnym odkazom, zame-
raným na informačné technológie (IT)
a ich využitie v pôdohospodárstve.
Prečo práve táto téma? 

- Informačné technológie sú význam-
ným fenoménom dneška vo všetkých
sférach života. Moderné riadenie podnikov
a organizácií si vyžaduje rýchle, včasné
a prehľadné spracovávanie informácií.
Vynikajúcim pomocníkom je neustále sa
rozvíjajúca počítačová technika s čoraz
dokonalejšími softvérovými prostriedkami.
Na základe poznatkov z do-
máceho prostredia však mu-
síme konštatovať, že nástup
nových technológií je v na-
šom rezorte o niečo pomalší
ako v iných európskych kra-
jinách. Využívanie IT sa však
často obmedzuje iba na elektronickú
poštu či prístup na internet. V rezorte
pôdohospodárstva má však aplikácia IT
podstatne širšie možnosti, aby zefektívnila
našu prácu a priniesla aj ekonomický
efekt.

Náš rezort je však veľmi rôznorodý
a v mnohom špecifický...

- Áno, a svojím charakterom a zloži-
tosťou vytvára veľký priestor pre uplatňo-
vanie širokého spektra informačných tech-
nológií. Predovšetkým v oblasti spravo-
vania toho najdôležitejšieho zdroja – pôdy.
Informačný systém o pôde umožňuje na-
príklad monitorovať jej vlastnosti, identifi-
kovať, mapovať a vytvárať komplexné in-
formácie o stave pôdneho fondu na Slo-
vensku, vedecky prognózovať zmeny
vlastností pôdneho krytu pod vplyvom
predpokladanej klimatickej zmeny, vývoj
pôdno-ekologických podmienok pre poľ-
nohospodársku výrobu, ako aj hodnotiť
vplyv využívania pôdy na iné zložky pro-
stredia, na vodu či ovzdušie. Geografické

informačné systémy sa stali neodmysli-
teľnými pomocníkmi pri mapovaní, plá-
novaní, aktualizácii a prezentácii údajov
súvisiacich s pôdnym a pozemkovým
fondom. Moderné softvérové produkty
umožňujú vytvárať pre každú plodinu ale-
bo druh hospodárskych zvierat účelové
databázy, zostavovať výrobné technológie
a vykonávať normatívne kalkulácie spo-
treby vstupov, produkcie, výnosov a ná-
kladov. Zásluhou informačných technológií
nadobúda práca výrobného manažéra
novú dimenziu a je efektívnejšia. 

kých údajov o poľnohospodárskych stro-
joch a zariadeniach, ako aj základných
údajov o výrobcoch a predajcoch strojov.
V manažmente poľnohospodárskej tech-
niky majú veľký význam počítačom pod-
porované systémy vykonávajúce ekono-
mické úvahy o strojových súpravách. No
pre efektívnu poľnohospodársku výrobu
aj optimalizácia výrobných technológií a
viacvariantné posudzovanie štruktúry vý-
roby a jej technológií. 

Veľký priestor pre uplatňovanie in-
formačných technológií vytvára aj les-
níctvo...

- V lesníckej praxi ide najmä o využí-
vanie technológií terestrického merania,
interpretáciu rôznych záznamov diaľko-
vého prieskumu Zeme, digitálnu fotogra-

metriu a spracovanie obra-
zov. To všetko súvisí so získa -
vaním a spracovaním prvot-
ných informácií na tvorbu
lesníckych máp. Prostred-
níctvom IT možno prognó-
zovať stav lesa, optimalizovať

jeho obhospodarovanie, umelú, resp. pri-
rodzenú obnovu. Využívajú sa pritom
nové poznatky z oblasti geoinformatiky,
geoštatistiky, ale aj biometrie, dendro-
metrie, modelovania, informatiky a náuky
o produkcii lesa.

Ako vidno, pod spoločným meno-
vateľom IT sa na sympóziu diskutovalo
naozaj širokospektrálne. 

- Je to tak, pretože, ako všetci vieme,
niet dnes už oblasti života, ktorej by sa
informačné technológie vyhýbali. Odznel
tak napríklad aj príspevok o ich aplikácii
v celoživotnom vzdelávaní či pri rozvoji
vidieka. Napriek tomu, ako vyplynulo z
prednesených príspevkov, Slovensko ešte
stále zaostáva v účinnej a efektívnej im-
plementácii informačných technológií.
Preto sme programom sympózia chceli
poukázať nielen na pokroky, ale aj na
existujúce rezervy a biele miesta vo vy-
užívaní informačných technológií u nás. 

Ďakujem za informácie! 
K. POTOKOVÁ

ZO SVETA

Verejná debata o vplyve Bruselu na Slovensko
Máte pocit, že rastúci vplyv Bruselu na

Slovensko našej krajine neprospieva? Alebo
naopak, myslíte si, že väčšia integrácia
národných štátov v rámci Únie vie zabez-
pečiť jej lepšie a harmonickejšie fungovanie? 

V októbri na debate Café Európa dis ku -
tujeme o tom, že: Silný “Brusel“ Sloven sku
neprospieva!

Debaty Café Európa, organizované Za-
stupiteľstvom EK na Slovensku, Slovenskou
debatnou asociáciou a miestnym Europe
Direct Centrom majú za cieľ iniciovať di-
skusiu, zvýšiť informovanosť verejnosti,
podporiť kritický pohľad, poskytnúť odbor-

níkom priestor na argumentáciu a publiku
na vyjadrenie vlastného názoru.

Debatujeme vždy na veľmi kontroverzne
postavené tézy. V debate vystúpia dvaja
odborníci na opozičných stranách ideového
spektra. Úlohou jedného rečníka je tézu
obhájiť, druhý sa ju snaží vyvrátiť. Priestor
bude aj pre vás, aby ste vyjadrili svoj
názor, prípadne vyslovili komentár k di-
skutovanej téme.

Príďte 26. októbra o 17:30 h do kníhku-
pectva Panta Rhei v Galérii Mlyny na de-
batu! Káva a zákusok je na nás!

Viac na www.cafeeuropa.sda.sk

Kohútik agrofilmový
Logom tohtoročného filmového festi-

valu bol štylizovaný kohút. Jeho autorom
je český básnik a výtvarník JIŘÍ SLÍVA
(1947). Aj keď vyštudoval ekonómiu, už
od roku 1979 sa živí kresleným humo-
rom, litografiou a knižnými ilustráciami.
Jeho tvorba bola publikovaná aj v takých
denníkoch a časopisoch ako Nebel spal -
ter, New York Times, Playboy či Wall
Street Journal. Slívov humor je založený
predovšetkým na paradoxe, na kontras-
te bežných a serióznych tém. 

(Spravodaj Agrofilmu)

Spolupráca s Maltou pokračuje
Naša univerzita má dlhodobú spolu-

prácu s organizáciou Europe Direct Mos -
ta, k doterajším skúsenostiam pribudla aj
realizácia mobilitného projektu Leonardo
da Vinci VETRPO s názvom Zvýšenie
kva lity odborného vzdelávania prenosom
skúseností z praxe. Jeho hlavným cieľom
bola výmena empirických skúseností,
metodických prístupov a prípadových
štúdií v oblasti implementácie vzdeláva-
cích projektov, rozvoja regiónov, turizmu
a efektívnosti verejnej správy. Na mobilite
sa zúčastnil tím pedagógov z FEŠRR a
FEM spolupracujúcich na projektoch a

vzdelávaní v oblasti verejnej správy a fi-
nancovania programov EÚ. Prínosom bo-
la predovšetkým výmena skúseností z
implementácie vzdelávacích projektov,
ako aj dohoda o spolupráci v projekte
Jean Monnet s názvom Financovanie
pro gramov EÚ. Bude orientovaná na
pred nášky zástupcov partnerskej organi-
zácie týkajúce sa praktických skúseností
z tejto oblasti. Partneri rokovali aj o rozší-
rení modulov virtuálneho štúdia na portáli
a o spolupráci so samosprávou a podni-
kateľským sektorom na Malte.

Doc. JUDr. ELEONÓRA MARIŠOVÁ, PhD.

V poradí 27. ročník medzinárodného festivalu Agrofilm, ktorý sa v Centre vý-
skumu živočíšnej výroby konal od 27. septembra do 1. októbra, už pozná víťaza.
Medzinárodná porota ho vybrala spomedzi 151 prihlásených dokumentárnych
filmov z 28 krajín, z toho 14 zo Slovenska.

Na Katedre krajinného inžinierstva a Katedre biometeorológie a hydrológie FZKI
za čali od 1. októbra tohto roka realizovať štrukturálny projekt Centrum excelentnosti
pre integrovaný manažment povodia (CEIMP), financovaný zo zdrojov Európskej únie.

Riadiacim orgánom pre vykonávanie,
kontrolu a implementáciu projektu je Agen-
túra Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ,
operačný program Výskum a vývoj. Koor-
dinátorom je Ústav hydrológie SAV v Bra-
tislave, tretím partnerom Technická uni-
verzita vo Zvolene. „Strategickým cieľom
projektu je vytvoriť a vybudovať centrum
excelentného výskumu pre integrovaný
manažment v povodí, v oblasti riadenia a
hospodárenia s vodou v krajine v pod-
mienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny.
Tento cieľ je totožný s globálnym cieľom
operačného programu Výskum a vývoj,
pretože podpora centra excelentného vý-
skumu je realizovaná práve formou mo-
dernizácie a zefektívnenia procesu vý-
skumu a vývoja skvalitnením infraštruktúry
relevantných pracovísk,“ uviedol Ing. Du-
šan Igaz, PhD., vedúci KBH, koordinátor
pro jektu na SPU. 

Pokiaľ ide o špecifické ciele, sú orien-
tované na vytvorenie centra pre výskum
tvorby odtoku a dynamiky zásob vody v
pôdach hlavných povodí Slovenska a roz-
šírenie poznatkovej základne, diagnostiku

a prognózovanie hy dro lo gic kého režimu
povodí v podmienkach prebiehajúcej kli-
matickej zmeny. „Vytvorenie centra za-
bezpečí prehĺbenie excelentného výskumu
v oblasti monitoringu hydrologického re-
žimu povodia so zahrnutím vplyvu vody v
pôde, ktorý na Slovensku absentuje. Zá-
roveň podporí rozvoj potrebnej infraštruk-
túry, diagnostikovania a simulácie extrém-
nych javov, napr. pôdneho sucha, resp.
tvorby podmienok pre vznik povodní, čím
sa zabezpečí koordinácia s ostatnými
zložkami hydrologického cyklu v povodiach
Slovenska,“ informoval vedúci katedry a
dodal, že sa vytvoria aj podmienky pre
vzdelávanie doktorandov v danej oblasti. 

Riešitelia projektu sa budú zúčastňovať
na domácich a zahraničných konferen-
ciách, ktoré prehĺbia a rozšíria ich poznatky
z danej problematiky. Riešiteľský kolektív
z SPU tvorí 11 odborných pracovníkov, 2
doktorandi a 2 administratívni pracovníci.
Celkový rozpočet projektu je 3,3 milióna
eur, z toho pre FZKI bolo pridelených
vyše milióna eur. Projekt bude realizovaný
do konca septembra 2012. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Nobelove ceny 2010
Fyziológia a medicína: britský fyziológ a priekopník reprodukčnej medicíny Robert

G. Edwards, ktorý vyvinul a zdokonalil metódu oplodnenia in vitro. 
Fyzika: Andre Geim a Konstantin Novoselov - dvojica pôvodom ruských vedcov

pôsobiacich na Manchesterskej univerzite, za priekopnícke experimenty s najtenším
materiálom na svete grafénom (forma uhlíka).

Chémia: Američan Richard Heck a Japonci Ei-iči Negiši a Akira Suzuki za pa lá -
diovú katalýzu krížových párov molekúl v organickej syntéze. Ich výskum môže byť
využitý predovšetkým v medicíne, poľnohospodárstve, ale aj v elektronike.

Literatúra: peruánsky spisovateľ Mario Vargas Llosa, ktorý sa v 60. rokoch výrazne
zaslúžil o vzostup latinskoamerickej literatúry a stal sa jedným z najvplyvnejších zás -
tup cov magického realizmu.

Mier: čínsky disident, literárny kritik, historik a aktivista za ľudské práva Liou Siao-
po. Od roku 2008 je vo väzení za spoluautorstvo na Charte 08, dokumente požadujúcom
politické reformy a demokratizáciu čínskej spoločnosti. 

Ekonómia: americkí ekonómovia Peter Diamond, Dale Mortensen a britsko-cyper -
ský ekonóm Chirstopher Pissarides za analýzu podstaty trhu a vyhľadávanie na trhu
práce. Trojica riešila otázku, prečo je také množstvo ľudí nezamestnaných, keď na trhu
je množstvo neobsadených pozícií. -r-

Voľby do AS FAPZ 
Predseda Akademického senátu

FAPZ vyhlasuje voľby do zamestna-
neckej a študentskej časti AS FAPZ
na funkčné obdobie 2010 – 2014.
Voľby sa uskutočnia 28. 10. 2010 od
8.00 do 16.00 h v aule (zamestnanci)
a v priestoroch pod aulou (študenti).
V prípade neplatnosti volieb z dôvodu
nízkej účasti sa druhé kolo uskutoční
3. 11. 2010. -r-

V Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa koncom júla konala
omša na pamiatku sv. Ladislava. Pri tejto príležitosti boli po prvýkrát čest-
ným krížom pomenovaným po tomto svätcovi vyznamenané osobnosti pod-
zoborského regiónu, ktoré svojou výskumnou aj publikačnou činnosťou usi-
lujú o propagáciu historických hodnôt a kultúrneho dedičstva tohto kraja.

Bol medzi nimi aj doc. Ing. ALEXANDER
FEHÉR, PhD., z Katedry udržateľného roz-
voja Fakulty európskych štúdií a regionál-
neho rozvoja. Výbor, ktorý rozhoduje o
udelení Čestného kríža sv. Ladislava, ocenil
jeho aktivity v kultúrnej, humánnej a spolo-
čenskej sfére týkajúce sa podzoborského
regiónu, ktoré vykonáva nad rámec svojich
pracovných povinností. „Nakoľko moja prá-
ca je skôr prírodovedná, zaoberám sa
otázkami udržateľného využívania prírod-
ných zdrojov, ocenenie ma prekvapilo,“
priznal sa doc. Fehér na začiatku krátkeho
rozhovoru.

Sú prírodné vedy zlučiteľné s humán-
nou či komunitnou sférou?

- Udržateľný rozvoj je na rozhraní envi-

ronmentálnej, sociálnej a ekonomickej sféry.
Po nástupe na Katedru trvalo udržateľného
rozvoja som učil aj také predmety, ako sú
dejiny poľnohospodárstva či história a kul-
túra vidieka. Aj environmentálne predmety,
ktoré v súčasnosti učím, majú silný humánny
ráz. Veď problémy v skutočnosti nespôso-
buje príroda, tá vo svojej podstate funguje
dobre, ale ľudia, ktorí si ešte stále neuve-
domili svoje skutočné a oprávnené alebo
neoprávnené materiálové či priestorové
nároky. Je to teda o ľuďoch a etike. 

Čo pre vás znamená toto vyzname-
nanie? 

- Nikdy som nepociťoval potrebu byť
ocenený, môj život bol a je „nastavený“
inak. Neuchádzal som sa o vedúce miesta,

ktoré mi boli dostupné, niektoré mi doslova
„prischli“. Hľadám určitú vyváženosť medzi
súkromným a profesijným životom, pričom
si plne uvedomujem, že nie som vševed a
relativitu akademických titulov som pochopil
pri snahe habilitovať sa na jednej slovenskej
univerzite. Toto vyznamenanie v určitom
slova zmysle pre mňa znamená viac ako
niektoré akademické ohodnotenia. Hybnou
silou však musia byť skutočné hodnoty a
pre mňa je dôležitý aj postoj a pochopenie
nadriadených a niektorých kolegov, za čo
som im skutočne vďačný.

Vydali ste básnickú zbierku, napísali
niekoľko obecných monografií, ste
spolu zakladateľom spolku priateľov vína
a veľa cestujete. Dá sa to všetko zvlád-
nuť?

- Určite dá, pretože príroda a umenie v
širšom slova zmysle musia ísť spolu, ruka
v ruke. To len naša súčasná spoločnosť
ich tak striktne diferencuje. Na starých uni-

verzitách sa predsa vyučovali spoločne.
Mňa to nerozptyľuje, skôr naopak, pomáha
mi to pri odhaľovaní skrytých vecí a vytvára
harmóniu, konzistentnejší a holistickejší
pohľad na svet. Čo sa týka vína, telo a du -
ša sa stretli práve vo víne. Je to výnimočný
mok, k dobrému vínu mám úctu a rešpekt
a som aj vinohradník a vinár. Cestovanie
mi energiu určite neodčerpáva. Opak je
pravda. Precestoval som niektoré exotické
krajiny, Brazíliu, Bo líviu, Peru, Kolumbiu,
Maroko, Thajsko, Laos, Myanmar, Malajziu,
Mongolsko, severný Kaukaz a takmer celú
Európu. Cudzie kraje sú pre mňa zdrojom
inšpirácie, ale aj objektom štúdia. Som
vášnivý jachtár, potápač, cyklista, zberač
prírodnín.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? 
- Byť dobrým človekom, neúnavným bá-

dateľom a náročným pedagógom. Chcel
by som dokončiť niekoľko rozpracovaných
rukopisov, v najbližšom polroku čakám na
vydanie vysokoškolskej učebnice vo Švéd -
sku. Som jej spolueditorom a spoluautorom.
Najviac ma fascinuje práca v teréne, no
ako pedagóg mám na to skutočne veľmi
málo času. Našu odbornú konkurencie-

schopnosť významne znižuje pedagogická
zaťaženosť, a preto musím selektovať, na-
príklad účasť v projektoch. Úlohy ma čakajú
aj v Centre Programu baltickej univerzity.
Je to zaujímavá výzva pre pedagógov, ako
aj pre študentov, ktorí sa chcú naučiť viac
a prípadne aj cestovať a poznávať iné kra-
jiny. Snažím sa uprednostňovať veci dôležité
pred tzv. súrnymi. No pedagóg SPU toho
musí zvládnuť veľa a, našťastie, na kravatu
som si nezvykol.

Ďakujem za rozhovor! 

Ing. DANIELA HALMOVÁ, PhD.

V odbornej literatúre sa v poslednej
dobe často skloňuje aj termín presné
poľnohospodárstvo...

- Aj táto činnosť, znamenajúca vyko-
návanie pestovateľských opatrení so
správnou intenzitou, na správnom mieste
a v správnom čase, je možná vďaka
existencii informačných technológií. Umož-
ňujú presnejšie hodnotiť priestorovú va-
riabilitu pôdnych podmienok v rámci po-
zemkov, precízne hodnotiť dynamiku pro-
cesov ovplyvňujúcich tvorbu úrody a jej
kvalitu. S podporu IT a modernej techniky
možno presnejšie vykonávať mnohé ag-
rotechnické zásahy a opatrenia, a tak
zvýšiť efektívnosť výroby alebo redukovať
negatívne dopady na životné prostredie.

Bolo by možno nosením dreva do
lesa, keby sme vymenúvali výdobytky
IT v oblasti poľnohospodárskej tech-
niky, nie? 

- Samozrejme, aj tu sú nové IT veľmi
dobrým pomocníkom. Umožňujú eviden-
ciu technických a technicko-ekonomic-

Za lásku ku kraju pod Zoborom
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NÁŠ TIP

Čím ste chceli byť ako dieťa? 
- Vodič smetiarskeho auta – zaujalo

ma to auto... 
S kým by ste sa chceli stretnúť 

a porozprávať? 
- S Janom Krausom.
Z čoho ste mali v poslednej dobe

najväčšiu radosť? 
- Z novej práce…
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
- Okrem angličtiny a ruštiny by som

chcel ovládať ešte aspoň jeden svetový
jazyk.

Čo rád čítate (počúvate)?
- Čítam rád, moja obľúbená kniha je

román 1984 od Georga Orwella. Hudba
ma sprevádza na každom kroku a v pod-
state počúvam všetko okrem dychov-
ky…

Ako si dobíjate energiu? 
- S priateľmi.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete

zbaviť? 
- Nemám ☺.
Aké máte koníčky? 
– Rád cestujem, fotografujem, zaujíma

ma literatúra a film.
Máte nejaký obľúbený citát? 
- Pomôž si človeče, ….
Humor je korením života – máte ne-

jaký obľúbený vtip? 
- Vtipy mám veľmi rád, ale žiaľ, hneď

ich zabudnem. -rch-

Katedra špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdro-
jov otvorila v septembri tohto roku ako jediná na Slovensku nový akreditovaný
bakalársky študijný program hipológiu v dennej i externej forme. Vznikol na
základe požiadaviek praxe a veľkého záujmu študentov v predchádzajúcich ro-
koch. Prvú študijnú skupinu v dennej forme štúdia, ktorá odštartovala históriu
hipológie na SPU, tvoria iba dievčatá.

„Záujem o študijný program bol veľký,
prihlásilo sa 168 uchádzačov z celého
Slovenska. V dennej forme štúdia sme
otvorili iba jednu študijnú skupinu. Naj-
lepšie vo výberovom site obstálo 20 diev-
čat. Viac kapacít pre výučbu hipológie
nemáme, keďže okrem toho organizujeme

aj externú formu štúdia pre 40 študentov,
kurz jazdectva pre začiatočníkov a pre
pokročilých, ktorý navštevuje ďalších 80
študentov a vyučujeme tiež predmet chov
koní, ktorý absolvuje 150 študentov,“ in-
formoval doc. Ing. Marko Halo, PhD., z
Ka tedry špeciálnej zootechniky FAPZ, na
prvej vyučovacej hodine hipológie, ktorá
sa uskutočnila 30. septembra v jazdeckom
stredisku SPU. Študentky sa počas štúdia
budú venovať anatómii, fyziológii, výžive,

etológii, welfaru a hipoterapii. Budú mať
povinné jazdectvo, naučia sa manažovať
a vytvárať najvhodnejšie podmienky pre
chov koní. Podľa predbežného hodnotenia
je úroveň študentiek v jazdectve veľmi
dobrá. „Každá z nich má skúsenosti s
chovom koní, niektoré sú reprezentantky
v parkúrovom skákaní, drezúrnych dis -
ciplínach či účastníčky majstrovských
súťaží. Myslím si, že je na čom budovať,“
konštatoval gestor programu. A čo oča-
kávajú dievčatá od štúdia, kde sa chcú
uplatniť a čo pre ne znamená chov koní? 

Zuzana Cagáňová zo Šurian sa už od-
malička dostávala ku koňom. Podľa nej
sú to vznešené a najušľachtilejšie zvieratá.
„Môj otec je tréner dostihových koní a v
budúcnosti sa tejto profesii chcem venovať
aj ja. Verím, že štúdium mi umožní zlepšiť
sa po odbornej stránke,“ hovorí. Aj Petra
Košťálová z Preselian si už v detstve ob-
ľúbila koníka, ale najskôr v podobe svojej
drevenej hračky či fotografií v časopisoch.
„Živého koňa som prvýkrát uvidela v Ná-
rodnom žrebčíne v Topoľčiankach. A keď -
že náš známy mal koňa, postupne som
sa dostala k jazdeniu. Entuziazmus mi
vydržal tri roky, potom som mala pauzu.
Avšak, keď som sa dozvedela, že na
SPU sa otvára hipológia, neváhala som.
Túžim sa zlepšiť v jazdectve a venovať
sa chovu koní. Kôň je mojím najlepším
priateľom.“ Victoria Eve Csanadiová z
Trnavy je známou tvárou v jazdeckom
športe. Trénuje v jazdeckom oddiele v
Trnave, ktorý vlastní MVDr. Štefan Ambruš.
Každý rok sa zúčastňuje na majstrov -
stvách Slovenska v skoku na koni, v mi-
nulom roku skončila na 4. mieste v rámci
západoslovenskej oblasti. V celoročnom
hodnotení účasti na pretekoch bola piata
v Zá pa do slo ven skom kraji. „Keď som sa
dozvedela, že na SPU sa otvára hipológia,

otázku, čo pre ňu znamená kôň, bez
dlhého rozmýšľania hovorí: „Je to moja
závislosť, moja droga!“ Pred piatimi rokmi
si kúpila kobylku z Prahy, nedávno zase
koníka. Budúci rok plánuje kúpiť ďalšieho
mladého koňa. „Dúfam, že budeme mať
aj žriebätká,“ uzatvára Vic toria.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

bola som vo svojom živle. Bez váhania
som si podala jedinú prihlášku na vysokú
školu. Tento študijný odbor je moja srdcov-
ka, túžim sa dozvedieť všetko o koňoch,
ich anatómii, fyziológii, výžive. A tiež sa
veľmi teším, že našim pedagógom je
doc. Marko Halo, uznávaná osobnosť v
parkúrovom športe,“ hovorí Victoria. Na

Elektronické knihy alebo, ak chcete,
eBooky, boli hlavnou témou 62. ročníka
knižného veľtrhu, ktorý sa konal v októbri
v Nemecku. Na veľkolepom stretnutí vy-
davateľov, autorov, ilustrátorov, tlačiarov,
kníhkupcov a čitateľov predstavilo svoje
novinky viac ako 7500 vystavovateľov
zo 111 krajín. Priniesli rekordných tristotisíc
knižných diel, medzi nimi 500 zo Slo-
venska. Nechýbali desiatky autorov na
čele s nositeľom Nobelovej ceny za lite-
ratúru Günterom Grassom, ani viacerí
píšuci politici, ako trebárs Helmut Kohl.
Čestným hosťom bola Argentína a naj-
väčším exponátom obria kniha fotografií
a máp z celého sveta, s ktorou prišlo
aus trálske nakladateľstvo Millennium Hou-

se Australia. Viete názov mesta, v ktorom
sa naj väčší veľtrh kníh na svete poriada? 

a/ Drážďany
b/ Berlín
c/ Frankfurt nad Mohanom
Vaše odpovede čakáme do 21. októbra

na adrese: redakcia@polnohospodar.sk.
Jeden z vás získa knižnú cenu a darčekové
predmety.

Dodatkové výberové konanie na
Eras mus študijný pobyt a Erasmus
praktickú stáž v letnom semestri aka-
demického roka 2010/11! Prihlášky odo-
vzdajte do Kancelárie zahraničných vzťa-
hov a medzinárodných projektov, pavilón
E, 3.poschodie, č.d. 304 do 25. 10. 2010
(študijný pobyt), resp. do 30. 11. 2010
(praktická stáž). Bližšie info na www.
uniag.sk ’ Zahraničné vzťahy ’ Aktivity
’ LLP - Erasmus: Informácie pre štu-
dentov SPU. -gs- 

NEPREHLIADNITE

Planéta Gliese 581g, súhvezdie Váhy
To je zatiaľ najlepšia adresa, na ktorú by

sa ľudia mali vybrať, ak by chceli kolonizovať
novú planétu. Od Zeme je vzdialená dvadsať
svetelných rokov, čo znamená, že keby
sme mali vesmírnu loď schopnú dosiahnuť
rýchlosť svetla, cesta tam by nám trvala
dvadsať rokov.

Novoobjavená planéta je len o niečo
väčšia ako Zem, má pevný skalnatý povrch
a panuje na nej teplota umožňujúca prí-
tomnosť vody v tekutom skupenstve. Takisto
má dostatočnú gravitačnú silu, aby si
udržala atmosféru. A to sú základné pred-
poklady pre existenciu života, tak ako ho
poznáme tu na Zemi. Gliese 581g má, rov-
nako ako Zem, takmer kruhovú obežnú
dráhu okolo svojej hviezdy, no jeden “rok”
na nej trvá len 37 dní. Nerotuje okolo svojej
osi, takže na jednej polovici je stále deň a
na druhej noc. Najvhodnejšie pre život by
preto bolo rozmedzie medzi týmito dvoma
“svetmi“. (PRAVDA, 30. 9. 2010)

ČÍTALI SME

Victoria Eve Csanadiová chce premeniť svoje hobby na profesiu. Foto: rch

Odborná príprava študentiek hipo ló gie
pozostáva aj z povinného jazdectva.

V polovici septembra začali do Nitry prichádzať prví zahraniční štu-
denti, ktorí budú na našej univerzite študovať v zimnom semestri akade-
mického roka 2010/11 v rámci programu Erasmus. Bude ich 32, a to na
FEM, FBP, FZKI, FAPZ a FEŠRR. 

Po úvodných stretnutiach s fakultnými koordinátormi absolvovali spo-
ločné stretnutie nazvané Welcome day s doc. Dr. Ing. Elenou Hor skou,
prorektorkou pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou a zástupcami
študentskej dobrovoľníckej organizácie Erasmus Stu dent Network
(ESN). Cieľom stretnutia, ktoré každý semester organizuje Kancelária
zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov, je privítať zahranič-
ných študentov na našej univerzite a poskytnúť im základné praktické
informácie z hľadiska akademického a administratívneho. Členovia ESN
zas prezentujú spoločenské a športové aktivity, ktoré pre zahraničných
študentov organizujú. Súčasťou uvítacieho dňa je aj prehliadka Nitry. 

Ak máš aj ty chuť stať sa súčasťou ESN tímu a získať nových priateľov
zo Španielska, Francúzska, Turecka, Lotyšska, Litvy, Poľska, Por tu gal -
ska, Talianska či Rumunska, neváhaj a napíš na esn.nitra@gmail.com.

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ, KZVaMP

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

Konkurz
do Internátneho rozhlasového 

štúdia
Príď a ukáž sa, aby ťa bolo počuť! Ke-

dy? 18. 10. 2010 o 19.00 h. Kde? Štu-
dentský domov Mladosť 503 (ležiak).

V poslednú augustovú sobotu celou
obcou Veľké Držkovce (okr. Bánovce 
n. B.) rozvoniavala držková polievka.
Dvadsaťpäť súťažných tímov z rôznych
kútov Slovenska bojovalo o víťazstvo
v 2. ročníku súťaže vo varení tej najlepšej.
Akciu organizovalo miestne Občianske
združenie Hodoču. Vôňa a chuť tejto
obľúbenej špeciality prilákali do Horných
Drž ko viec stov -
ky náv štev ní -
kov. 

Presadiť sa
v silnej konku-
rencii nebolo
jednoduché.
Tak mer každé
družstvo po-
užilo vlastné,
originálne triky.
Sušené dubá-
ky, špeciálny
mäsový vývar,
vhodné drevo
a kotlík, ktoré zaručia výrazne lepšiu,
odymenú chuť, to sú len niektoré z naj-
častejších. Väčšina z nich zostala pre
verejnosť a konkurenciu utajená. O to
náročnejšiu úlohu mala odborná porota,
na čele s predsedom doc. Ing. Ladisla-
vom Laginom, CSc., z Fakulty biotech-

nológie a potravinárstva SPU. Sed-
mička porotcov využila pri hod-
notení anonymných vzoriek de-
saťbodovú stupnicu v štyroch kri-
tériách: vôňa polievky, jej chuť,
vzhľad a konzistencia. V špeciálnej
kategórii, zameranej na gastrono-
mickú úroveň prípravy a prezen-
tácie, prihliadala porota najmä na

prezen-
táciu sú-
ťažných tímov,
kultúru a hy -
gienu v proce-
se prípravy a
na spoluprácu
tímu, poroty a
divákov. 

Držkovská
drž ka 2010 za-
z n a m e n a l a
množstvo po-
zitívnych ohla-
sov. Tí, ktorí

drž kovú obľubujú, sú už teraz pozvaní
na ďalší ročník. A ak by niekto práve
vtedy držal diétu, určite ho zaujme bohatý
sprievodný program, veď ide najmä o
zábavu.

Ing. STANISLAV VARÉNYI, 
absolvent FEM (2009)

Na dvere zaklopala Nitrianska
hudobná jeseň 2010 

Koncertom laureátov Medzinárodnej
speváckej súťaže Mikuláša Schneidera
Trnavského sa začala 3. októbra Nit -
rianska hudobná jeseň 2010. Cyklus
siedmich koncertov potrvá do 17. októb-
ra. Vyvrcholením NHJ bude klavírny
recitál Magdalény Bajúszovej, ktorý si
diváci môžu vypočuť v nedeľu, 17. ok -
tó bra, v Synagóge.

Nitrianska hudobná jeseň je rámcové
podujatie, ktorého súčasťou je tiež me-
dzinárodný festival klasickej gitarovej
hudby Cithara aediculae. Tohtoročný
28. ročník sa bude konať v dňoch 18.
až 23. októbra. Program gitarového
festivalu sa začína vernisážou grafík a
obrazov Ľubomíra Podušela a napokon
týždenným maratónom koncertov, na
ktorých sa predstavia Dagmar & Jozef
Zsapkovci (duo flauta – gitara), Lukasz
Kuropaczewski z Poľska, Zsofia Boro-
sová z Maďarska, Ján Labant, Harold
Gretton z Austrálie a napokon Goran
Krivokapić z Čiernej Hory. -r-

Meno: Mgr. Vladislav Valach
Pracovná pozícia:
pracovník Kan ce lá rie
zahraničných vzťa -
hov a medzinárod-
ných projektov SPU

Miesto narodenia:
Nitra

Vek: 34
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V sedle budú iba dievčatáV sedle budú iba dievčatá

Foto: za



www.uniag.sk

Hnojníky na „hnojarine“... Foto: RADO MAJDAN

Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či kurióznu situáciu? Podeľte
sa o svoje fotoúlovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spolu 
s vtipným textom na našu mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk.
Autorov najlepších snímok odmeníme.
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RECENZIA

SPEKTRUM

PRÁVE VYŠLI...

JAZYKOVÉ KURZY
u PRÍPR.KURZY NA ŠTÁTNU JAZ.SKÚŠKU
u ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA B2, C1
u AJ / NJ (čas prispôsobíme Vášmu rozvrhu)

C A I I A N
METHOD

ANGLICKY 4x RÝCHLEJŠIE
u 17 rokov pôsobenia

ZÁPISY do 30. 10. 2009 
počas prac. dní od 7:00 - 19:00 h

Jazyková škola ASPEKT
Akademická 4, Nitra 
Budova Agroinštitút, príz.,č.dv.19
% 037/73 322 18, 0944/006 223
* aspekt@aspektnd.sk
www.aspektnd.sk
Akreditované zariadenie MŠ SR

Monografie – prvé vydanie
Peter Kováčik, Magdaléna Halčínová: Vplyv popol-popolčekovej zmesi a čadičo-

vých vát na úrodu jačmeňa jarného a parametre pôdy, náklad 50 ks, cena 3 €.
Katarína Fatrcová-Šramková: Výživa a životný štýl adolescentov, náklad 100 ks, ce-

na 5 €.
Jiřina Kročková, Peter Massányi: In vitro cytotoxicita. Vplyv niklu na štruktúru a funk-

ciu folikulových a Leydigových buniek, náklad 100 ks, cena 4 €.
Jozef Rédl: Vývoj technických aplikácií pre vedu a výskum, náklad 50 ks, cena 

3,50 €.
Mária Bihúňová a kol.: Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kon-

taktných zón miest a krajiny, náklad 50 ks, cena 5 €.
Jana Urminská: Potenciálny vplyv vybraného geochemického prostredia na zdra-

votný stav detskej populácie v oblasti Žiarskej kotliny, náklad 50 ks, cena 2 €.
Radovan Kasarda, Ondrej Kadlečík: Optimalizácia šľachtiteľského programu pinz-

gauského plemena na Slovensku, náklad 50 ks, cena 2 €.
Dana Országhová a kol.: Multimédiá vo vyučovaní matematiky, náklad 50 ks, 

cena 4 €.
Peter Halaj, Vladimír Božoň: Súčasné prístupy k návrhu úprav korýt vodných tokov,

náklad 50 ks, cena 3 €.
Klára Hennyeyová a kol.: Využívanie informačných technológií a budovanie infor-

mačnej stratégie v podnikoch agrosektoru, náklad 50 ks, cena 3,50 €.
Vydavateľstvo SPU

Do novej 
basketbalovej
sezóny

pre nitriansky mužský basketbal, budú
mať fanúšikovia veľa dôvodov na radosť.
Som presvedčený, že k tomu prispeje
nový káder, postavený na našich mladých
hráčoch, doplnený legionármi, predo-
všetkým Ronaldom Moorom, najlepším
nahrávačom americkej univerzitnej ligy.
Do novej extraligovej sezóny, v ktorej má
družstvo pod vedením špičkového trénera
Ľubomíra Urbana vskutku vysoké ambície,
prajem hráčom veľa športového šťastia
pod košmi, celému klubu nadšených di-
vákov a férovú atmosféru v hľadisku. 

Z pozície rektora univerzity by som
chcel športovú verejnosť ubezpečiť, že
vedenie vysokej školy bude BK SPU Nitra
aj naďalej podporovať, a to v súlade s ak-
tuálnymi finančnými a legislatívnymi mož-
nosťami, ktoré prinesie budúci rok. Bude
to v intenciách nášho cieľa, vytvárať dobré
podmienky pre slovenské stredisko vrcho-
lového univerzitného basketbalu, ktoré
bude magnetom, priťahujúcim k nám
športovo zdatných a talentovaných štu-
dentov z domova aj zo zahraničia. 

PETER BIELIK, rektor SPU

(MY NN 27. 9. 2010)

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/
2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie:

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborné-
ho asistenta na Katedre práva FEŠRR pre výučbu
predmetov základy práva a Basics of Law.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore právo,
- akademický titul PhD. alebo vo vedeckej príprave,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka preuká-

zaná potvrdením o štátnej skúške alebo pohovo-
rom,

- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka –

dokladovať výpisom z registra trestov,
- prax v zahraničí vítaná;

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborné-
ho asistenta na Katedre európskych politík FEŠRR
pre výučbu predmetov komunikácia s verejnos-
ťou, farmový manažment, politika EÚ v oblasti
podpory podnikania. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa ekonomického zamerania ,
- akademický titul PhD.,
- pedagogická prax,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať vy-

svedčením o odbornej skúške alebo pohovorom,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka –

dokladovať výpisom z registra trestov (nie starším
ako 3 mesiace);

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre verejnej správy FEŠRR pre vý-
učbu predmetov priestorová ekonomika, krízový
manažment vo verejnej správe, ekonomika a manaž-
ment verejných služieb.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie ekonomického zamerania, 
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť anglického jazyka – preukázať vy-

svedčením o štátnej skúške,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT,

- morálna bezúhonnosť – uchádzači, ktorí nie sú za-
mestnancami SPU, priložia výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace;

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborné-
ho asistenta na Katedre strojov a výrobných sys-
témov TF pre výučbu predmetov riadenie a organi-
zácia výrobných procesov, manažérstvo technic-
kého rozvoja, projektovanie výrobných systémov,
stroje pre zemné a závlahové práce.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa,
- akademický titul PhD.,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať

certifikátom, zamestnanci SPU preukázať certifiká-
tom vydaným na základe formalizovanej skúšky IKT,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka – do-
ložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými
dokladmi o vzdelaní a inými požadovanými doku-
mentmi zasielajte do 22. 10. 2010 na adresu: Rektorát
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Útvar per-
sonalistiky, EPaMU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

Volejbal
V úvodných zápasoch extraligy zvíťa-

zili hráči VK Ekonóm SPU Nitra nad
hos ťujúcim Svidníkom 3 : 2 (24, -20, 25,
-13, 11), v Prešove zdolali domáci tím
1:3 (19, -18, -17, -33) a v hale SPU pod-
ľahli Interu Bratislava 1:3 (23, -16, -23,
-15). V prvom kole Slovenského pohára
zvíťazili nad Trenčínom 1:3 (-23, -18,
23, -22).

Viac na www.nitravolejbal.sk

VÝBEROVÉ KONANIE

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

l 26. 10. 2010 o 8.00 h v posluchárni 
A-01 prednesie Ing. Miroslav Juráček, PhD.,
pedagogický pracovník Katedry výživy zvierat,
verejnú habilitačnú prednášku na tému Kon-
zervovanie sacharidových a bielkovinových
krmív s rôznym obsahom sušiny a o 14.00 h
bude v zasadačke KVZ (pavilón T, 4. posch.)
obhajovať habilitačnú prácu na tému Zlep-
šenie kvality konzervovaných krmív využitím
silážnych aditív;

l 26. 10. 2010 o 9.30 h v posluchárni 
A-01 prednesie Ing. Milan Šimko, PhD., pe-
dagogický pracovník Katedry výživy zvierat,
verejnú habilitačnú prednášku na tému Zlo-
ženie a štruktúra kŕmnych dávok vo vzťa hu
k stráviteľnosti živín u prežúvavcov a o 
15.30 h bude v zasadačke KVZ (pavilón T,
4. posch.) obhajovať habilitačnú prácu na
tému Vplyv štrukturálnych a neštrukturálnych
sacharidov na využitie živín u prežúvavcov;

l 26. 10. 2010 o 11.00 h v posluchárni 
A-01 prednesie Ing. František Lád, CSc.,
pedagogický pracovník Jihočeskej univerzity
v Českých Budějoviciach, verejnú habilitačnú
prednášku na tému Vliv stimulátorů fermen-
tace na kvalitu krmiv konzervovaných silá-
žováním a o 17.00 h bude v zasadačke
KVZ (pavilón T, 4. posch.) obhajovať habili-
tačnú prácu na tému Hodnocení vlákninového
komplexu a kvality silážovaných víceletých
pícnin;

l 27. 10. 2010 o 8.00 h v posluchárni 
Z-01 prednesie Ing. Klára Vavrišinová, CSc.,
pedagogická pracovníčka Katedry špeciálnej
zootechniky, verejnú habilitačnú prednášku
na tému Výroba hovädzieho mäsa v systéme
chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka
a o 9.30 h bude v zasadačke KŠZ (pavilón
Z, 1. posch.) obhajovať habilitačnú prácu
na tému Produkčné parametre hovädzieho
dobytka v systéme výroby mäsa;

l 27. 10. 2010 o 9.00 h v posluchárni 
A-01 prednesie Ing. Nora Szombathová,
PhD., pedagogická pracovníčka Katedry
pedológie a geológie, verejnú habilitačnú
prednášku na tému Hlavné príčiny a dôsledky
antropogénnej degradácie pôdy a o 11.00 h
bude v cvičebni ACH-33 (pavilón CH, 3.
posch.) obhajovať habilitačnú prácu na tému
Vplyv introdukovaných a domácich druhov
drevín na vlastnosti pôdy Arboréta Mlyňany,
SAV;

l 27. 10. 2010 o 11.00 h v posluchárni 
A-01 prednesie Ing. Eva Candráková, PhD.,
pedagogická pracovníčka Ka ted ry rastlinnej

výroby, verejnú habilitačnú prednášku na
tému Charakteristika a možnosti pestovania
najvýznamnejších strukovín v podmienkach
SR a o 14.00 h bude v cvičebni AA 12 (pa vi -
lón A, 1. posch.) obhajovať habilitačnú prácu
na tému Tvorba úrody a kvalita zrna jačmeňa
siateho jarného v závislosti od hodnotených
faktorov;

l 27. 10. 2010 o 11.00 h v posluchárni 
Z-01 prednesie doc. Ing. Marko Halo, PhD.,
verejnú inauguračnú prednášku na tému Wel-
fare v chove koní;

l 4. 11. 2010 o 8.30 h v zasadačke Ka -
ted ry špeciálnej zootechniky (pavilón Z, 1.
pos chodie) bude Ing. Juraj Kožuch, externý
doktorand na KŠZ, obhajovať dizertačnú
prácu Mimoprodukčné funkcie mäsového
hovädzieho dobytka a o 10.30 h bude Ing.
Peter Chudej, externý doktorand na Katedre
hydinárstva a malých HZ, obhajovať prácu
Trofejová hodnota srnčej zveri v chovateľských
podmienkach poľovnej oblasti Tríbeč.

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre oznamuje, že: 

l 25. 10. 2010 o 9.00 h v posluchárni 
TD-02 (Tulipánová ul. 7), prednesie Ing.
Sláv ko Bernáth, PhD., pracovník Katedry
ovo cinár stva, vinohradníctva a vinárstva
FZKI, verejnú habilitačnú prednášku na tému
Systémy ošetrovania pôdy vo vinohradoch
a o 10.30 h bude obhajovať habilitačnú
 prácu;

l 25. 10. 2010 o 13.00 h v posluchárni 
TD-02 (Tulipánová ul. 7), prednesie Ing. Jar-
mila Eftimová, CSc., verejnú habilitačnú
prednášku na tému Hlavné zásady pestova -
nia viniča hroznorodého v systéme integro-
vanej produkcie a o 14.30 h bude obhajovať
habilitačnú prácu;

l 26. 10. 2010 o 10.00 h v cvičebni TD-
17 (Tulipánová ul. 7) bude PaedDr. Ingrid
Klimantová obhajovať dizertačnú prácu Uplat-
nenie dizajnu v úžitkovom umení; 

l 9. 11. 2010 o 8.00 h v posluchárni ZM,
(Hospodárska ul. 7) prednesie Ing. Lucia
Tá tošová, PhD., verejnú habilitačnú pred-
nášku Pozitívne ovplyvňovanie hydrologického
režimu umelo vytvorenými pôdnymi profilmi,
ich konštrukcia a využitie a o 9.00 h v cvičebni
ZP-11 (Hospodárska ul. 7) bu de obhajovať
habilitačnú prácu;

l 9. 11. 2010 o 10.30 h v posluchárni ZM
(Hospodárska ul. 7) prednesie Ing. Dušan
Igaz, PhD., verejnú habilitačnú prednášku
Experimentálne a simulačné nástroje na ur-
čenie pôdnej vlhkosti a o 11.45 h v cvičebni
ZP-11 (Hospodárska ul. 7) bude obhajovať
habilitačnú prácu;

l 15. 11. 2010 o 9.00 h v posluchárni A3
(Tr. A. Hlinku 2) prednesie Ing. Viera Petrá-
šová, CSc., pracovníčka Katedry regionalistiky
a rozvoja vidieka FEŠRR, verejnú habilitačnú
prednášku Produkcia lesov v krajine a o 11.30
h v zasadačke Dekanátu FZKI (Tu lipánová
ul. 7) bude obhajovať habilitačnú prácu;

l 19. 11. 2010 o 10.00 h v cvičebni ZP-
S1 (Hospodárska ul. 7) bude Ing. Marcel
Kliment obhajovať dizertačnú prácu Zber
údajov pre digitálny model reliéfu metódami
nízkorozpočtovej leteckej fotogrametrie. 

Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU v Nitre oznamuje, že 16. no-
vembra 2010 o 10.00 h v zasadačke Katedry
fyziológie živočíchov FBP (pavilón T, prízemie)
bude Ing. Mário Maretta, externý doktorand
na KFŽ, obhajovať dizertačnú prácu Štruk-
turálne a funkčné zmeny spermií králika po
podaní olova in vitro.

Súčasné prístupy k návrhu úprav korýt vodných tokov
Riečne systémy

pos kytujú zdroj vo-
dy, obo hacujú pôdy
údol nej nivy o živiny,
poskytujú ryby ako
zdroj obživy a pred-
stavujú ľahko dos -
tupný transportný
sys tém. Re vi ta li zá -
cia vod ných tokov
patrí k pomerne mla-

dým vedným odborom viazaným na ap-
likačnú sféru a odborná verejnosť je vo
veľkej miere odkázaná na čerpanie po-
znatkov z krajín s dlhšou tradíciou a bo-
hatšími skúsenosťami v tomto vednom
odbore. Pub li ká cia, ktorá v týchto dňoch
vyšla vo Vydavateľstve SPU, je určená
najmä odborníkom a študentom z oblas-
ti vodného hospodárstva a krajinného
inžinierstva, ktorí sa venujú problematike
úprav a revitalizácií vodných tokov. Au -
to ri, doc. Ing. Peter Halaj, PhD., a Ing.
Vla di mír Božoň, v nej načrtávajú princí-
py, z ktorých by mal vychádzať návrh
úprav koryta vodného toku v súlade s čo
najdokonalejším prispôsobením sa prí-
rodným podmienkam. 

Práca je členená na šesť kapitol.
Úvod ná je venovaná vedeckému a spo-

ločenskému rozmeru pojmu revitalizácia
vodných tokov. Druhá sa zaoberá proble-
matikou stanovenia charakteristických
prietokov využívaných v procesoch úprav
a revitalizácií vodných tokov. Tretia kapi-
tola objasňuje postavenie fluviálnej geo-
morfológie ako jedného zo základných
pilierov nových prístupov pri akých koľvek
zásahoch do existujúcej morfológie ko-
rýt, štvrtá poskytuje prehľad prístupov
používaných pri návrhu úprav korýt vod-
ných tokov. Pred pos led ná kapitola sa za-
oberá problematikou optimalizácie geo-
metrických a morfologických parametrov
korýt vodných tokov, záverečná je veno-
vaná problémom spojeným s optimalizá-
ciou parametrov habitatu, čo je považo-
vané za nevyhnutnú podmienku zlepše-
nia stavu bioty vo vodnom toku. 

Vyše stostranová publikácia je vhod-
ne doplnená tabuľkami, grafmi a obráz-
kami. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

M. G.

Basketbal

Basketbal je šport, ktorý sa organicky
spája s akademickou pôdou a mnohé
svetové univerzity sa do povedomia ve-
rejnosti dostávajú práve vďaka vynikajúcim
výkonom svojich mužstiev pod košmi.
Som hrdý na to, že aj naša univerzita má
v škále športových odvetví, ktoré svojim
študentom ponúka na aktívne využívanie
voľného času, aj tento krásny šport. Plní
tak starobylé poslanie univerzít, vzdelávať
ducha a utužovať zdravé telo. 

Basketbalový klub Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity šíri dobré meno
svojej alma mater už od 90. rokov minu-
lého storočia a postupne sa prepracoval
medzi elitu. Verím, že aj v nastávajúcej
sezóne, keď si pripomenieme piate výročie
historicky prvého triumfu, zlatej medaily

Jazykové skúšky, 
neprehliadnite!

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej
komunikácie v Nitre so sídlom na Pia ris -
tic kej ul. 2 oznamuje aktuálne termíny
jazykových skúšok:

l 22. 10. 2010 - americká skúška
TOEFL,

l 28. 10. 2010 - skúšky Goetheho in-
štitútu START Deutsch 1, 2, 

l 29. 10. 2010 - základná štátna ja-
zyková skúška (B2) - anglický, nemecký
a španielsky jazyk,

l 29. 10. 2010 - všeobecná štátna
jazyková skúška (B2-C1) - anglický a
nemecký jazyk.

V súčasnom období sú v ponuke krát-
kodobé prípravné kurzy na jednotlivé
jazykové skúšky a celoročný prípravný
kurz na jazykovú skúšku pre odbor pre-
kladateľský z anglického jazyka (C2).
Pre váhajúcich záujemcov sú určené
tzv. diagnostické testy, na základe ktorých
sa záujemcom od poručí, resp. neodpo-
ručí účasť na jazykových skúškach. Naj-
bližší termín testovania je 22. 10. 2010
(uzávierka – ihneď). Pres né pokyny a
ďalšie informácie nájdete na www.eku.sk.

Extraligovú sezónu otvorili hráči BK
SPU Nitra prehrou v Handlovej 89:66
(22:15, 21:16, 25:18, 21:17), doma sa
tešili z víťazstva nad B. Bystricou 81:72
(18:16, 23:20, 16:22, 24:14) a v pomerne
vyrovnanom zápase v Pezinku podľahli
súperovi 95:91 (22:22, 17:16, 23:24,
33:29). Sklamaním pre fanúšikov bol
súboj s hosťujúcim Svitom 89 : 94 (17:22,
26:26, 17:26, 29:20). V piatom kole zdolali
domáci Inter Bratislava 70:75 (14:15,
22:18, 15:19, 19:23).

Mužstvo BK SPU Nitra na začiatku
sezóny 2010-2011: Milan Žiak, Brani -
slav Tomek, Filip Lehman, Peter Terlanda,
Ronald Moore, Juraj Hašan, Marek Jašš,
Miro slav Kráľ, Roman Vido, Pavel Bosák,
Duane Erwin, J. J. Montgomery. Tréner:
Ľubomír Urban.

Viac na www.bknitra.com
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