
Rektor sa stretol s koordinátormi
ECTS na našej univerzite
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V úvode rektor všetkým poďakoval za
doterajšiu prácu. Zároveň podotkol, že
univerzitu čaká „ďalší kus cesty, ktorú
treba spoločne prejsť a využiť všetok po-
tenciál, ktorý škola má“. Prof. Jozef Balla
a doc. Edita Rohaľová, zakladatelia sys-
tému ECTS na našej univerzite, následne
zaspomínali na začiatky jeho uvádzania
do praxe. „Na jeseň v roku 1999 som pri-
jal funkciu koordinátora ECTS na SPU
a od akademického roka 2001 - 2002
sme systém začali naplno implemento-
vať. Určitá tradícia kreditového systému
na fakultách už bola, a preto niektorí
s rozpakmi prijímali nový systém. Veľmi
užitočné boli fakultné semináre k imple-
mentácii ECTS na SPU. Nakoniec sme
uviedli do života aj jednotný študijný a
skúšobný poriadok, a to najmä vďaka to-
mu, že naša univerzita fungovala i po
študijnej stránke ako celok, na rozdiel od
väčšiny slovenských vysokých škôl,“ po-
vedal prof. Balla. Významný posun
v kvalite fungovania ECTS pripísal ná-
všteve poradcov z EAU v roku 2004 a ich
odporúčaniam na odstránenie nedostat-
kov kreditovania v študijných progra-
moch a v obsahu formačného balíka.
Doc. E. Rohaľová pripomenula, že v roku
2006 sa zamerali na vzdelávacie výstu-
py, to znamená, že ku každému predme-
tu a študijnému programu bolo treba za-
definovať, aké nové znalosti, zručnosti a
schopnosti študent nadobudne. „Zistili
sme duplicity predmetov, prekrytie obsa-
hu a žiadali, aby sa urobila náprava.
Dnes môžem konštatovať, že rozumnou
redukciou a zameraním obsahu sa nám
podarilo posunúť vpred.“ 

Doc. Elena Horská, prorektorka SPU
pre medzinárodné vzťahy a prácu s ve-
rejnosťou, priblížila hosťom priebeh me-
dzinárodnej konferencie pod heslom
Mládež v pohybe, ktorá sa konala 5. a 6.
októbra v belgických Antverpách. Počas
prvého večera boli slávnostne odovzda-
né značky kvality ECTS Label a Diploma
Supplement viacerým európskym uni -
ver zitám, medzi nimi aj Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzite. Okrem zaují-
mavej fotogalérie predstavila doc. Hor -
ská aj publikačný materiál EK na podpo-
ru nositeľov značky ECTS Label. Infor mo -
vala, že cieľom konferencie bolo pouká-
zať na prínos mobilít mladých pre prax.
„Dôraz sa kladie nielen na ich množ stvo,
ale najmä na kvalitu.“

Úsilie a úspech SPU vysoko hodnotila
riaditeľka SAAIC Mgr. Irena Fonodová,
ktorá v mene agentúry zablahoželala
uni verzite k získaniu značky ECTS La -
bel. „Dostali sme príklad dobrej praxe,
že aj na Slovensku to ide. S usilovnými
a múdrymi ľuďmi sa vždy dobre pracu-
je,“ uviedla. Zároveň vyzvala univerzitu

na ďalšiu spoluprácu a podotkla, že má
všetky šance na úspech aj v rámci no-
vých výziev na roky 2011 – 2013. „SPU
sa v nich môže zapojiť do desiatich akti-
vít, ako je Erasmus, celoživotné vzdelá-
vanie – Grundtvig, odborné vzdelávanie
dospelých - Leonardo Da Vinci, Jean
Mo net – program pre výučbu pred metov
o európskej integrácii a spolupráci v
rámci Európy, ako aj prierezových pro-
gramov,“ povedala a ponúkla možnosť
zorganizovať informačný deň na SPU
pre budúcich predkladateľov a tvorcov
projektov z fakúlt. Rektor P. Bielik prisľú-
bil, že ponuku využijeme a v decembri
sa pokúsime zorganizovať takéto stret-
nutie, nakoľko už na začiatku februára
sú prvé uzávierky prvých projektov.
Fakulty tak budú mať dostatok času
osloviť zahraničných partnerov, uvažo-
vať o obsahu a zameraní projektu. 

O príprave prihlášky ECTS Label pod
vedením bývalej prorektorky prof. Mag -
da lény Lacko-Bartošovej, ako aj mož-
ných rezervách a nedostatkoch, hovori-
la Ing. Gabriela Slivinská z Kan ce lá rie
pre zahraničné vzťahy. 

V závere stretnutia sa konštatovalo,
že súčasná koordinátorka ECTS bude
v spolupráci s vedením univerzity vy-
chádzať z hodnotenia projektu a praco-
vať na tom, aby sa v časovom horizonte
do roku 2013 odstránili nedostatky, kto-
ré Európ ska komisia univerzite vytýkala
a opätovne sme sa mohli uchádzať
o značku kvality ECTS Label. Pôjde naj-
mä o dopracovanie a definovanie cha -
rakteristiky a cieľov študijných progra-
mov, ich uvádzania na stránke ECTS 
v anglickom jazyku, presnú špecifikáciu
úrovne, pre ktorú je predmet určený či
definovanie významu absolvovania urči-
tého predmetu pre prax a podobne. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

V nitrianskej Synagóge vyhodnotili
27. októbra súťaž Nitra bez bariér
2007 – 2010. Počas piatich mesiacov
mohli zástupcovia štátnej správy a
samosprávy, mimovládnych nezis -
kových organizácií i zástupcovia
podnikateľského sektora predkladať
projekty a uchádzať sa o ocenenie
primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča
za projekty, vďaka ktorým sa od-
straňujú bariéry v našom meste.

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť
sa. A pomôcť. No a o to hlavne išlo or-
ganizátorom tohto šľachetného podu-
jatia. Pretože bariér je v našom živote
viac ako dosť. Nielen tých fyzických,
ktoré mnohým našim spoluobčanom
bránia žiť plnohodnotný život. Bariéry
sú hlavne v našich hlavách. Sú možno
ťažšie prekonateľné ako vysoké schody.
Program v nitrianskej synagóge, ktorý
naštudovali a predviedli ťažko hendi-
kepovaní mladí ľudia, vohnal slzy do
očí každého návštevníka. Bol podne-
tom na úvahu, že radosť zo života ne-
prináleží iba tým zdravým, vitálnym
a silným. Radosť zo života je pre všet-
kých, no často jej treba pomôcť, aby
sa mohla naplno rozvinúť. 

Súťažné projekty boli zaradené do
troch kategórií. Víťazné trofeje si od-
niesla aktivita Tvoriť môže každý z Nit -
rianskej galérie, koncert Daniel Landa
pre Nitru, realizovaný n.o. Nitrianski
rytieri a projekt Kreslený svet očami
autistu, Waterball a Waterball Day, or-
ganizovaný Klubom rodičov autistic-
kých detí v Nitre KRAD.

Do súťaže sa zapojila aj naša alma
mater. Projekt pod vedením Ing. Aleny
Jančuškovej, bývalej kvestorky SPU,

spracoval tím v zložení Mgr. Beáta
Bellérová, riaditeľka SlPK, Ing. Miroslav
Mikulášik, vedúci útvaru investícií a
autorka tohto príspevku. V jeho pre-
ambule sa píše, že SPU v Nitre v dlho-
dobom časovom horizonte napĺňa kon-
cept univerzity odstraňujúcej bariéry,
ktoré spôsobujú obmedzenia ľuďom s
rôznymi druhmi zdravotného postih-
nutia. Netýka sa to len hendikepova-
ných študentov, ale aj „striebornej ge-
nerácie“ ktorá v rámci celoživotného
vzdelávania navštevuje univerzitu tre-
tieho veku. Cieľom je zabezpečiť rov-
nosť príležitostí a možností prístupu k
štúdiu pre všetkých bez rozdielu, zá-
roveň zlepšiť kvalitu života osôb, ktoré
s univerzitou prichádzajú do kontaktu.
Myšlienka realizácie konceptu odstra-
ňovania bariér sa delí na niekoľko ob-
lastí. Ide o fyzickú dostupnosť pries -
torov (výťahy, šikmé schodiskové plo-
šiny, úprava sociálnych zariadení a i.),
využitie informačných technológií (IT)
ako nástroja na zlepšenie dostupnosti
informácií pre zrakovo a sluchovo po-
stihnutých študentov a záujemcov o
štúdium a o pedagogickú podporu,
osobný kontakt so študentmi so zdra-
votným hendikepom na všetkých fa-
kultách našej alma mater.

K. POTOKOVÁ

Čestné uznanie mesta Nitry za pro-
jekt nazvaný Slovenská poľnohos po -
dár ska univerzita v Nitre - odstráňme
bariéry! z rúk organizátorov prevzal
rektor Peter Bielik. Foto: za

Pri príležitosti získania prestížneho ocenenia ECTS Label usporiadal rektor
prof. Peter Bielik slávnostné stretnutie vedenia univerzity s bývalými a súčas-
nými koordinátormi ECTS, ktorí k nemu svojou prácou prispeli. Pozvanie prijal
prof. Jozef Balla, doc. Edita Rohaľová, prof. Zuzana Jureková, prof. Anna Ban -
dlerová, ale aj Mgr. Irena Fonodová, riaditeľka Slovenskej akademickej asociá-
cie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a prodekani našich fakúlt.

Slovenská poľ -
nohospodár ska
univerzita v Nit -
re a nákupno-
zá bavné cen-

trum Galéria MLYNY Nitra sa do-
hodli na vzájomnej spolupráci v ro-
koch 2010 – 2011.

V oblasti výchovy a vzdelávania
pôj de o zabezpečovanie prednáško-
vej a konzultačnej činnosti, vytvorenie
podmienok pre prax študentov SPU,
riešenie bakalárskych, diplomových a
di zertačných prác a možnosť absol-
vovať odborné tematické exkurzie a
prezentácie študentom SPU v Galérii
MLYNY. Ďalej o kooperáciu pri tvorbe
učebníc, študijných pomôcok, pri
tvorbe obsahovej náplne vybratých
odborných predmetov, o podporu štu-
dentskej vedeckej, odbornej a vzde-
lávacej činnosti na SPU. Vo výskum-
nej a projektovej činnosti sa spoluprá-
ca bude týkať vytvorenia spoločných
tímov riešiacich projekty marketingo-
vého výskumu a úlohy grantového ty-
pu v oblastiach, ktoré budú predme-
tom záujmu oboch strán, výmeny vý-
sledkov výskumu, ako aj informácií
medzi oboma pracoviskami, resp. o
podporu výskumnej a publikačnej
činnosti a vzájomnú propagáciu akti-
vít oboch partnerov. KP

Dňa 29. októbra navštívila Tech nic -
kú fakultu delegácia z Čínskej akadé-
mie poľnohospodárskych vied vede-
ná jej viceprezidentom prof. Luo Bing -
wenom. Hostí prijal dekan TF prof.

Vladimír Kročko, ktorý ich oboznámil
so zameraním fakulty v oblasti výsku-
mu a vzdelávania. Návštevníci sa za-
ujímali hlavne o rozvoj poľnohospo-
dárskej techniky na Slovensku, po-
chvalne sa vyjadrili o našich učeb-
niach praktického vyučovania ako aj 
o experimentálnych pracoviskách.
Okrem spolupráce vo výskume poľno-
hospodárskej techniky navrhli vede-
niu TF aj možnosť výmeny študentov
druhého a tretieho stupňa. V sprievo-
de prof. Ladislava Nozdrovického z
Ka tedry strojov a výrobných systémov
a prof. Štefana Mihinu z Katedry vý-
robnej techniky potom zavítali na
Poľnohospodárske družstvo v Se li -
ciach, kde sa nachádzajú experimen-
tálne bázy oboch katedier. Čínski hos-
tia si s veľkým záujmom pozreli naj-
modernejšiu, satelitmi riadenú techni-
ku, ktorá sa na poľnohospodárskom
podniku zaviedla aj s významnou
podporou TF SPU. -šm-
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Rúca(j)me bariéry
Zmluva o spolupráci

S čínskymi hosťami aj
o výmene študentov

A teraz vyrežeme tekvice s tým najzubatejším úsmevom! O tohtoročnom Halloweene v botanickej záhrade sa dočítate viac
na 4. strane. Foto: rch

Čítajte v e-poľnohospodári
Za externé štúdium na vysokých

školách budú platiť všetci externí
 študenti. Súčasní dokončia štúdium
bezplatne. Viac zo záverov rokovania
Slovenskej rektorskej konferencie 
v e-prílohe na www.polnohospodar.sk
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Jasnejšie pravidlá označovania potravín

Na Ukrajine o Európskej únii a Vyšehradskej štvorke

Vyhlásenie siedmeho ročníka súťaže o ceny SAPV

Vzdelávanie našich zamestnancov
V rámci projektu Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU

v Nitre (LUZK) získava 53 zamestnancov univerzity od septembra tohto roku nové
poznatky k tvorbe a implementácii projektov 7. rámcového programu (RP) spolu-
financovaného zo zdrojov EÚ, prostredníctvom interaktívnych workshopov.

Školenia k 7. RP sú súčasťou aktivity
2.3 Vzdelávanie v projektovej činnosti,
v rámci ktorej budú v priebehu roka
2011 organizované aj prednášky a se-
mináre, zamerané na Program celoži-
votného vzdelávania (Erasmus, Leo nar -
do da Vinci, Grundtvig) a na projekty v
rámci štrukturálnych fondov.

Ďalšie plánované aktivity projektu
LUZK sú zamerané na zvýšenie kvality
riadenia a komunikácie manažmentu
univerzity (aktivita 1.1) a na vytvorenie
vnútorného modelu systému manažér-
stva kvality na SPU v Nitre (aktivita 1.2)
a sú určené pre vedúcich zamestnancov
univerzity. Aktivity 2.1 Rozvoj a prehĺbenie
cudzojazyčných kompetencií, 2.2 Zvy-
šovanie informačnej gramotnosti a 2.4
Zvyšovanie odbornosti v oblasti prípravy
a vyhodnocovania vedeckých experi-
mentov sú pre učiteľov a zamestnancov
výskumu a vývoja. 

Riešiteľské kolektívy všetkých aktivít
v súčasnosti pripravujú metodické prí-

Na obaloch potravín nachádzame rôzne údaje, od zloženia cez dátum výroby
a spotreby až po tvrdenia typu „nízkotučné“. Uvádzanie viacerých z nich je
dobrovoľné, no aj napriek snahe mnohých výrobcov je situácia neuspokojivá.
Neprehľadné a občas mätúce označenie je pre spotrebiteľa skôr prekážkou ako
pomocou. Aj z tohto dôvodu chce Európsky parlament (EP) zaviesť jasnejšie a
striktnejšie pravidlá označovania potravín a zosúladiť ich vo všetkých krajinách
EÚ. Zároveň sa usiluje o zabezpečenie čo najmenšej administratívnej záťaže
pre potravinársky priemysel, najmä malé a stredné podniky.

V súlade so štatútom súťaže o ceny
Slovenskej akadémie pôdohospodár-
skych vied (SAPV) pre mladých vedec-
kých pra covníkov o najlepšiu vedeckú
prá cu za rok 2010 vyhlasujem jej VII.
ročník v dvoch kategóriách:

1. Cena SAPV pre najlepšie práce
s vedeckým prínosom.

2. Cena SAPV pre najlepšie práce
s preukázaným realizačným prínosom.

Do súťaže sa prostredníctvom od-
borov SAPV môže prihlásiť každý mla-
dý vedecký pracovník do 35 rokov, z
univerzít, SAV a rezortných výskum-
ných ústavov. Po výberovom kole,
uskutočnenom formou obhajoby jed-
notlivých prác v odboroch sa práce
postúpia do Komisie predsedníctva
SAPV pre výchovu, vzdelávanie a po-
sudzovanie vedeckej kvalifikácie. 

Prihlásená vedecká práca musí byť
tematicky zameraná na oblasť pôsob-
nosti SAPV. Musí byť publikovaná v ro-
ku vyhlásenia súťaže alebo v predchá-
dzajúcom roku, v domácom, resp. za-
hraničnom vedeckom časopise. Pri
prihlasovaní k nej musí byť priložený
separátny výtlačok z vedeckého časo-
pisu, v ktorom bola práca publikovaná.

Najlepšie práce budú ocenené pe-
ňažnou sumou: I. miesto – 398 €, II.
miesto – 265 €, III. miesto – 166 €, di-
plomom, vecným darom od príslušné-
ho odboru SAPV a vyhlásené na jar-
nom zasadaní valného zhromaždenia
SAPV, na internetovej stránke akadé-
mie, v Informáciách SAPV i v ďalších
oznamovacích prostriedkoch.

Doc. Ing. JOZEF KONÔPKA, CSc.,
predseda SAPV

Nadštandardné vzťahy medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou 
v Nitre a Národnou univerzitou prírodných a environmentálnych vied v Kyjeve
na Ukrajine vyústili do spoločného vzdelávacieho seminára, ktorý sa konal 10.
až 16. októbra 2010 na Ukrajine.

Podujatie bolo nazvané European-
Visegrad Week (Európsko-vyšehradský
týždeň) a podporené z prostriedkov Me -
dzi národného vyšehradského fondu.
Koor di nátorom projektu bol rektor SPU v
Nitre, prof. Peter Bielik.

Intenzívny vzdelávací týždeň, to bola
kombinácia prednášok, panelových dis -
kusií a seminárov. Súčasťou prípravných
prác bolo vydanie medzinárodnej učebni-
ce Economics, Social Policy and Citi zen -
ship in the European Union – Evidence 
of V4 countries and Per spec ti ves for

Ukraine v spolupráci s partnerskými uni-
verzitami z Čiech, Maďarska a Poľska. 

Podujatie paralelne prebiehalo aj v
mestách Vinitsa a Sumy, s počtom 30 až
40 účastníkov na každej zo zúčastne-
ných uni verzít. Predmetom boli otázky
ekonomickej i politickej integrácie v Euró -
pe, občianstva, spoločenského i kultúr-
neho prostredia, regionálneho rozvoja a
poľnohospodárstva osobitne, dopady in-
tegrácie na krajiny vyšehradského regió-
nu a následne možné vplyvy a benefity
pre nášho partnera a suseda, Ukrajinu. 

Po úspešnom absolvovaní dostali štu-
denti medzinárodný certifikát o účasti,
podpísaný predstaviteľmi organizujú-
cich univerzít. Projekt Európsko-vyše-
hradského týždňa na Ukrajine priniesol
zúčastneným študentom nielen rozhľad,
odborné vedomosti, možnosť komuniko-
vať v cudzom jazyku, ale aj nové priateľ-
stvá a je nesporne ďalším úspešným
krokom k upevňovaniu medzinárodnej
spolupráce SPU so zahraničnými univer-
zitami. Ukra jina privítala lektorov z krajín
V4 priateľsky a srdečná atmosféra po-
hostinnosti a profesionálneho i neformál-
neho partnerstva bola zrejmá na kaž-
dom kroku. Okrem nádherného kultúrne-
ho zážitku počas národného ukrajinské-

ho večera, ktorý sa konal
ako súčasť uvítacej večere v
Kyjeve pre tím vyšehrad-
ských lektorov, boli veľkým
zadosťučinením pre všet-
kých zúčastnených slová
uznania zo strany vedenia
univerzity, ale aj študentov a,
samozrejme, zámery partici-
povať na ďalších projektoch,
ktoré prinášajú benefity pre
všetky zúčastnené univerzi-
ty, transfer poznatkov a skú-
seností pre učiteľov a štu-
dentov, nové obzory a vy-
lepšujú imidž vzdelávacej
inštitúcie v domácom i me-
dzinárodnom prostredí.

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prorektorka pre zahraničné

vzťahy a prácu s verejnosťou

O uvedenej problematike sa hovorilo
na Fóre občanov, ktoré sa konalo 25.
októbra v Kongresovom centre SPU, formou
diskusie s poslancami EP, Annou Záborskou
a Miroslavom Mikolášikom. Na stretnutí sa
zúčastnil aj Robert Hajšel, riaditeľ Infor-
mačnej kancelárie EP na Slovensku, Ing.
Ján Štulc, riaditeľ Štátnej veterinárnej a
potravinovej správy SR, MUDr. Iveta Trus -
ková z Úradu verejného zdravotníctva SR,
ako aj zástupcovia výrobcov potravín,
spotrebiteľov a štátnych inštitúcií. Pozva -
nie prijal aj prof. Peter Bielik, rektor SPU.

O požiadavkách spotrebiteľov
„Potraviny sú najčastejšie kupovaným

tovarom a často sa stretávame s nedo-
statočne označeným obsahom. Nové na-
riadenie môže spotrebiteľovi pomôcť cie-
lene sa rozhodovať pri nákupe, čím mu
umožní prispôsobiť svoju výživu vlastným
želaniam a potrebám. Spotrebiteľ by nemal
byť zavádzaný, pokiaľ ide o pôvod, zlože-
nie, množstvo a trvanlivosť výrobkov. Z
tohto hľadiska je jednotný európsky systém
označovania potravín nevyhnutný,“ povedal

Robert Hajšel. Dodal, že spotrebitelia majú
tri hlavné požiadavky – čitateľnosť, zrozu-
miteľnosť a pravdivosť informácií na obale,
označovanie nutričného profilu výrobku
(obsah soli, cukru, celkových a nasýtených
tukov) a uvádzanie krajiny pôvodu. Vyplýva
to aj z výsledkov prieskumu verejnej mien-
ky, ktorý pod názvom Názory obyvateľov
SR na informácie uvedené na obaloch
potravín, realizovala v septembri 2010
agentúra Focus na vzorke 1040 respon-
dentov z celej SR. Podľa prieskumu si na-
príklad 22 % opýtaných vôbec neprezerá
informácie uvedené na obaloch a 51 % si
ich prezerá len občas. Za povinné ozna-
čovanie, aj na úkor zvýšenia ceny výrobku,
je 83 % respondentov. Za najdôležitejšiu
informáciu Slováci pokladajú dátum spo-
treby (95 %) a výroby (80 %), krajinu pô-
vodu si všíma 51 % a zloženie výrobku
50 % opýtaných. 

Ani Nitrania sa od celoslovenského
priemeru nelíšia. Až 86 % má o takéto in-
formácie záujem. Avšak viac ako polovica
respondentov (47 %), to odmieta, ak by
sa tým zvýšila cena výrobku. „79 % Nitra-

nov má záujem o označovanie dátumu
spotreby, 56 % si želá označovať aj ener-
getickú hodnotu alkoholického nápoja a
72 % chce poznať krajinu pôvodu výrobku,“
uviedol R. Hajšel. 

Výrobcovia sú znepokojení
Pohľady jednotlivých aktérov – zákono-

darcov, spotrebiteľov, výrobcov či kontrol-
ných orgánov, sa však rôznia. Mnohí vý-
robcovia, najmä malé a stredné podniky,
tvrdia, že nové pravidlá označovania môžu
pre ne znamenať veľkú administratívnu a
finančnú záťaž. Sú iba za povinné uvá-
dzanie energetickej hodnoty produktu. Ne-
vyhovuje im požiadavka spotrebiteľov oz-
načovať krajinu pôvodu, obávajú sa, že
produkty vyrobené v niektorých štátoch
by sa mohli stať ťažšie predajnými. Pokiaľ
ide o veľkosť písma, tvrdia, že typ a kontrast
písma sú dôležitejšie ako jeho veľkosť, a
preto odmietajú stanovenie minimálnej veľ-
kosti písma. Zhoda nie je ani v otázke
uvádzania dátumu výroby a spotreby, či
minimálnej trvanlivosti výrobku alebo v tom,
či sa výživové hodnoty majú uvádzať na
100 ml alebo 100 g výrobku.

Rokovanie o návrhu nariadenia v EP a
v ďalších inštitúciách EÚ, ktoré dá odpo-
vede na tieto a mnohé ďalšie otázky, je
však zdĺhavý proces. Výrobcovia a pre-
dajcovia sa teda nemusia obávať – budú
mať 3 až 5 rokov na to, aby sa prispôsobili
novým pravidlám. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Vysokoškolský poľnohospodársky
podnik zabodoval v Top Agro

Jeseň je pre poľnohospodára obdobím bilancovania.
Jednou z jeho foriem, ktorá má už päťnásťročnú tradíciu, je
hodnotenie úspešnosti manažmentov agro-potravinárskeho
komplexu formou súťaže Top Agro, ktorú organizuje Klub
poľnohospodárskych novinárov.

Podniky hodnotia
odborníci z Výs kum -
ného ústavu ekono-
miky poľnohospodár-

stva a potravinárstva (VÚPP). V roku
2010 sa do súťaže prihlásilo 700 poľno-
hospodárskych a potravinárskych pod-
nikov právnických a 400 podnikov fyzic-
kých osôb, podľa organizačno-právnej
formy poľnohospodárske družstvá, ob-
chodné spoločnosti, samostatne hospo-
dáriaci roľníci, poľnohospodárske služby
a potravinárske podniky. Poradie najlep-
ších sto podnikov je objektívnym obra-
zom posúdenia ich manažérskej kvality.
Podľa slov Štefana Budaya, riaditeľa
VÚPP, sa pri hodnotení použila metóda
špecifikujúca výsledný integrovaný uka-
zovateľ, zahŕňajúci výsledky parciálnych
ukazovateľov, ako je rentabilita celkové-
ho kapitálu, nákladovosť tržieb a pro-
duktivita práce z pridanej hodnoty.
Okrem toho boli zohľadnené aj ďalšie

ukazovatele, ako sú tržby z rastlinnej
a živočíšnej výroby a sociálny aspekt –
počet zamestnancov. Podniky mohli zís-
kať maximálne 300 bodov integrované-
ho ukazovateľa a podľa jeho hodnoty sa
určilo ich poradie v stovke. Absolútnym
víťazom súťaže sa stalo PD Pokrok
v Ostrove, ktorého základom prosperity
je osivárstvo. 

Významný úspech v súťaži Top Agro
2009 si zaknihoval aj náš Vysokoškolský
poľnohospodársky podnik, s.r.o., Ko lí ňa -
ny, ktorý sa do súťaže prihlásil po prvý-
krát. So ziskom 146 bodov sa v prvej
stovke najúspešnejších podnikov umiest -
nil na 57. mieste. V najťažšej kategórii
obchodných spoločností obsadil 21.
miesto. Na výmere 2113 hektárov, s poč -
tom 108 zamestnancov bol jeho výnos
4 368 977 eur a produktivita práce z vý-
nosov dosiahla 40 453 eur. 

Ako hovorí riaditeľ Ing. Peter Bre zov -
ský (na snímke), špecifické poslanie, vý-

chova mladých odborníkov pre rezort,
nebráni podniku pracovať efektívne. Aj
keď pretrvávajúcu krízu berie ako výzvu,
dobre obstáť v náročnej konkurencii, po-
pasovať sa s ňou nebolo jednoduché.
Napriek nevýhodným okolnostiam sa
VPP podarilo zrekonštruovať farmu na
chov dojníc a v spolupráci so špičkový-
mi odborníkmi z domova aj zo zahrani-
čia inovovať technológie chovu v súlade
so svetovým trendom. V rastlinnej výro-
be vsadili na pestovanie osivovej kukuri-
ce, no do osevných postupov zaradili aj
netradičné plodiny – mak či bezšupkovú
tekvicu olejnú, ktoré sú na trhu viac me-
nej raritou, a preto si od nich P. Bre zov -
ský sľubuje aj ekonomický efekt. Za dô-
ležité však okrem výrobných ukazovate-
ľov považuje aj rovinu humánnu, serióz-
ny vzťah k partnerom a vzájomnú dôve-
ru medzi predávajúcim a odberateľom.
Podnik si kladie za cieľ neľahkú métu:
zaradiť sa v horizonte troch až piatich
rokov nielen medzi špičku slovenských
podnikov, ale získať dobrú pozíciu aj
medzi najúspešnejšími univerzitnými
farmami v Európe aj zámorí. 

K. POTOKOVÁ

Študenti dostali medzi ná rodný certifikát o absolvovaní vzdelávacieho podujatia. 
Foto: archív autorky

EURÓPSKY PARLAMENT PRE SPOTREBITEĽA

Znalecká činnosť ako súčasť univerzity
„Poľnohospodársky znalecký ústav (PZÚ) je špecializované ve-

decké a odborné pracovisko, ktoré ako jediné v Slovenskej repu-
blike plní funkciu rezortného a metodického centra Mi ni ster stva
spravodlivosti SR pre znalecké odbory poľnohospodárstvo a
ochrana životného prostredia. PZÚ má významné postavenie pri
súčinnosti, poskytovanej ministerstvu pri vykonávaní odborných
skúšok znalcov, kontrolnej, vzdelávacej, metodickej a konzultač-
nej činnosti.“ Toto je citát z listu štátnej tajomníčky ministerstva
spravodlivosti, adresovaný rektorovi SPU a aj PZÚ.

Neviem či je účelné a zmysluplné
takto propagovať vlastnú prácu a činnosť
ústavu, robím to však preto, aby som
uvedeným riadkom dal konkrétnu po-
dobu, informoval, čo sa vlastne za po-
sledné roky v PZÚ urobilo, ak si to všíma
aj riadiaci rezort, resp. ak to začína vní-
mať aj verejnosť. 

Znenie zákona č. 382 z 24. 5. 2004
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladate-
ľoch a vyhlášku 490 bolo treba naplniť
predovšetkým v podmienkach SPU,
aby nielen znalci, ale i sám ústav mohol
byť zapísaný do zoznamu MS SR. Ná-
sledne celoplošne aktivizovať slovenskú
znaleckú komunitu v odboroch poľno-
hospodárstvo, ochrana životného pro-
stredia a vodné hospodárstvo na splne-
nie povinností, vyplývajúcich zo spo-
menutého zákona (odborné minimum,
odborná skúška a špecializované vzde-
lávanie). Pod gesciou MS SR sa to, aj
vďaka angažovaného prístupu pracov-
níkov odborných katedier SPU, podarilo
zvládnuť v predpísaných termínoch.
Takto sa do databázy ministerstva mohlo
zapísať viac ako 140 znalcov (90 poľ-
nohospodárstvo, 40 OŽP, 10 vodné
hospodárstvo), ktorí môžu kvalifikovane
a objektívne zhodnocovať proces v ob-
čianskoprávnych, ale i trestnoprávnych
konaniach. 

Podľa rezortného hodnotenia je pre
ústav motivujúcim fenoménom priznanie
postavenia špecializovaného vedeckého
a odborného pracoviska a rezortného
metodického centra MS SR. Príčinná
súvislosť je v hodnotiacich posudkoch
ústavu, vypracovaných v súčinnosti so
súdmi, policajným zborom i na požia-
danie samotného ministerstva. Treba

poznamenať, že zásluhy na tomto úseku
bolo možné dosiahnuť len za presné a
odborne podložené zovšeobecnenia s
logickými závermi. Bolo to, a stále je,
platné v oblasti reštitučných nárokov
na pôdu, špekulatívne uzavretých vlast-
níctiev pri prepisoch, nárokoch na ško-
dovosť, pri ktorých bolo stanovisko znal-
cov ústavu vždy jednoznačné, čím sa
podarilo riešiť mnohé reštančné, teda
nevybavené problémy na súdoch. 

V súčasnosti rieši PZÚ v rámci po-
sudkovej činnosti veľmi zodpovednú
úlohu vo vleklom spore Lesov SR proti
Štátnej ochrane prírody MŽP pri zá-
chrane smrekových porastov SR pred
lykožrútom. Spor má korene v legisla-
tívnej oblasti, no odbornosť, racionálny
úsudok a zdravý rozum treba uplatniť
pre „bezzásahovosť a samoobnovu
lesa v 5. stupni ochrany“, v rámci kto-
rého je drevná hmota po kalamitách
bez úžitku ponechávaná na mieste a
dendrozložka sa následne stáva po-
travou pre drevokazný hmyz, ktorý (naj-
mä lykožrút) je záhubou slovenských
smrekových lesov.

Ústav k dnešnému dňu svoj vlastný
potenciál rozšíril na 12 znalcov zapí-
saných v zozname MS SR. Na základe
rozhodnutia riaditeľa môže znaleckou
činnosťou poverovať pracovníkov od-
borných katedier a rovnako má právo-
moci na vzdelávaciu činnosť. Odbormi
poľnohospodárstvo či ochrana život-
ného prostredia sa tak zaraďuje medzi
renomované znalecké pracoviská s
bohatou činnosťou v iných odboroch
(USI Žilina - doprava, STU Bratislava -
staveb níctvo).

Prof. Ing. JOZEF KULICH, PhD., PZÚ

ručky, elektronické cvičebnice a ďalšie
študijné materiály pre plánované semi-
náre, jazykové kurzy a kurzy IKT. 

Prvé školenie v oblasti manažérstva
kvality (aktivita 1.2) sa uskutoční 26.
novembra 2010 v posluchárni Z-03. Ďal-
šie vzdelávacie aktivity a kurzy budú
prebiehať postupne od januára 2011.

Prihlasovanie na jazykové kurzy a
kurzy IKT prebehlo už minulý rok pri
tvorbe projektu, ďalší záujemcovia z ra-
dov vedúcich zamestnancov, učiteľov
a zamestnancov výskumu a vývoja sa
môžu ešte prihlasovať ako náhradníci. 

Ostatné aktivity sú otvorené všetkým
záujemcom z uvedenej cieľovej skupiny.
O ich konaní a spôsobe prihlasovania
vás budeme priebežne informovať. 

Bližšie informácie o projekte, ako aj
aktuálne výzvy a kontakty na garantov
a asis tentov aktivít nájdete na webovej
stránke projektu http://luzk.uniag.sk.

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ, 
manažérka publicity

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
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Odštartovali druhý ročník MBA

V ZRKADLE...

doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Pracovná pozícia:
prorektorka pre in-
formatizáciu a rozvoj
SPU
Miesto narodenia:
Komárno
Vek: Ešte sa začína
trojkou, ale už sa blí -
žim k číslam, keď sa
u žien vek neprezrá-
dza.
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ALMA MATER

Čím ste chceli byť ako dieťa? 
- Môj prastarý otec pracoval v najstar-

šej stredoeurópskej hvezdárni v Hur ba -
nove, takže asi mám v génoch, že od ma-
lička ma fascinuje vesmír a jeho zákoni-
tosti a vždy som chcela byť astronómom.
Bohužiaľ, v roku, keď som maturovala, sa
neotváral študijný odbor astrofyzika, tak
šancu dostala Elek tro tech nická fakulta,
kde sa študovali počítače.

S kým by ste sa chceli stretnúť a po-
rozprávať?

- Našťastie, ľudia, ktorých si vážim,
mám rada a s ktorými rada trávim svoj čas
– moja rodina, rodičia a priatelia – sú vždy
na blízku, keď ich potrebujem. Pokiaľ ide-
me do sféry nereálnosti, tak asi s Albertom
Einsteinom, géniom, ktorý dokázal byť
obyčajným človekom. To možno aj preto,
že v súčasnosti sa veľa „obyčajných ľudí“
tvári ako géniovia.

Z čoho ste mali v poslednej dobe naj-
väčšiu radosť? 

- Určite zo svojich dvoch synov, ktorí,
napriek tomu, že sú v období puberty, sú
fajn. 

Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
- Môj otec mi vždy vravieva, že všetko

sa deje tak, ako má a ak sa aj niečo zdá
byť v danom momente zlé, určite je to pre-
to, aby sme nakoniec zistili, že to bolo na
niečo dobré. A keďže zatiaľ sa mi táto ži-
votná filozofia osvedčila, nemenila by som
na svojom živote nič.

Čo rada čítate (počúvate)? 
- Mám rada „oldies“ hudbu, Beatles,

Smokie alebo Korna či Spáleného. Ra da
si vypočujem aj Bocelliho alebo Mo zarta.
Pokiaľ ide o knihy, čítam veľa, aj keď sú to
skôr knižky oddychového žánru – detek-
tívky Agathy Christie či Elle ry ho Queena,
romány Dana Browna, po pulárno-náučné
knihy od Jiřího Gry ga ra, Stephana Haw -
kin ga alebo Carla Sa ga na. Momentálne
čítam originál Pri de and Prejudice od Jane
Austinovej. 

Ako si dobíjate energiu? 
- Najlepším oddychom pre mňa je letná

dovolenka niekde pri mori a spoznávanie
danej krajiny. V zime rada oddychujem pri
sledovaní programov Dis co very channel
alebo komédií s Luisom de Funesom.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť? 

- Ako každý človek, aj ja mám svoje
zlozvyky. Ale prečo o nich hovoriť... a naj -
mä prečo sa ich zbavovať, veď sú moje.

Aké máte koníčky? 
- Knihy, astronómia, ručné práce, a, sa -

mozrejme, počítače.
Máte nejaký obľúbený citát? 
- Múdrych a krásnych myšlienok je ve-

ľa, ale aby sme ostali pri vesmíre, spo-
meniem výrok Alberta Einsteina: „Len
dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská
hlúposť. Pri tej prvej som si však nie taký
istý.“ -rch-

Vždy som túžila vyskúšať si štúdium v zahraničí. Keď som sa do-
zvedela o programe Erasmus a preštudovala si informácie o kra -
jinách a univerzitách, ktoré boli v ponuke, rozhodla som sa pre
Írsko, konkrétne pre mesto Cork a tamojšiu University College Cork.
Po úspešnom absolvovaní výberového konania som však za ča la
váhať, či mám na to, aby som študovala v angličtine. Našťastie, po-
chybnosti onedlho vystriedala nedočkavosť a prípravy na balenie.

Každý začiatok býva ťažký...
Pobyt v Corku sa začal menším nedo-

rozumením, problémom s ubytovaním a
hľadaním nového. Škola ma očarila hneď
na prvýkrát. Technické vybavenie, prístup
profesorov, spôsob výučby a najmä sys-
tém „blackboard“, prostredníctvom kto-
rého študenti dostávali zadania domácich
úloh, získavali rôzne správy či informácie
o jednotlivých predmetoch alebo neprí-
tomnosti vyučujúcich. Okrem toho mal
každý študent školský mail, kde dostával
oznamy o rôznych akciách, športových
podujatiach, stretnutiach záujmových
krúžkov a ďalších zaujímavých veciach.

Pokiaľ ide o komunikáciu, spočiatku
som bola z tých tichších, bála som sa
opýtať čo i len na smer cesty, keď som
sa stratila. Avšak kamarátka, ktorá bola
v Corku so mnou, ma povzbudzovala,
nech sa nebojím rozprávať. Po čase som
sa osmelila a môj vrchol bol, keď bolo
treba vypracovať projekt z marketingu o
filmovom festivale a musela som robiť
pohovor priamo s režisérom festivalu.
Moja angličtina sa v škole z týždňa na
týždeň zlepšovala a prestala som mať
„depky“ z toho, že nerozumiem.

Skvelí Erasmáci
Voľný čas som mala vy-

plnený mnohými aktivitami.
Prihlásila som sa do turis-
tického klubu, s ktorým sa
chodievalo každý týždeň
na nádherné túry po celom
Írsku. Takisto som navšte-
vovala športovú halu, kde
bolo pre študentov všetko
zadarmo, počnúc posil-
ňovňami, až po bazén a
telocvične. Nemôžem ne-
spomenúť párty, ktoré sa
poriadali pomerne často
a na ktorých som sa zú-
častňovala v rámci mož-
ností (samozrejme finanč-
ných)... Zoznámila som sa
tam so skvelými ľuďmi z
celého sveta, išlo najmä o
Eras mus študentov, s kto-
rými som trávila takmer
všetok svoj voľný čas. 

Cork – mesto festivalov
Cork je druhým najväčším mestom v

Írsku. Vďaka množstvu kultúrnych podujatí
je pre študentov ideál-
ne. Hrdí sa prívlastkom
“mesto festivalov” a
ako som sa mohla sa-
ma presvedčiť, patrí
mu právom. Počas
troch mesiacov sa tu
konali hneď dva - Cork
Film Festival a Cork
Jazz Festival. Ponúkali
bohaté programy, na
ktorých sa zúčastňo-
vali takmer všetci oby-
vatelia a hlavne štu-
denti. Ľudia v Corku
sú veľmi priateľskí, naj-
mä tí skôr narodení.

Napríklad môj “landlord”, u ktorého som
bývala, mi ochotne pomohol s angličtinou
pri písaní seminárnych prác a snažil sa
mi všemožne vychádzať v ústrety. Aj pro-
fesori na univerzite boli veľmi ochotní a
dávali nám dostatok priestoru na konzul-
tácie z jednotlivých predmetov. 

Treba ísť a vyskúšať!
Čo sa mi v Írsku najviac páčilo? Okrem

krásnych zelených trávnatých plôch, aj
poriadok, nevidno tu na zemi nijaké od-
padky na zemi. A samozrejme, írska hud-
ba, kultúra a typické írske bary.

Po príchode domov som bola nadšená,
že som prežila semester v nádhernej
krajine s výbornými ľuďmi a zároveň som
ľutovala, že som neostala dlhší čas. Nad-
šene každému rozprávam o mojich zá-
žitkoch a odporúčam všetkým ísť si to
vyskúšať, čo i len na jeden semester.
Netreba sa báť, jednoducho treba nabrať
odvahu a využiť príležitosť, ktorá sa už
neskôr nemusí naskytnúť. 

JÚLIA MIČÚNEKOVÁ, 3. FEŠRR

Na kráľovskej univerzite v írskom Corku

Logo s tromi bielymi pá-
sikmi je jedným z najzná-
mejších na svete. Patrí fir-
me, ktorú založil Adolf
 Dassler, obuvník z nemec-

kého mestečka Herzogenaurach. Už ako
dieťa vyskúšal každý šport, zbožňoval
atletiku, preto niet divu, že jeho snom
bolo vyrobiť dokonalé bežecké topánky.
Napriek otcovým výhradám si v roku
1920 otvoril malú obuvnícku dielňu, kde
ušil svoje prvé tre try. Chýbajúce skúse-
nosti, nástroje i peniaze, nahrádzal nad-
šením a onedlho, s podporou staršieho
brata Rudolfa, za lo žil obuvnícku fabriku
bratov Dasslerovcov. Firma prosperovala,
dasslerovská obuv pre atlétov, futbalistov
či tenistov sa začala objavovať na medzi-
národných súťažiach a olympiádach...
Svetoznámy ohlas získala v roku 1936,
keď americký atlét Jesse Owens, v naj-
novšom modeli tretier od Adiho Dasslera,
vybojoval na ber línskych hrách štyri zlaté
medaily. Váž ne nezhody medzi bratmi
však spôsobili, že sa v roku 1948 rozišli a
každý si založil vlastnú fir mu – Rudolf sa
rozhodol pre obchodnú značku Puma
a Adolf si zvolil názov podľa svojho mena.
Viete aký?

a/ Nike
b/ Reebok
c/ Adidas

Svoje odpovede posielajte do 19. 11.
na adresu redakcia@polnohospodar.sk.
Na jedného z vás čaká knižná odmena
a darčekové predmety. -r-

O dvojročné MBA štúdium bol aj v tomto roku veľký záujem, a to nielen medzi
domácimi, ale aj zahraničnými študentmi. Foto: rch

UNIVERSITY COLLEGE CORK

bola založená v roku 1845 ako jedna
z troch kráľovských univerzít (ďalšie
boli v Galway a Belfaste). Jej areál je
známy krásne upravovanými trávna-
tými plochami ako aj kalifornskými
obrími sekvojami, ktoré rastú len na
západnom pobreží Severnej Ameriky.
Najzaujíma vej šou a najkrajšou budo-
vou školy je jednoznačne West Wing,
ktorá je postavená v typickom gotic-
kom štýle podľa vzoru univerzity v
Oxforde. UCC tvoria štyri hlavné fa-
kulty: Fakulta umenia, keltských štúdií
a sociálnych vied, Fakulta ekonomiky
a práva, Fakulta zdra via a medicíny a
Fakulta vedy, tech niky a potravinár-
skych vied. V uply nulom akademickom
roku tu študovalo vyše 19-tisíc denných
študentov a takmer dve tisícky frek-
ventantov vzdelávacích kurzov pre
dospelých. Okrem toho sa tu vzdelá-
valo približne 2400 zahraničných štu-
dentov 98 rozličných národností.

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

Trnavská univerzita slávi tento rok
375. výročie založenia historickej
Univer sitas Tyrnaviensis, jednej z naj-
starších uni ver zít na území Slovenska.
V roku 1635 ju založil kardinál Peter
Pázmáň, ostrihomský arcibiskup, kto-
rého kapitula sídlila v Trnave. Ako
jeden z prvých katolíckych hodnostárov
pochopil, že uhor skí študenti, odchá-
dzajúci za vysokoškolským vzdelaním
do cudziny, najmä do Nemecka, sa
späť nevracajú ako zapálení katolícki
kňazi, ale ako horliví propagátori rôz-
nych foriem protestantizmu, s ktorým
sa práve počas štúdia zoznámili. Po
niekoľkoročnom úsilí vydal 12. mája
1635 zakladajúcu listinu univerzity „stu-
dium generale“ so sídlom v Trnave.
Univerzita začínala s teologickou a fi-
lozofickou fakultou, neskôr k nim pri-
budla právnická a lekárska. Navšte-
vovali ju študenti z celého Uhorska
a okolitých krajín. Vychovala desiatky
slovenských kňazov, ktorí sa neskôr
zaslúžili o rozvoj nášho jazyka a lite-
ratúry. Svetový ohlas získala aj vďaka
hvezdárni, ktorú tu vybudoval jezuitský
učenec, vynálezca, astronóm a mate-
matik Maximilián Hell. Univerzita pô-
sobila v Trnave 142 rokov, až kým ju
v roku 1777 na pokyn Márie Terézie
nepresťahovali do Budína. -r-

Universitas Tyrnaviensis

Príďte ochutnať 
a zabaviť sa!

Katedra hod no -
tenia a spraco-
vania živočíš-
nych produktov
FBP vás pozýva

na šiesty ročník populárneho FESTI-
VALU KRAJOVÝCH KLOBÁS, ktorý
sa uskutoční v stredu 24. novembra
od 16.00 do 18.00 h v spoločenskej
miestnosti ŠD Mladosť. Súťažné druž-
stvá opäť predstavia vlastnými klobá-
skovými produktmi vyrobenými podľa
krajových receptov, ktoré bude hodnotiť
odborná porota. -r-

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu otvorili 29. októbra druhý ročník pres -
tížneho medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie.

Do prvého ročníka sa prihlásilo 21 štu-
dentov, absolventov bakalárskeho, inžinier-
skeho a magisterského štúdia, nielen zo
Slovenska, ale aj z Rumunska, Malty a USA.
Keďže ide o jednu z foriem celoživotného
vzdelávania, medzi nováčikmi boli aj skúsení
ekonómovia, pôsobiaci v praxi. Na pôde fa-
kulty ich privítal riaditeľ štúdia a rektor SPU,
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý im odovzdal
dekréty a poprial veľa úspechov v štúdiu.
„Napriek vašej pracovnej vyťaženosti sa
snažíme kurz koncipovať tým spôsobom,
aby sme naplnili princípy MBA programu
a mali ste dostatok času zvládnuť ho,“ po-
dotkol. Následne PaedDr. Irena Felixová,
prodekanka FEM, oboznámila frekventantov
s organizáciou štúdia, požiadavkami na
ukončenie jednotlivých semestrov a celého
kurzu a praktickými informáciami, spojenými
s dokumentáciou, ubytovaním, získaním prí-
stupu do knižnice, e-prostredia MOODLE,
kde sa ukladajú materiály na preštudovanie
a prípravu, a pod. 

PhDr. Katerina Veselá, PhD., z Katedry
odborného jazykového vzdelávania FEM,
otvorila výučbu na tejto forme štúdia pred-
metom Academic writing. Jeho zameraním
bola štruktúra, obsah a hlavné princípy pí-
sania akademických textov. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

MBA program Agrárny obchod a
podnikanie je akreditovaný medziná-
rodnou sieťou spolupracujúcich uni-
verzít AGRIMBA, v ktorej FEM získala
členstvo v januári 2009. Štú dium or-
ganizované externou platenou for-
mou trvá štyri semestre a tvorí ho
šesť modulov: ekonomika, marke-
ting, financie, kvantitatívne metódy 
v podnikaní, manažment a agrárny
obchod. Jeho súčasťou je kurz ob-
chodnej angličtiny, ktorého cieľom je
zvýšiť jazykové kompetencie študen-
tov. Výučbu v slovenskom a v anglic-
kom jazyku zabezpečuje medziná-
rodný kolektív pedagógov a lektorov.
Štu denti počas dvojročného štúdia
získajú nielen nové vedomosti z od-
boru, ale aj manažérske zručnosti
pre zvládnutie reálnych situácií 
v pod nikaní, praktické skúsenosti 
z prá ce v medzinárodnom tíme a
schop nosti aktívne používať odbor-
nú angličtinu. Štúdium ukončia ob-
hájením záverečnej práce pred me-
dzinárodnou skúškovou komisiou.
Úspeš ní absolventi programu získa-
jú medzinárodný certifikát MBA -
Agri bu siness and Commerce. -r-

NÁŠ TIP
Zbory mestu

V Kostole Ducha Svätého v Nitre sa
19. - 21. novembra, o 18.00 h, uskutoční
12. ročník nesúťažnej prehliadky spevác-
kych zborov (SZ) pod názvom Zbory mes-
tu, venovaný Jozefovi Rosinskému. Prvý
deň sa divákom predstaví SZ Dúha pri
ZUŠ J. Rosinského v Nitre, SZ Nitria a
Akademický SZ UKF v Nitre. Druhý deň
vystúpi SZ Lipka, Glória, Katedrálny spe-
vokol Emerám a Nitriansky evanjelický
spevokol. Festival uzavrie v nedeľu vystú-
penie súboru Zboreva zo Súkromného
konzervatória v Nitre, Cameretta a Ma-
ďarského SZ UKF Nitra. Vstup je voľný -r-

Príprava na školskú
Hallo ween party.

Snímky: autorka



VYBERÁME Z PROGRAMU

Víťazný futbalový tím nitrian-
skych študentov. 

Foto: I. JANKO

www.uniag.sk

Ľudská hlúposť pri Baumaxe... Foto: JOZEF GARLÍK ml.

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.

Z
O

O
O
O
O
M

ZO ŠPORTU

poľnohospodár
Dvojtýždenník zamestnancov a študentov SPU. Vydáva Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra. Vedúca
redaktorka: Mgr. Katarína POTOKOVÁ, redaktorka: PhDr. Renáta CHOSRAVIOVÁ, technická redaktorka: Lujza ZÁHORÁKOVÁ. Predsedníčka redakčnej rady:
doc. Dr. Ing. Elena HORSKÁ, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou. Redakcia: Poľ no hos po dár, SPU, Tr. A. Hlin  ku 2, 949 76 Nitra, telefón:
037/641 5533, fax: 037/653 4393, e-mail: redakcia@polnohospodar.sk Internet: www.polnohospodar.sk. Tlač: MICHEL ANGELO. Reg. č. ZKP-29. ISSN 1336-2909

Titul akademických majstrov 
Slovenska po rokoch opäť v Nitre
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S PIETOU

Basketbal
Basketbalisti BK SPU Nitra potešili

svojich fanúšikov peknou sériou víťaz-
stiev. V Spišskej Novej Vsi zdolali súpe-
ra  84:93 po predĺžení (20:15, 11:21,
15:20, 25:15 – 13:22) a na domácej pa-
lubovke si výborne poradili so Žilinou
101:82 (27:23, 24:18, 30:21, 20:20) a
s Handlovou, ktorú porazili 75:60 (9:16,
26:16, 19:19, 21:9). Po 12. kole sú zatiaľ
na druhej priečke extraligovej tabuľky. 

Viac na bknitra.com

Volejbal
Hráči VK Ekonóm SPU Nitra zdolali

hosťujúci Púchov 3:2 (-22, 21, 16, -22,
12) a v Bratislave podľahli domácim
bez zisku jediného setu 3:0 (22, 19, 21).
V Slovenskom pohári zdolal náš tím
Myjavu 2:3 (-22, -26, 16, 23, -13).

Viac na volejbalnitra.sk

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vypisuje výberové konanie na obsadenie: 

n miesta vedúceho zamestnanca na pracovnú
pozíciu tajomník/tajomníčka Technickej fakulty SPU.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie ekonomického zamerania II. alebo

III. stupňa,
- prax v riadiacej funkcii minimálne 5 rokov, vítaná

je prax v štruktúrach vysokých škôl,
- znalosť práce s počítačom v rozsahu MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť – doložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace.

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 do-
plnení niektorých zákonov, výberové konanie na ob-
sadenie: 

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborné-
ho asistenta na Katedre dopravy a manipulácie
TF pre výučbu predmetov dopravná a manipulač-
ná technika I, dopravná a manipulačná technika II.

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

dagogickej profilácie katedry,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- prax v odbore,
- morálna bezúhonnosť – doložiť výpis z registra

trestov nie starší ako 3 mesiace;
n miesta vysokoškolského učiteľa – odbor-

ného asistenta pre odbor Kvalita produkcie na
Katedre kvality a strojárskych technológií TF. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie technického zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,

- primeraná znalosť práce s PC v rozsahu MS
Office – Word, Excel, PowerPoint,

- vysokoškolská pedagogická prax minimálne 
3 roky,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-
nosť – doložiť výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace;
n dvoch miest vysokoškolských učiteľov –

odborných asistentov na Katedre strojov a vý-
robných systémov TF.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie, vedecko-akademická hodnosť PhD.,
- aktívna znalosť práce na PC na úrovni MS Office,

zamestnanci SPU preukázať certifikátom vyda-
ným na základe formalizovanej skúšky IKT,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morál-
ka – doložiť výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace,

- prax v odbore minimálne 3 roky;
n miesta vysokoškolského učiteľa – odbor-

ného asistenta na Katedre stavieb TF.
Podmienky: 

- VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti poľnohospodár-
skych vied,

- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax v odbore,
- osvedčenie audítora podľa normy EN ISO 9001 :

2008
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morál-

ka – doložiť výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace.

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými
dokladmi o vzdelaní a inými požadovanými doku-
mentmi posielajte do 19. 11. 2010 na adresu:
Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

VÝBEROVÉ KONANIE

MG

Ako poslanec sa budem usilovať o:
1. zlepšenie komunikácie s obyvateľmi Staré -

ho mesta osobným kontaktom, cez internet
a tlačené médiá,

2. zastavenie odlivu mladých rodín z centra
mesta podporou výstavby obecných bytov,
resp. rekonštrukciou starých bytových jed-
notiek,

3. zintenzívnenie záujmu o osamelých a star -
ších občanov Starého mesta špeciálne or-
ganizovanými podujatiami pre seniorov,

4. podporu kultúrnych, športových a spolo-
čenských akcií financovaných z rozpočtu
mesta a grantových projektov EÚ,

5. zlepšenie spoločenskej situácie bezdo-
movcov a výchovu neprispôsobivých ob-
čanov, 

6. skutočnú realizáciu separovaného zberu
komunálneho odpadu aj v Starom meste,

7. racionalizáciu systému mestskej hro mad -
nej dopravy a opravy komunikácií.

Ďakujem za Váš hlas vo voľbách 27. no-
vembra 2010!
Nezabudnite, že noví ľudia v komunálnej
po litike môžu byť prínosom pre Staré mesto
(volebný obvod č. 2).

Pod týmto názvom publikovala
Ing.  DENISA HALAJOVÁ, PhD., ve -
deckú monografiu, ktorá nedávno
vyšla vo Vy davateľstve SPU. 

Prvá kapitola je ve-
novaná historickému
prehľadu cintorínskej
kultúry vo svete aj na
Slovensku až po mo-
dernú tvorbu cintorí-
nov. „Hroby a sepul-
králne stavby sú naj-
staršími zachovanými

prejavmi architektúry a tvoria kultúrne
dedičstvo národov. Cintoríny sú mies-
tom „komunikácie“ medzi živými a
mŕtvymi, ale aj rozhovorov samých so
sebou, rozjímania, pripomínania si po-
minuteľnosti ľudského života. Dnešná
cintorínska kultúra chápe moderný cin-
torín jednoznačne ako plochu zelene
s vyhradenou, pietnou funkciou. Podiel
zelene v rámci areálov pohrebísk a jej
kvalita však v posledných desaťročiach
výrazne klesá. Hlavným dôvodom je
neúmerné zahusťovanie hrobov na úkor
zelene, ktorá sa nahrádza neživými
materiálmi. Dôvodom tohto javu môže
byť umiestnenie cintorína mimo sídla,
migrácia obyvateľstva a životný štýl či
chýbajúca ponuka profesionálnej
údržby zelene hrobových miest,“ píše
autorka. Pro blé mom súčasného vzhľadu
hrobových polí je na jednej strane
veľká typizácia náhrobkov, ktorá rov-
nako zasiahla mestá i vidiek, bez pri-
hliadnutia k regionálnym rozdielom.
Na druhej strane je to aj vplyv indivi-
duálneho vkusu nájomcov hrobov, po-
treba vyjadrenia osobného odkazu či
výnimočnosti, ktorá sa prejavuje ne-
jednotnosťou materiálov a tvarov ná-
hrobkov. Druhá kapitola podáva stručný
prehľad základných požiadaviek na
súčasné záhradno-architektonické
stvárnenie pohrebísk. V predposlednej
kapitole sú výsledky hodnotenia sú-
časného stavu cintorínov v Nitre a ná-
vrhy na zlepšenie ich stavu. Posledná
uvádza zovšeobecnené princípy tvorby
cintorínov, z ktorých možno vychádzať
pri úpravách a navrhovaní pohrebísk
na Slovensku v súčasnosti. Publikácia
je vhodne doplnená tabuľkami a fa-
rebnou obrazovou prílohou. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Halloween je obľúbený aj na našej univerzite
Vychutnať si príjemnú jesennú atmosféru, posedieť pri ohníku a dobrej

hudbe, mali možnosť posledný októbrový piatok zamestnanci SPU so svoji-
mi deťmi. Pra cov níci botanickej záhrady totiž pripravili v parku BZ ďalší roč-
ník úspešného zábavného podujatia Halloween II. O pôsobivú tekvicovú vý-
zdobu sa postarali študenti FZKI.

Pre najmladších účastníkov bolo na-
chystané vyrezávanie tekvíc, zaujímavé
súťaže – kto zhodí najviac fliaš, beh cez
prekážky či vo dvojici so zviazanými no-
hami, ale aj skvelé koláčiky, opekačka a
množstvo sladkostí. Dospelí sa zase mohli
zohriať horúcim vareným vínkom. Organi-
zátorov potešila tohtoročná bohatá účasť,
do súťaží sa zapojilo okolo 40 detí. Víťazi
jednotlivých disciplín si okrem diplomu
a sladkostí odniesli aj rastlinku v kvetináči. 

Halloween je pôvodný pohanský sviatok

z Írska, ktorý sa oslavuje prevažne v Ame-
rike. Počas tohto dňa sa ľudia prezliekajú
do kostýmov od výmyslu sveta. Charak-
teristickým prvkom je tekvica, ktorá sa
vyrezáva do rôznych tvarov, väčšinou z
nej vznikajú tváre so zubatým úsmevom
a do jej vnútra sa vkladá sviečka. Tradič-
ným znakom sú aj čarodejnice, duchovia,
netopiere, čierne mačky, metly, oheň, prí-
šerky a pod. Slovo Halloween v preklade
z angličtiny znamená predvečer všetkých
svätých. -rch-

Študentské dni nitrianskych univerzít 2010
PIATOK 12. 11.
u Výstava fotografií 
foyer pod aulou SPU (výstava potrvá do 2. 12.) 

PONDELOK 15. 11. 
u Výchova k zdraviu - meranie krvného
tlaku, tukov a cukru, BMI, poradenská činnosť
zameraná na ochranu a podporu zdravia 
vestibul UKF, Tr. A. Hlinku 1, 8.00 – 12.00 h 

(podujatie sa uskutoční aj vo štvrtok 25. 11.)

u Florbalový turnaj
telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h

u Stolnotenisový turnaj
telocvičňa ŠD UKF Zobor, 14.00 h

u Filmové muzikálové predstavenie
Filmový klub UKF, aula UKF, 19.00 h, vstup voľný

UTOROK 16. 11.
u Mix volejbal turnaj SPU – UKF
telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h
u 21 rokov po Nežnej revolúcii 
beseda s jej hlavnými predstaviteľmi 
a účastníkmi 
ŠD UKF, B. Slančíkovej 1, miestnosť č. 110, 11.00 h
u Jesenný beh Nitrou
Svätoplukovo námestie, 17.00 h
u Bierfest UKF 
ŠD UKF Zobor, Hospodárska ul., UKF Klub, 21.00 h

ŠTVRTOK 18. 11. 
u Sálový futbal
telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h
u Všetko za národ 
divadelné predstavenie
Štúdio Divadla A. Bagara, 18.30 h, vstupné 5 €

PONDELOK 22. 11. 
u Premietanie filmov spojené 
s diskusiou
Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, 19.30 h

UTOROK 23. 11. 
u Plavecké preteky
plavecký bazén SPU, 9.00 h
u Exhibičný hokejový zápas 
SPU – UKF
zimný štadión, 19.30 h

STREDA 24. 11.
u Zmobilizuj sa! 
prezentácie domácich a zahraničných
Erasmus študentov
foyer pod aulou SPU, 10.00 – 14.00 h
u Milkfest SPU
festival zameraný na propagáciu mlieka
a mliečnych výrobkov
spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, 15.00 – 16.00 h
u Festival krajových klobás 
spoločenská miestnosť ŠD Mladosť, 16.00 – 18.00 h
u Internátne rozhlasové štúdio 
IRŠ Mladosť SPU uvádza 
ŠD Mladosť, 19.00 – 24.00 h

ŠTVRTOK 25. 11.
u Internátne televízne štúdio 
ITŠ Mladosť SPU uvádza 
televízna miestnosť ŠD Mla dosť, 16.00 – 22.00 h 

PIATOK 3. 12.
u Imatrikulačný ples SPU
výstavný areál Agrokomplex, pavilón M1, 19.00 h

V piatok 3. decembra ťa na Výstavisku Agro -
kom plex čaká najväčší študentský ples roka 
v Nitre. Nezabudnuteľný večer, ktorý ti pripo-
menie, že univerzita nie je len o skriptách,
skúš kach a stresoch, ale aj o tom, že nadvia-
žeš nové kontakty, spoznáš kopec zaujíma-
vých ľudí, urobíš niečo bláznivé alebo stretneš
super babu či chalana. :-) Bude to večer 
rocku, hausu, funky, cigánskej muziky a party...
music. Samozrejme - v gala oblečení! V pro-
grame vystúpi skupina Kmeťoband, To máš Su -
rovec s Ivanou Surovcovou, DJ David Soleil,
Ma rek Po bu da, Peter Duchnický a ďalší.
Predaj lístkov: pod aulou SPU. Cena: 20 eur.

V dňoch 26. a 27. októbra sa na štadióne ČFK Nitra uskutočnili Akademické maj -
strov stvá SR vo futbale. Organizáciou tohto významného športového podujatia bola
po ve re ná naša univerzita. Po prvýkrát sa na ňom nezúčastnili konkrétne univerzity, ale
vý be ry jednotlivých regiónov. Západoslovenský región reprezentovalo jedenásť štu -
den tov SPU a dvaja z UKF. Turnaj otvoril rektor SPU prof. Peter Bielik.

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre
ozna muje, že 22. novembra 2010 o 10.00
h v priestoroch veľkej zasadačky TF (pa-
vilón M, 4,. posch.) prednesie Ing. Jozef
Rédl, PhD., odborný asistent na Katedre
konštruovania strojov, habilitačnú pred-
nášku na tému Dynamická stabilita te-
rénnych vozidiel a po jej skončení bude
obhajovať rovnomennú habilitačnú prácu. 

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

l 24. 11. 2010 o 9.00 h v Pavilóne zá-
hradnej architektúry FZKI (poslucháreň
D-01, Tulipánová 7) prednesie doc. Ing.
Karol Kalúz, CSc., pedagogický pracovník
na Katedre krajinného inžinierstva, inau-
guračnú prednášku na tému Škody spô-
sobené imisiami v poľnohospodárstve;

l 24. 11. 2010 o 11.00 h v Pavilóne
záhradnej architektúry FZKI (poslucháreň
D-01, Tulipánová 7) prednesie doc. RNDr.

Bernard Šiška, PhD., pedagogický pra-
covník na Katedre ekológie, inauguračnú
prednášku na tému Agroklimatický po-
tenciál krajiny v podmienkach klimatickej
zmeny;

l 24. 11. 2010 o 14.00 h v Pavilóne
záhradnej architektúry FZKI (poslucháreň
D-01, Tulipánová 7) prednesie doc. Ing.
Tibor Roháčik, CSc., pracovník Výskum-
ného šľachtiteľského ústavu, a.s., Bučany,
inauguračnú prednášku na tému Výskyt
nových chorôb zeleniny, ovocia a okras-
ných rastlín v SR za posledné tri desať -
ročia;

l 25. 11. 2010 o 9.00 h v Pavilóne zá-
hradnej architektúry FZKI (poslucháreň
D-01, Tulipánová 7) prednesie doc. RNDr.
Alžbeta Hegedűsová, PhD., pedagogická
pracovníčka na Katedre chémie, inaugu-
račnú prednášku na tému Potenciálne ri-
ziká ťažkých kovov pri pestovaní zdravotne
nezávadnej zeleniny.

Súťaž sa hrala vylučovacím systémom.
V ťažkom súboji o postup zdolali naši hráči
družstvo stredoslovenského regiónu (výber
Žiliny a B. Bystrice) 2:1 a vo finálovom zá-
pase sa stretli s východoslovenským re-
giónom (výber Košíc a Prešova), ktorý
predtým zvíťazil nad výberom Bratislavy
2:0. Finále sa vyznačovalo veľkou dávkou
nervozity zo strany súpera, ktorý ťažko
niesol prevahu nášho mužstva. Napätie
sa podpísalo aj pod štyri vylúčenia (po
dvoch hráčoch z obidvoch mužstiev). Vďa-
ka výborným výkonom sme však dominovali
od začiatku do konca, preval-
covali sme „východniarov“ 4:1
a po dlhých rokoch nám zaslú-
žene patrí titul Akademického
majstra SR. O tento úspech sa
vo veľkej miere pričinil tréner
Nitry Mgr. Roman Hrnčár z Ka-
tedry telesnej výchovy a športu
FZKI SPU, ktorému sa podarilo

Vysokoškolský poľnohospodársky pod-
nik SPU v Kolíňanoch s hlbokým zármut -
kom oznamuje, že 22. októbra 2010 nás
vo veku 53 rokov opustil dlhoročný spo-
lupracovník a priateľ

Ing. PAVOL KUBALA.

Po ukončení štúdia na Mechanizačnej
fakulte VŠP v Nitre pôsobil 25 rokov ako
hlavný mechanizátor v závode Oponice.
Celý svoj život venoval práci v poľnohos -
podárskej výrobe, bol uznávaným odbor -
ní kom v oblasti mechanizácie. Svoje
dlhoročné skúsenosti a poznatky úspešne
uplatňoval v náročnej riadiacej práci.
Bol známy logickým a kombinačným my-
slením, nebál sa však ani ris kovať. Vždy
vedel poradiť a pomôcť. Zane chal v nás
trvalé spomienky.

Naposledy sme sa s ním rozlúčili 24.
10. 2010 na cintoríne v Horných Lefan-
tovciach. 

Česť jeho pamiatke!
Spolupracovníci z VPP SPU

Pietna zeleň v súčasnej 
záhradno-architektonickej tvorbe

zladiť jeden z najlepších výberov posled-
ných rokov.

Na tretej priečke sa umiestnili Stredo-
slováci, ktorí zvíťazili nad výberom Bratis-
lavy 1:0. 

Hráči víťazného družstva: J. Psota
(UKF), R. Fiala (SPU), J. Harbuľák (SPU
– najlepší hráč turnaja), P. Sailer (SPU),
M. Gajdoš (SPU), T. Varga (SPU), T. Feješ
(SPU), M. Král (SPU), L. Hlinica (SPU), P.
Moravčík (SPU), E. Gajdoš (UKF – najlepší
strelec), M. Charizopulos (SPU), A. Ivančík
(SPU) -Rj-


