
Vianoce v európskych krajinách

Z 
O

B
S

A
H

U
IN
S
ID
E

Vittorio z uni-
verzity v Bari, Ta -
lian sko:

- Vianočné ob-
dobie sa v našej
krajine začína 17.

decembra a trvá do 6. januára, sviatku
nazývaného Epifania (Troch kráľov). Asi
30 členov našej rodiny sa už tradične
24. decembra stretáva u starých rodi-
čov na veľkom slávnostnom posedení,
ktoré začína popoludní a končí o polno-
ci. Spojené je so slávnostnou večerou,
kde hlavným pokrmom sú ryby a mor -
ské plody s cestovinami. Na stole ne-
smie chýbať typický vianočný koláč pa-
nettone s kandizovaným ovocím a pan-
dora zo sušeného ovocia, ktorý mne
osobne najviac chutí, ale ani šampan -
ské. Darčeky si rozdávame po večeri.
Tento rok plánujem pre svojich blízkych
kúpiť slovenské potravinové výrobky,
čokoládu, syry a bylinkové likéry. 

Jevgenij z uni-
verzity v Jelgave,
Lotyšsko:

- Za najkrajšie
pokladajú Lotyši
bie le Vianoce, keď

je vyše dvadsaťstupňový mráz a sneh
až po kolená. Vo vyhriatych príbytkoch
sa stretáva najbližšia rodina okolo via-
nočného stola, na ktorom podľa tradícii
nesmie chýbať 12 rôznych jedál. Šted -
rá večera začína oblátkou s medom a
pšenicou. Na stole sú jablká, orechy a
rôzne sladkosti. V našej rodine už tra-
dične ozdobujeme živú jedličku, pod
ktorou si po večeri každý nájde malé
prekvapenie. Večer sa ideme prejsť po
hlavnom námestí, kde je každoročne

drevený betlehem pod rozžiareným
vianočným stromčekom. Mimo cho -
dom, viete o tom, že práve v Lotyš sku
v 16. storočí ozdobili prvý vianočný
stromček, a to ružami? 

Inès z univerzity
v Leirii, Portu gal -
sko:

- Katolícke Por -
tu gal sko má po-
dobné tradície ako

Ta liansko. Na Vianoce je mesto plné tu-
ristov, ale aj domácich, ktorí si pred ve-
černými obradmi vychádzajú do ulíc
na prechádzku. Poobede 24. decemb-
ra sa schádza celá rodina. Na Štedrý
večer sa podávajú najmä dary mora.
Našou špecialitou je bacalhau - sušená
slaná ryba, ktorá varením nadobúda
zvláštnu konzistenciu. Pred polnocou
si rozdávame darčeky a potom ideme
na polnočnú omšu. V okolí katedrály sú
počas Vianoc trhy. Stánky ponúkajú zá-
sadne iba miestne remeselnícke výrob-
ky z dreva, kože, hodvábu, a dotvárajú
príjemnú sviatočnú atmosféru. 

Adriana z uni-
verzity vo Valen -
cii a Miriam z uni -
verzity v Madride,
Špa niel sko:

- Na Štedrý deň
sa stretávajú celé rodiny, aby ho oslávi-
li veľkou spoločnou večerou. Každý re-
gión má svoje typické jedlá, ale sú aj
také, ktoré sa nájdu na všetkých sto-
loch. Ako predjedlo sa podávajú chle-
bíčky, šunka, langusty, ustrice. Hlavný
chod býva morčacie alebo jahňacie
mäso alebo morské ryby. Nechýbajú

sladké múčniky a zákusky a typický
dezert turrón - cukrovinka z mandlí ale-
bo orieškov, marcipán, polvorón - malé
koláčiky z múky, cukru a čokolády,
upravené citrónom. Darčeky si dávame
ráno 25. decembra. Pre každé mesto je
typický živý Betlehem. Zaujímavý zvyk
máme aj na Silvestra. Keď na hlavných
hodinách v Madride odbije polnoc,
každý Španiel zje 12 bobúľ hrozna pre
šťastie. 

Pierre z univer-
zity v Agde, Fran -
cúz sko:

- Ak sa na Via -
noce vyberiete do
Fran cúzska, náj de -

te takmer v každom dome nádherne vy-
zdobený stromček a adventný veniec.
Počasie nám však zvyčajne nepraje, a
v pamäti mi utkveli „upršané“ sviatky.
Štedrý deň je pre nás dňom návštev
príbuzných a známych. Večera je výni-
močne slávnostná a gurmánska, má aj
12 chodov. Začína sa predjedlami, ako
sú ustrice či slimáky, potom nasleduje
pečený moriak s gaštanovou plnkou,
alebo hus či kurčatá so zeleninovým
šalátom, paradajkami a olivami. O pol-
noci tradične podávame reveillon - jed-
lo z ustríc, vína, opečenej slaniny, pe-
čenej hydiny, šalátov, ovocia a francúz-
skeho pečiva, najmä bagety. Okrem
klasických sladkých dezertov sa podá-
va roláda v podobe vianočného polena
alebo kmeňa stromu. Sviatky sú čarov-
né najmä pre deti, ktoré dostávajú vytú-
žené darčeky zvyčajne ráno po Šted -
rom večere. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

A tak, nech už sviatky tento rok strávi-
te kdekoľvek a akokoľvek, prajeme Vám
všetkým, študentom a zamestnancom
SPU, veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Buone Feste Natalizie! 
Prieci´gus Ziem sve” tkus un 

Laimi´gu Jauno Gadu! 
Feliz Natal! 

Fe liz Navi dad! 
Kala Joyeux Noël!

Vaši erasmáci

Vo svete sa Vianoce oslavujú rôznymi spôsobmi. Každá krajina má vlastné
tradície, jedlo a zvyky. Pre mnohých sú príležitosťou stretnúť sa v kruhu blíz-
kych či priateľov a obdarovať ich darčekom. Na Slovensku sa tradične zdobí
vianočný stromček, ľudia idú do kostola, postia sa a večer si spoločne zasad-
nú k sviatočnej večeri, ktorá sa skladá z kapustnice a ryby so zemiakovým ša-
látom. Pred hlavným chodom sa jedia oblátky s medom a kúskami cesnaku,
orechy a jabĺčko. Po večeri sa rozbaľujú darčeky. Ako oslavujú najkrajšie
sviatky roka v Taliansku, Lotyšsku, Španielsku, Portugalsku a vo Francúzsku,
sme sa dozvedeli od zahraničných študentov, ktorí na SPU absolvujú
Erasmus program.

V SKRATKE

Návšteva irackého veľvyslanca
Dňa 19. novembra prebehlo na pôde SPU rokovanie

irackého veľvyslanca Matheela Al-Sabtiho a rektora SPU,
Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. Hovorilo sa o medzi -
univerzitnej spolupráci, ako aj o kooperácii s irac kým mi-
nisterstvom poľnohospodárstva. Veľvyslanec Sabti vy-
zdvihol činnosť našej univerzity a prejavil veľký záujem
o spoluprácu, s cieľom zlepšiť vzťahy medzi Slo ven skom
a Irakom, ktoré otvoria dvere našim štu dentom, ale pomôžu aj univerzite dostať sa do
povedomia na celosvetovej úrovni. Rokovanie sa nieslo v priateľskom duchu a obe stra-
ny sa dohodli na podmienkach nadviazania spolupráce. Bc. EVA RAVINGEROVÁ

V Indonézii o spolupráci
V dňoch 23. až 26. novembra navštívil rektor Peter

Bielik Gunadarma univerzitu v Indonézii, s cieľom na-
štartovať akademickú a vedeckovýskumnú spoluprácu
v oblasti informatizácie, strojníctva, manažmentu a bio-
diverzity. Súčasťou programu bola účasť na medziná-
rodnej vedeckej konferencie IKT pre rozvoj a udržateľ-
nosť za účasti expertov z USA (Harvard), Indie, Aus trá -
lie a Nového Zélandu. Delegácia SPU navštívila moderné priestory univerzity, diskuto-
vala s rektorkou prof. Dr. EE. S. Margianti, S.E.MM, o hlavných smeroch spolupráce a
príprave prvých spoločných projektov. Autorka príspevku predniesla študentom pred-
nášku o socio-ekonomických a kultúrnych aspektoch života na Slovensku, predstavila
SPU a odpovedala na zvedavé otázky indonézskych študentov týkajúce sa Slovenska,
Európy, ale aj života našich študentov. Indonézska delegácia navštívi SPU 13. de-
cembra a za účasti zástupcov indonézskeho veľvyslanectva v SR bude slávnostne
podpísaná bilaterálna zmluva o spolupráci. Prof. ELENA HORSKÁ
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Sviatočné slovo rektora
Blížiace sa vianočné sviatky a koniec kalendárneho roka sú

príležitosťou na bilancovanie a zamyslenie nad výsledkami
našej činnosti v uplynulom roku. Zároveň je to čas plánovania
aktivít na nasledujúce obdobie. 

Rok 2010 bol pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu
v Nitre významný z viacerých hľadísk. Úspešne sme obhájili
štatút univerzity a zaradili sa medzi jedenásť akreditovaných
vysokých škôl univerzitného typu na Slovensku. Naša alma
mater ako prvá a zatiaľ jediná vysokoškolská inštitúcia u nás zí-
skala od Európskej komisie ocenenie ECTS Label za kvalitné
zabezpečovanie a realizáciu európskeho systému transferu

kreditov a mobilít študentov. S potešením konštatujem, že mnohí z našich zamest-
nancov a študentov sú úspešní nielen na školskom poli, ale vynikajú aj v kultúr-
nych, spoločenských či športových aktivitách, ktoré obohacujú ich život a zároveň
prispievajú k budovaniu dobrého mena našej univerzity v spoločnosti. Kvalitné vý-
sledky sú však záväzkom do budúcnosti, pretože naším cieľom je výrazne zvýšiť
prestíž SPU v Nitre a lukratívnosť vzdelávania pre našich potenciálnych študentov
z domova i zo zahraničia. Aby bola otvorená, plne integrovaná do európskeho
a svetového vzdelávacieho priestoru, s imidžom modernej a renomovanej inštitúcie
výskumného typu. Pri tejto príležitosti by som chcel osloviť všetkých zamestnancov
univerzity a študentov, aby využili svoj tvorivý potenciál a kreatívnosť v pros pech ak-
tívnej spolupráce pri tvorbe spoločenských, ale aj ľudských hodnôt. Aby sme všet-
ci priložili ruky k dielu a hľadali korektné cesty vzájomnej komunikácie, aby sa nám
darilo zvládnuť náročné úlohy v prostredí dobrých medziľudských vzťahov. 

Vážení spolupracovníci, milí študenti, partneri a priatelia našej alma mater!
Dovoľte vysloviť Vám poďakovanie za úsilie vynaložené v prospech univerzity
v končiacom sa roku. Želám Vám a Vašim blízkym radostné Vianoce a veľa zdra-
via, šťastia, pracovných aj osobných úspechov v novom roku 2011!

Dr.h.c. prof. Ing. PETER BIELIK, PhD.

Noví dekani
V stredu 24. novembra sa na Fakulte ekonomiky a manažmentu a na Technickej fa-

kulte SPU konali voľby kandidátov na dekanov na funkčné obdobie 2011 - 2015.
V piatok 3. decembra sa uskutočnili voľby aj na Fakulte agrobiológie a potravinových
zdrojov. Na FEM bola zvolená doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., na TF prof. Ing.
Zdenko Tkáč, PhD. Na FAPZ bol do druhého funkčného obdobia zvolený staronový
dekan, prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. -r-

Zmobilizuj sa!
V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít zor-

ganizovala Kancelária zahraničných vzťahov a medzi-
národných vzdelávacích programov 24. novembra pre-
zentáciu európskeho mobilitného programu Erasmus,
vďaka ktorému môžu študenti SPU počas svojho štúdia
vycestovať na študijný pobyt alebo stáž do krajín EÚ,

Nórska, Lich ten štajn ska, na Island a do Turecka. Vo vestibule pod aulou mali záujem-
covia možnosť prezrieť si informačné materiály zahraničných univerzít, ako aj prezen-
tácie a videofilmy, ktoré si o svojich univerzitách a krajinách pripravili zahraniční
Erasmus študenti, študujúci na SPU v zimnom semestri. O svoje zážitky a skúsenosti
z Erasmus pobytu v Španielsku a Turecku sa prišli podeliť aj študenti FAPZ, Lenka
Líšková a Tomáš Glajza, a študentka FZKI Barbora Tobolářová. Budúci erasmáci tak
mohli získať informácie od samotných účastníkov programu takpovediac z prvej ruky.
Viac o tom, čo treba urobiť, ak chcete ísť na študijný pobyt alebo stáž v rámci progra-
mu Erasmus, sa dozviete na stránke uniag.sk – štúdium v zahraničí – LLP:Erasmus. 

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ



www.uniag.sk

Predstavili sme sa v Košiciach

Dva úžasné týždne vo Walese

(Pokračovanie na 3. str.)

Bariéry rozvoja multifunkčného poľnohospodárstva
a možnosti ich odstraňovania

K problémom uplatňovania multifunkčného poľnohospodárstva na Slo -
vensku sa vyjadrili účastníci seminára, ktorý sa konal 23. novembra na pôde
SPU, v rámci rovnomenného projektu zo schémy Slovensko a OECD pod zá-
štitou Ministerstva zahraničných vecí SR. Garantom projektu a organizáto-
rom seminára bola Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR.

Pojem multifunkčnosť poľnohospodár-
stva sa používa na označenie iného úžit-
ku, ktorý poľnohospodárstvo prináša
okrem produkcie potravín. Môže to byť
široké spektrum služieb alebo tovarov,
ktorých adresátom je vidiecke obyvateľ-
stvo. Multifunkčné poľnohospodárstvo
významne prispieva k životaschopnosti
vidieckych komunít, biologickej rôzno-
rodosti, možnostiam rekreácie a turistiky,
dobrému stavu pôdy a vody, využívaniu
bioenergie, krajinotvorbe, kvalite a bez-
pečnosti potravín a dobrým podmienkam
pre život zvierat. 

Účastníci seminára sa snažili nájsť od-
povede na otázky, ktoré funkcie multi-
funkčného poľnohospodárstva môžu slo-
venské poľnohospodárske podniky reálne
plniť, ktoré nie a z akého dôvodu a aké
možnosti sa im ponúkajú.

Úvodnú prednášku predniesla doc.
Ing. Mária Fáziková, CSc., vedúca KRaRV.
Svojím odborným stanoviskom do disku-
sie prispel Ing. Ján Beňadik, poverený
generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka
MP SR, Ing. Ján Vajs, riaditeľ SPPK, ktorý
diskusiu aj moderoval, Ing. Michal Strnál,
regionálny koordinátor Národnej siete
rozvoja vidieka v SR, Ing. arch. Viera Ju-
ricová, vedúca Oddelenia stratégie a

programov regionálneho rozvoja VÚC
Nitra, Ing. Vojtech Tĺčik, úspešný agro-
podnikateľ z Podkylavy, Ing. Pavel Kollár,
starosta obce Príbelce, pracovníci KRaRV
a iní. Ing. Tĺčik a Ing. Kollár prezentovali
praktické skúsenosti zo Slovenska a Ing.
Jana Reváková, absolventka SPU, dobré
príklady zo zahraničia, ktoré spracovala
v rámci svojej diplomovej práce. Na zá-
klade vyjadrení účastníkov a záverov se-
minára bude spracovaná štúdia o barié-
rach rozvoja multifunkčného poľnohos-
podárstva na Slovensku.

Ing. MARCELA CHRENEKOVÁ,
Katedra regionalistiky 

a rozvoja vidieka FEŠRR

V dňoch 23. až 25. novembra sa v Dome techniky ZSVTS v Košiciach konal
už 4. ročník fóra vzdelávania, kariéry a inovácií pod názvom ProEduco 2010.

ko, Grécko a Nemecko, tento fakt nielenže
nepotešil, ale študenti si pýtali mäso aj ako
odmenu za víťaznú prezentáciu. Príprava
prezentácií na vylosované témy (napr. ve-
terné turbíny, nukleárna energia a i.) bola
jednou z foriem vzdelávania. V každej

Zámerom organizátorov bolo
ukázať študentom všetkých ty-
pov škôl možnosti a smery ich
ďalšieho vzdelávania, prípadne
ich uplatnenia na trhu práce.
Žiakom končiacich ročníkov zá-
kladných škôl boli určené pre-
zentácie stredných odborných,
priemyselných škôl i gymnázií,
budúci maturanti mohli získať
informácie v expozíciách vyso-
kých škôl z celého Slovenska.
Viacerí významní zamestnáva-
telia pôsobiaci v regióne pre-
zentovali svoje programy a pra-
covné pozície, a to nielen pre
absolventov. Nechýbala ani po-
nuka štúdia na univerzitách či
stredných školách v zahraničí,
resp. informácia o zahraničných
jazykových a pracovných po-
bytoch. Prezentovalo sa 52 vy-
stavovateľov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre sa na veľtrhu ProEduco 2010 pred-
stavila v spoločnosti vyše desiatky vyso-
kých škôl zo Slovenska a jednej zo za-
hraničia (Univerzita v Užhorode). Na ploche
9 m2 sa prezentovali fakulty SPU, ale zá-
ujemcom bol k dispozícii aj výber publi-

kácií, najmä učebníc. Návštevníci, ktorí
sa zastavili v expozícii, dostali informačný
balíček s propagačnými materiálmi, ka-
lendárikmi, štyrmi číslami Poľnohospodára,
listovkami fakúlt a mini CD-ROM-om s pre-
hľadom o možnostiach štúdia, ktoré bolo
spracované aktuálne na ProEduco 2010,
informáciou o možnostiach ubytovania

a bytnom, ako aj krátkym predstavením
univerzity vo fotografiách. 

Expozíciu SPU navštevovali naj-
mä študenti maturitných ročníkov,
ich rodičia, výchovní poradcovia,
pracovníci pedagogických a pe-
dagogicko-psychologických po-
radní, ako aj absolventi VŠP či
SPU, ktorí sa prišli iba porozprávať
a informovať o tom, čo nového na
ich alma mater. Záujem prejavili
aj tí, ktorí zvažujú možnosti dok -
torandského štúdia. V diskusiách
s návštevníkmi často rezonovala
otázka zrušenia detašovaného
pracoviska SPU v Košiciach, kto-
rého existenciu a pôsobenie hod-
notili diskutujúci veľmi pozitívne.
Bez povšimnutia nezostali ani pre-
zentované knižné tituly.

Záverom zostáva iba vyjadriť
presvedčenie, že ponuka mož-
ností štúdia na SPU v Nitre bude
mať aspoň u časti návštevníkov

expozície pozitívny ohlas a v novom aka-
demickom roku sa s niek torými z nich stret-
neme na pôde našej univerzity. A to aj na-
priek tomu, že významným momentom roz-
hodovania pri výbere miesta štúdia je vzdia-
lenosť školy od miesta bydliska a s tým
spojené najmä finančné a časové aspekty.

PhDr. ĽUBICA JEDLIČKOVÁ, SlPK

Pohľad na Electric Mountain
Foto: MARTINA MACZALOVÁ

Stĺpčeky Kataríny Potokovej
Už niekoľko rokov zdobia titulnú stranu dvojtýždenníka Poľnohospodár

stĺpčeky z pera vedúcej redaktorky Mgr. Kataríny Potokovej. Každý z nich s nad-
hľadom, príťažlivým vtipom a s ľahkosťou opisuje témy, ktoré sa dotýkajú života
univerzity, názorov a činov jej zamestnancov a študentov, ale aj bežných dní, na-
šich pocitov a myšlienok. Ich obsah stojí na hodnotách, ako je úcta k životu, člo-
veku a k poznaniu. Tie ani v premenách času nie sú zastarané a prežité.

Čitatelia Poľnohospodára každé dva
týždne čakajú na jej slová, brilantné
myš lienky, ktoré zapadajú do seba a
tvoria krásny celok. Za všetkých, ktorí
ich radi čítajú, sa o jej tvorbe najvýstiž-
nejšie vyjadrila naslovovzatá odborníč-
ka, známa slovenská poetka Mila Hau -
go vá, bývalá absolventka našej univer-
zity, vtedajšej Vysokej školy poľnohos-
podárskej: „Do schránky na Zajačej
Do  line pravidelne prichádza Poľ no hos -
podár (čítavala som ho už v roku
1964!) a prvé, čo ma zaujme, je vždy
stĺpček podpísaný Katarína Potoková.
Tento pod pis je zárukou nielen toho, že
to, čo si prečítate, bude zaujímavé a
aktuálne, ale aj toho, že to bude kvalit-
né a z iného, „jej“ zorného uhla. Často
sú to vážne príhovory, inokedy úsmev-

né osobné príhody so všeobecnou
platnosťou, súkromné sa prelína so
spoločenským, písanie je kritické, ale
nikdy nie moralistické, radí, ale len tak
jemne, že to ani nepostrehneme, upo-
zorňuje na drobné krásy života i dlho-
ročné tradície.“

Pri príležitosti životného jubilea Ka ta -
ríny Potokovej vyšla začiatkom no vem -
 bra, z iniciatívy redakčného kolektívu a
s podporou nitrianskej tlačiarne Michel
Angelo, útla knižočka s jednoduchým
názvom Stĺp če ky. Sú v nej zozbierané
malé dielka autorky, ktoré pravidelne
píše od roku 2003. 

Milá Katka, srdečne blahoželáme k
Tvojmu jubileu, prajeme Ti veľa zdra-
via, pohody a inšpirácie! 

Kolegovia a priatelia

Výmena informácií je kľúčová
Jedným z kľúčových aspektov úspechu Bolonského procesu a vytvorenia jed-

notného európskeho priestoru vyššieho vzdelávania je úzka spolupráca medzi
vládami, vysokými školami, študentmi, zamestnancami a zamestnávateľmi. Toto
je však v praxi ťažko dosiahnuteľné a aktívna účasť väčšieho počtu študentov v
komunikačných tokoch je skôr výnimkou.

Na tento účel vznikol medzinárodný
vzdelávací projekt CIP (My University:
Decision making for a united higher
education), ktorý sa od 1. októbra za-
čal realizovať na SPU v Nitre. Za me ria -
va sa na zapojenie študentov, pedagó-
gov a pracovníkov do procesu rozho-
dovania prostredníctvom transparent-
nej a užívateľsky jednoduchej platfor-
my e-Parti ci pation, ktorá pomôže získať
dôležitú spätnú väzbu na univerzitnej,
ako aj na európskej úrovni.

Platforma My University je založená
na integrácii a prispôsobení troch

 existujúcich a fungujúcich platforiem
Demos@Work, Gov2Demos a Pnyx, 
z ktorých dve boli založené spoločne 
s Európskou komisiou. Zúčastnené
univerzity zo Slo ven ska, Švédska, Bul -
har ska a Španielska budú mať na zá-
klade spolupráce možnosť, ponúknuť
svojim študentom a zamestnancom
komunikáciu a výmenu skúseností v
rámci jednotlivých univerzít, ako aj na
európskej úrovni.

Mgr. VLADISLAV VALACH, 
Kancelária zahraničných vzťahov 

a medzinárodných vzdelávacích programov

Knižočku stĺpčekov sme do života uviedli poeticky, lupeňmi šípových ruží.

Ako ďalej, multifunkčné poľnohos po -
dár stvo? Odborníci hľadajú riešenia
pri okrúhlom stole. Foto: rch

Expozícia SPU lákala návštevníkov aj pestrofarebnými
propagačnými materiálmi. Foto: autorka

FEM združila študentov z krajín V4
V rámci projektu Problémy makroekonómie v krajinách Vyšehradskej štvorky

(Macroeconomic Issues in Visegrad Studies) sa 12 študentov z Fakulty ekono-
miky a manažmentu SPU a 14 študentov z Poľska, Maďarska a Českej republiky
zúčastnilo na intenzívnom kurze. Prebiehal od 15. do 26. novembra na FEM. 

O náplni kurzu
Koordinátorom projektu zameraného

na makroekonomiku krajín V4, ktorý
sa bude realizovať počas troch rokov,
je Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,
spolukoordinátorkou je Ing. Natália
Turčeková, PhD.

Participuje na ňom FEM SPU, Uni-
verzita svätého Štefana v Gödöllő,
Česká poľnohospodárska univerzita
v Prahe a Varšavská univerzita vo
Varšave. Pridružená je aj Mendelova
univerzita v Brne a Poľnohospodárska
univerzita v Krakove. Ako nás infor-
movala Ing. N. Turčeková, cieľom pro-
jektu je spojiť študentov z krajín V4. 

Prvý semester začal v podobe in-
tenzívneho kurzu v Nitre, druhý je na-
plánovaný vo Varšave, tretí v Prahe a zá-
verečný v Gödöllő. Z Fakulty ekonomiky a
manažmentu sa na ňom zúčastnili študenti
študijného programu Ekonomika podniku
– medzinárodné V4 štúdium, v rámci ktorého
absolvujú v každom semestri svojho dvoj-
ročného štúdia dvojtýždňový intenzívny
program v inej krajine. Účastníci si vypočuli
odborné prednášky lektorov, Ing. Natálie
Turčekovej, Ing. Mansoora Maitaha (ČR),
Dr. Jakuba Piecucha, Dr. Aliny Marie Dani-
lowskej, Katarzyny Kokoszkej (Poľsko), Dr.
Lászlóa Vasa, Dr. Tamása Tótha, Henriety
Nagyovej a Dr. Katalin Takács-Györgyovej
(Maďarsko). Rezonovali témy ako konku-
rencieschopnosť, hrubý domáci produkt,
meranie výkonnosti ekonomiky. Najdôleži-
tejším aspektom bolo porovnávať úroveň
makroekonomík krajín V4. Počas závereč-
ného dňa študenti vystúpili s prezentáciou
zameranou na makroekonomickú tému z
pohľadu ich krajiny a svoje výsledky kom-

parovali so zisteniami v ostatných krajinách
V4. Za absolvovanie intenzívneho kurzu
zís kali certifikát o účasti, osvedčenie o
známke a počte kreditov, ktoré bolo vysta-
vené ECTS koordinátorkou na FEM. Pre-
zentácia študentov FEM bola hodnotená
známkou a šiestimi kreditmi za daný pred-
met. Pre účastníkov kurzu vedenie FEM
zorganizovalo aj kultúrny program, v rámci
ktorého navštívili Európsky dom v Bratislave,
kaštieľ a ZOO v Bojniciach. Na záver sa 
s PaedDr. Irenou Felixovou, prodekankou
FEM pre štúdium, a Mgr. Ing. Dankou Mo-
ravčíkovou, PhD., vedúcou Centra celoži-
votného vzdelávania, zúčastnili na rozlúč-
kovom večere v „Salaši“, kde mali možnosť
zhodnotiť priebeh celého programu, ochut-
nať slovenské špeciality a zaspievať si ľu-
dové piesne svojej krajiny i moderné sklad-
by za sprievodu virtuóznych huslistov a
študentov. „Myslím si, že je to veľmi zaují-
mavý projekt, ktorý študentom umožní

získať nové skúsenosti z oblasti makroe-
konómie. Pridanou hodnotou pre zahra-
ničných študentov je spoznávanie novej
krajiny,“ uviedla Ing. Na tália Turčeková. 

Študenti o priebehu podujatia
Ako ocenili kurz študenti a čo pre-

zentovali svojim kolegom? 
Andrej Husár z Katedry ekonomiky

FEM sa zapojil do projektu z toho dô-
vodu, že ho oslovil jeho medzinárodný
záber. „Počas uplynulých dní som sa
dozvedel veľa rôznych informácií a na-
šiel som si nových priateľov. Zaujali
ma prezentácie o zahraničných in-
vestíciách v Poľsku a v Maďarsku,
ako aj témy súvisiace s bankovými
úročeniami a porovnaním rozdielov v
makroekonomike v krajinách V4,“ po-
vedal. Téma jeho prezentácie bola
Konkurencieschopnosť a tendencie
vývoja zahraničného obchodu Sloven-
skej republiky, ktorej sa venoval aj vo

svojej bakalárskej práci. 
Věra Říhová z Ekonomickej fakulty MU v

Brne sa počas kurzu spriatelila so svojou
spolubývajúcou, Oľgou Walczakovou z PU
v Krakove, a pomocou internetu spoločne
vytvorili prezentáciu na tému Zahraničný
obchod medzi Poľskom a ČR. „Zaujímali
nás nielen ekonomické aspekty problematiky
importu a exportu medzi oboma krajinami,
ale aj obchodovanie s ostatnými krajinami
V4,“ povedali študentky. Prezentácie ostat-
ných účastníkov pokladali za veľmi hod-
notné, pretože sa dozvedeli mnoho aktuál-
nych informácií. 

Peter Liszkoi, študent ekonómie a so-
ciálnych vied z Gödöllő tiež hodnotil svoju
účasť na projekte ako „užitočnú skúsenosť“.
Vo svojej prezentácii sa venoval problema-
tike rastu DPH v krajinách EÚ a ekonomickej
kríze. Zároveň ocenil kultúrny program a
to, že získal dobrých priateľov. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Účastníci kurzu o makroekonomike si na záver pre-
vzali certifikát. Foto: rch

Nové poznatky v národnom parku 
Po neuveriteľných 18 hodinách cestovania

do Machynllethu (čítaj machchanlachch –
áno, walština je super jazyk ;-), sme vyčer-
paní zaľahli do postelí. Až ráno sme uvideli,
kam sme to v noci vlastne prišli. Na prvý
pohľad komplex nevýrazných budov zaujal
najmä svojím umiestnením – v lese. Niet sa
čo čudovať, boli sme v Národnom parku
Snowdonia, ktorý je druhým najväčším ná-
rodným parkom v Británii. Raňajky, ale ako
sme čoskoro zistili, aj obedy a večere, boli
pripravované výlučne z produktov vypes-
tovaných v ekologickom duchu, tzv. bio-
produktov, známych aj ako organic. Samo-
zrejme, mäsové pokrmy neprichádzali do
úvahy. Podstatnú väčšinu účastníkov, medzi
ktorými malo okrem nás zastúpenie aj Fíns-

Náš „príbeh“ sa začal 17. októbra o tretej hodine ráno pred hlavným vchodom
SPU. Pristavené mikrobusy boli pripravené vziať desiatich študentov a jedného uči-
teľa na letisko do Viedne. Odlet do Manchesteru krátko pred siedmou. Na našich tvá-
rach sa striedali pocity únavy a vzrušenia z nadchádzajúcich dvoch týždňov, počas
ktorých sme ako vybraní účastníci mali absolvovať intenzívny kurz o obnoviteľných
zdrojoch energie (Intensive course on Renewable Energies) v Centre pre alternatív-
ne technológie (Centre for Alternative Technology, skrátene CAT) vo Veľkej Británii.
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SPU - partner 
pre celú rodinu

(Dokončenie z 2. str.)

V ZRKADLE...

Doc. Ing. Ján Weis, CSc., 
predseda Akademického senátu SPU

Pracovná pozícia:
Vedúci úseku hydi-
nárstva na Katedre
hydinárstva a malých
hospodárskych zvie-
rat FAPZ

Miesto narodenia:
Revúca, okr. Rož ňa va

Vek: U mužov to nie je problém zve-
rejniť – 58 rokov.
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Čím ste chceli byť ako dieťa? 
- Aj keď pochádzam z lesníckej rodiny,

vždy som chcel byť rybárom. Moju prvú
rybu som ulovil v Betliari, a bol to pstruh.
I keď otca každých päť rokov premiest-
ňovali, stále sme bývali blízko vody. Aj do
Nitry som prišiel preto, že tu pracoval
nes tor rybárstva, doc. Sedlár, ktorý bol 
z Udavského, nášho posledného bydliska.

S kým by ste sa chceli stretnúť a
porozprávať? 

- Rád sa stretávam a rozprávam 
s kaž dým, kto má rád ľudí a prírodu, je
priamy a otvorený. Mám však aj konkrétne
želanie - opäť sa stretnúť s pánom kardi-
nálom Tomkom, našim rodákom a suse-
dom. 

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť? 

- Moje dve dcéry sú nielen mojou, ale
aj manželkinou radosťou. Ale konkrétne
oznámeniu, že sa staršia dcéra zasnúbila,
takže čakanie na vnúčatá nadobudlo
reálnu podobu. 

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
- Je to nereálne, ale asi medziľudské

vzťahy a hrdosť na krajinu, odkiaľ po-
chádzajú.

Čo rád čítate, počúvate? 
- Som knihomoľ. Mama bola knihov-

níčka, takže všetko, čo prišlo do obecnej
knižnice, prešlo našimi rukami. Teraz už
na všetky knihy nie je čas, ale vždy si
nájdem chvíľu na oddychovú literatúru.
A hudba? Jednoznačne cimbalovka, a
keď je to možné, tak si pritom aj zaspie-
vam.

Ako si dobíjate energiu? 
- Mám veľmi rád drevo. Pokiaľ mi to

čas dovolí, tak vo svojej dielničke niečo
majstrujem. V mladosti som bol „filmový
maniak“. Teraz oddychujem pri prírodo-
pisných filmoch, ktorých mám veľkú zá-
sobu. 

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť? 

- Je ich viac, napríklad, nikdy neohrd-
nem dobré jedlo, čo je aj vidieť na mojej
postave... Ide to ruka v ruke s tým, že
rád lovím ryby a divinu. 

Aké máte koníčky okrem poľovníctva
a rybárstva? 

- Hubárčenie. A mám aj peknú zbierku
odznakov.

Máte nejaký obľúbený citát? 
- Keď som mal na SVŠ-ke latinu, učeb-

nica bola plná citátov významných ľudí.
Jeden mi utkvel v pamäti: „Dum spiro,
spero.“ (Kým dýcham, dúfam.) -rch-

NÁŠ TIP

Na štúdiách v Thajsku
Kto by netúžil spoznať ďalekú Áziu, mesto Bangkok, centrum juhovýchodného

pobrežia? Keď som sa dozvedel o možnosti dostať sa tam prostredníctvom kontak-
tov našej univerzity, neváhal som ani sekundu a hneď som začal hľadať niekoho,
kto by šiel tiež, aby som do ďalekého a pre mňa neznámeho sveta necestoval sám...

Netrvalo dlho a našiel som spolužiaka
Michala Sniščáka, ktorého táto ponuka tak -
isto oslovila. Najskôr sme si museli zohnať
vhodné ubytovanie, pretože internát hos -
ťujúcej univerzity bol práve v rekonštrukcii.
Našťastie, dekan „našej“ fakulty na Kasetsart
univerzite bol veľmi ochotný a pomohol
nám zohnať „apartmán“ necelých 15 minút
peši od školy. 

Po dlhej 12-hodinovej ceste s odletom
z Budapešti a prestupom v Zürichu sme
konečne prileteli do Bangkoku,
ktorý nás neprivítal veľmi priateľsky.
Už cez okienka lietadla sme na-
priek tme videli oblaky, iné ako u
nás, a hustý, hustý a ešte raz
hustý dážď. No a keď sme vystú-
pili, omráčilo nás strašné teplo a
dusno, a to napriek tomu, že boli
štyri hodiny ráno. 

Na thajskej univerzite 
Kasetsart

V škole nás čakalo príjemné
prekvapenie. Areál nebol len ob-
rovský, ale aj veľmi pekný, mo-
derný, oživený parčíkmi a mohut-
nými stromami na každom kroku.
Na „študijnom“ boli tiež veľmi pria-
teľskí, všetci ovládali bezchybne
anglický jazyk, takže s komuniká-
ciou nebol nijaký problém. Učitelia
boli na vyučovanie veľmi dobre pripravení.
Na každú hodinu mali powerpointovú pre-
zentáciu s učivom, ktoré sme preberali a do-
stali sme aj vytlačenú verziu, do ktorej sa
dali robiť poznámky. Avšak obsah učiva ani
zďaleka nebol taký rozsiahly ako na našej
škole. Vzhľadom na to, že tam MBA štúdium
trvá len poldruha roka, preberali sa prevažne
základy. Učili nás zahraniční učitelia, ktorí
mali veľa skúseností z praxe. Najviac sa mi
páčili hodiny financií, na ktorých nám peda-
góg prinášal príklady z praxe, aj rôzne finty
týkajúce sa finančných trhov, takže hodiny
boli zaujímavé, nebola to len čistá teória
bez príkladov zo života. V škole bola počí-

výučba prebiehala v anglickom jazyku, ale
už počas prvého vyučovacieho dňa sme
sa presvedčili o opaku. Trieda pozostávala
z domácich Thajčanov a dvoch študentov
z Francúzska. Všetci perfektne ovládali
angličtinu, takže s komunikáciou nebol
problém. Napriek náročnému štúdiu sa
nám, v rámci našich finančných možností,
podarilo absolvovať aj niekoľko výletov po
okolitých krajinách. Navštívili sme Angkor
Wat v Kambodži, precestovali Vietnam zo
severu na juh a urobili si viacero výletov
po Thajsku. Počas celého pobytu sme sa
nestretli ani s jedným prípadom, že by 
k nám niekto nebol ústretový alebo ochotný,

čo len svedčí o priateľskosti ľudí nielen 
v Thajsku, ale v celej Ázii.

Otázniky
Čo ma v Thajsku najviac prekvapilo? Asi

otvorenosť a priateľskosť ľudí, ktorí sa na
mňa pousmiali na ulici, aj keď ma nikdy
predtým nevideli. Páčila sa mi aj atmosféra
v reštauráciách, kde sa nám vždy snažili
nejako vyjsť v ústrety, aj keď nevedeli po
anglicky. Mimochodom – stravovanie 
v Thaj sku je úplne odlišné od toho nášho,
hlavne čo sa štipľavých jedál týka. Na stup-
nici od 1 po 5, kde 5 je také štipľavé, že sa
to nedá jesť, bola väčšina jedál na úrovni 3
až 4. Chvíľu nám trvalo, kým sme si na to
zvykli, ale po návrate domov sa nám zas
všetko zdalo málo pikantné. Jednou z vecí,
ktoré mi v Thajsku prekážali, bola špina 
na uliciach a úzke chodníky, prepchaté všet-
kými možnými stánkami, v ktorých pripra-

vovali jedlo. Tomu zodpovedal
aj všadeprítomný zápach. Ve-
čer, keď stánky „upratovali“,
všetok odpad aj špinavá voda
skončili na chodníku. A ráno
sa všetko začalo znova.

Skúsenosť na nezaplatenie
Vzhľadom na to, že spolu-

práca medzi našou univerzitou
a Univerzitou Kasetsart nie je
podporovaná cez Erasmus
alebo iné štipendijné organi-
zácie, bol náš pobyt finančne
dosť náročný. Napriek tomu
skúsenosti a vedomosti získa-
né v Thajsku stáli za to, a ak
by bola možnosť vycestovať
opäť na exotické miesta v In-
dočíne a Thajsku, určite by
som neváhal ani chvíľu a hneď

by som ju využil. 
JOZEF BOJŇANSKÝ, FEM

Fakty
Na základe zmluvy o spolupráci medzi

Kasetsart univerzitou v Bangkoku a SPU
v Nitre sa každoročne študentom ponúka
možnosť absolvovať letný semester (jún
- september) v Thajsku. Thajskí študenti
zas prichádzajú na Slovensko v rámci
odbornej exkurzie a výberových pred-
nášok. Tento rok navštívili spoločnosť
TEKMAR a absolvovali prednášky o eko-
nomike a politike EÚ. -r-

Nočný Bangkok. Snímka: autor

tačová miestnosť, ktorá nám bola od rána
do neskorého večera k dispozícii, takisto
ako aj wifi v celom areáli. V ostatných
častiach mesta a v mieste nášho ubytovania
to bolo s internetom podstatne horšie, ale
neskôr sa to zlepšilo, keď zaviedli do apart-
mánov nového sprostredkovateľa internetu.

Dobrá angličtina – prvá podmienka
Najprv sme si mysleli, že budeme v triede

so samými zahraničnými študentmi, keďže

Dva úžasné týždne vo Walese
z ôsmich skupín musel byť študent zo všet-
kých zúčastnených štátov. 

Aj teória, aj prax
Hlavnou náplňou našich dní však boli

prednášky. Prebiehali od rána do večera,
dve doobeda a dve popoludní. Po prvých
dňoch, keď sme absolvovali organizovanú
prehliadku po areáli CAT a úvodné pred-
nášky o základných princípoch obnoviteľ-
ných zdrojov, nasledovala exkurzia do vod-
nej elektrárne Dinorwig Power Station, zná-
mej aj ako Electric Mountain, najväčšej
v Európe a druhej najväčšej na svete.
Nesmeli sme si so sebou vziať so sebou
takmer žiadne veci, nasadili nám prilby
a vzali nás autobusom do hory. Tu sme
mali možnosť vidieť šesť obrovských
šácht s turbínami, do ktorých prúdila
voda z horného rezervoáru a poháňala
generátor, ktorý vyrábal elektrický prúd.
Takto to fungovalo cez deň, keď bol
dopyt po prúde zreteľne väčší. V noci
prúdila voda opačným smerom, z dol-
ného rezervoáru, aby mohla cez deň
znovu pretekať späť a vyrábať elektrický
prúd. Elektráreň bola postavená s prís-
nym ohľadom na životné prostredie,
keď že sa nachádza v spomínanom Ná-
rodnom parku Snowdonia. Okrem toho
sme navštívili aj vodnú elektráreň Rheidol
Power Station. Líšila sa tým, že voda pre-
chádzajúca turbínami sa už nevracala späť.
Išlo totiž elektráreň postavenú na rieke, pre
ktorú je prietok vody prirodzený. Posledná
veľká exkurzia bola k veterným turbínam v
blízkosti Bwlch Nant yr Arian, taktiež s vý-
kladom.

No vráťme sa späť do CAT. Odzneli pred-
nášky na rôzne témy: veterná energia a

spracovaní, ekonomike a hospodárení a po-
dobne. Prednášky prebiehali v miestnosti
s hlinenými stenami (Shepherd Theatre)
a v budove so stenami zo slamy (Straw
Theatre), ktorá slúžila ako veľmi dobrá izo-
lácia. Okrem toho sme mali pravidelné vy-
chádzky po celom areáli CAT, kde sme
mohli zažiť teóriu v praxi. Workshop a mož-
nosť vyjadriť názor na celý kurz prebehli na
záverečnom stretnutí. 

turbíny, tepelné solárne systémy, fotovol-
taické panely, nukleárna energia, vodná
energia a vodné elektrárne, biomasa. Na
túto tému sme mali možnosť zažiť dve
akčné prednášky od doc. Alexandra Fehéra
a Ing. Pavla Otepku (obaja z Katedry udrža-
teľného rozvoja FEŠRR) a musím povedať,
že boli jedny z najlepších, ako sa vyjadrili
študenti z ostatných krajín. Nechýbali ani
témy o čoraz populárnejších „pasívnych“
domoch, rôznych technických záležitostiach,
či už kúrení, vetraní, premenách energií 
v budovách; o dreve a jeho technickom

POZÝVAME

Slovenská poľnohospodárska univerzita
a Univerzita Konštantína Filozofa

poriadajú

4. Akademický ples 
nitrianskych univerzít.

Termín: 22. januára 2011 o 19.00 h
Miesto: Estrádna hala PKO, J. Kráľa 4, Nitra

Cena lístka: 45 €
Informácie: Kancelária vzťahu s verejnosťou

SPU, kl. 5533, 5538.

Vianoce a nový rok v Nitre 
V Mestskej hale sa 11. 12. uskutoční

galakoncert Čaro Vianoc, na ktorom vy-
stúpia Martin a Ján Babjakovci, Ján
Salay, Darina Laščiaková, ĽH Miroslava
Dudíka a ďalší. Vianoce zavítajú aj do
tržnice na sídlisku Klokočina, kde zahrajú
a zaspievajú ľudové súbory a deti z klo-
kočinských škôl, nebude chýbať kapust-
nica, zabíjačkové špeciality a vianočné
pochúťky. V Synagóge bude 12. 12.
Strieborný večer s Marošom Bangom,
16. 12. Vianočný koncert ZUŠ J. Rosin-
ského a 19. 12. Zlatý večer Evy Pavlíkovej
s hudobnými hosťami. Dva benefičné
koncerty na pomoc deťom z detského
domova si môžete vypočuť 17. a 18. 12.
vo Fóre mladých. Po Novom roku sú Nit -
rania pozvaní do Piaristického kostola
sv. Ladislava, kde sa 2. 1. predstavia
študenti Piaristického gymnázia s hu-
dobným programom Svetlo svetu a 6. 1.
tu odznie Trojkráľový koncert. -r-

Pod týmto heslom sa 3. a 4. februára
2011 uskutoční deň otvorených dverí
SPU v Nitre. Bude určený predovšetkým
záujemcom o vysokoškolské štúdium
a výchovným poradcom zo stredných
škôl, ale na svoje si určite prídu aj
mladšie či staršie ročníky, ktorým je ur-
čená prezentácia letnej detskej univer-
zity či študijných programov univerzity
tretieho veku. Pozývame všetkých, ktorí
budú mať čas a chuť, aby bližšie spoz-
nali areál a život univerzity! -r-

Zvíťazila 
kráľovná klobás

Jedna z mála akcií, pri ktorých sa
môžu uplatniť aj chuťové bunky účast-
níkov, je Milkfest, zameraný na propa-
gáciu mlieka a mliečnych výrobkov a
Festival krajových klobás. Obe podu-
jatia sa už tradične konajú pri príleži-
tosti jesenných Študentských dní nit -
rianskych univerzít. 

V spoločenskej miestnosti ŠD Mladosť
si 24. novembra v rámci Milkfestu študenti
zasúťažili v rôznych zábavných disciplí-
nach spojených s konzumáciou mlieka
a mliečnych výrobkov. Účastníci fandili
skupine dievčat a chlapcov v disciplíne,
kto najdlhšie udrží vo vystretej ruke mlieko
v litrovej škatuli, čo najrýchlejšie skon-
zumuje jogurt, nakŕmi šľahačkou svoju
partnerku. Po „mliečnych súťažiach“ pri-
šiel na rad obľúbený festival krajových

klobás, ktorý organizačne zabezpečil
Ing. Peter Štefanka a Jana Emrichová.
Odborná porota pozostávajúca zo sied-
mich pedagógov a študenta ochutnala
vzorky desiatich klobás, ktoré pripravili
súťažiace družstvá študentov a dokto-
randov, najmä z Katedry hodnotenia a
spracovania živočíšnych produktov
(KHSŽP) FBP. Členovia jednotlivých tímov
vábili porotcov a účastníkov festivalu
ochutnať oravskú, poľovnícku, kráľovskú,
mikulášsko-cesnakovú, farmársku, pa-
ličskú, svetovú oravsko-spišskú klobásu.
Čerešničkou na torte boli klobásky lásky
s hľuzovkou, ale aj litovské a vojvodinské,

Cenu za najlepšiu propagáciu zís -
ka li „autori“ klobások lásky s hľu -
zov kou. Foto: rch

Jednu za mamičku, jednu za otec-
ka... Foto: za
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z dielne zahraničných študentov. Napokon
zvíťazilo družstvo, ktoré prezentovalo
svoj výrobok pod názvom Kráľovná klo-
bás. Na druhom mieste skončila miku-
lášsko-cesnaková klobása, na treťom far-
márska a na štvrtom litovská. Cenu za
celkovú propagáciu svojich výrobkov zís -
kala klobáska lásky s hľuzovkou a oce-
nenie dekana FBP putovalo výrobcom
vojvodinskej klobásy. Ako nám prezradilo
víťazné družstvo, pozostávajúce z do-
ktorandov KHSŽP FBP, Štefana Drába,
Mariána Tokára a Evky Ivaničovej, už mi-
nulý rok sa im osvedčila tradičná recep-
túra, keď s PhD. klobásou skončili ako
strieborní, a svoj úspech korunovali aj v
tohtoročnej súťaži. „Naša klobása mala
všetko, čo má mať vynikajúca klobása,“
jed nohlasne zhodnotili a dodali, že sa im
podarilo dosiahnuť aj vyváženú pikantnosť
výrobku, čo je mimoriadne dôležité. Spolu
s klobáskami mali účastníci festivalu mož-
nosť ochutnať aj chlieb a pečivo, vyrobené
na Katedre skladovania a spracovania
rast linných produktov FBP a pivo z pivo-
varu Technickej fakulty. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

To najlepšie z domova
Nielen vzdelávať, aj spoznávať sme (sa)

prišli. Živé diskusie prebiehali počas pres -
távok na čaj či kávu, ale predovšetkým vo
večerných hodinách, keď sme sa spoločne
zabávali, raz v Greek Dance House, 
v Coach House, inokedy len v common
roome, alebo jednoducho v pube (kde
sme sa, mimochodom, dočkali aj vytúže-
ného mäsa).

Napokon prišlo aj na prezentáciu uni-
verzity a našej krásnej vlasti. Alma mater
sme predstavili pomocou videa, starostlivo

pripravenej prezentácie a výkladu.
Zodpovedne môžem prehlásiť, že
sme našim kolegom urobili veľkú ra-
dosť, keď sme im zatancovali, za-
spievali, pripravili degustáciu našich
typických jedál, ako napr. korbáčikov,
klobásky, slaninky, perníčkov, cukrí-
kov a keksíkov, ukázali im krásnu
slovenskú čipku v podobe obrusov,
poskytli brožúry a sprievodcov o
Slovensku... Samozrejme, tomu všet-
kému predchádzala prezentácia s
tým najkrajším (vrátane slovenských
žien) a najlepším, čo doma máme,
spolu s bohatým výkladom a aspoň
s malou dávkou historických faktov.

Vďaka!
Hlásim, že domov sme sa vrátili 31. ok -

tó bra v plnom počte a zdraví. Chcem sa
poďakovať, i v mene svojich spolužiakov,
všetkým ľuďom, ktorí sa o nás starali a
umož nili nám zúčastniť sa na týchto úžas-
ných dvoch týždňoch plných zážitkov. A
motto, ktoré sa uchytilo medzi všetkými
zúčastnenými „národmi“? Don´t be panic,
it´s organic! 

MARTINA MACZALOVÁ, 2. FEŠRR

Prezentácia Slovenska a toho najlepšieho, čo doma
má me, našich kolegov potešila. Foto: archív autorky
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PRÁVE VYŠLI...

S PIETOU
Katedra genetiky a šľachtenia rastlín

FAPZ s hlbokým zármutkom oznamuje,
že 23. 11. 2010 nás vo veku 89 rokov
opustil 

prof. Ing. JOZEF BOHÁČ, CSc.

Narodil sa 5. 11. 1921 v Belej v okrese
Žilina. Na vtedajšej VŠP pôsobil od roku
1952 ako vysokoškolský učiteľ v oblasti
šľachtenia rastlín a semenárstva. Bol
známy ako výborný pedagóg, ktorý kládol
dôraz na tvorivú činnosť študentov. V roku
1961 bol vymenovaný za docenta pre
šľachtenie rastlín a semenárstvo a o šesť
rokov neskôr za mimoriadneho profesora
v rovnakom odbore. V období r. 1958 –
1963 bol dekanom Agronomickej fakulty.
V roku 1959 sa stal vedúcim novozria-
denej Katedry genetiky a zošľachťovania
rastlín, v tejto funkcii pôsobil 13 rokov.
Vo vedeckej práci sa orientoval na výskum
vzniku a detekcie výkonných biotopov
pšenice, ktorý neskôr slúžil ako základ
pre nové metódy šľachtenia rastlín v rámci
celého Slovenska. 

Na poslednej ceste sme ho odprevadili
27. 11. 2010 na Mestskom cintoríne
v Nitre.

Česť jeho pamiatke! 
Kolektív KGaŠR

Basketbal
V 17. kole hráči BK SPU Nitra cestovali

na krajský derby zápas. Domáci Astrum
Levice 115:118 pp našiel svojho prvého
premožiteľa na domácej palubovke a naši
vicemajstri sa po náročnom zápase rado-
vali z víťazstva. V druhom krajskom derby
zdolali Komárno 82:67 a v priebežnej
 tabuľke tak obsadili prvú priečku. Piate
 víťazstvo v sérii si priviezli z Prievidze,
ktorá podľahla hosťom 76:89.

Volejbal
VK Ekonóm SPU Nitra podľahol po

nepresvedčivom výkone v zápase so
Starou Ľubovňou 1:3 (-19,-21,22,-20).
Hostia tak Nitre oplatili prehru z domácej
palubovky v televíznom prenose. V 15.
kole sa náš tím opäť predstavil domáce-
mu publiku. V súboji o umiestnenie v sku-
pine o 1. a 4. miesto hostil hráčov Spar -
taka Myjava. Vysokoškoláci v dramatic-
kom a vyrovnanom zápase doplatili na
koncovku a My java sa tešila z víťazstva
1:3 (25, -15, -23, -22). L.B.

(Viac na www.polnohospodar.sk)

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nit re vyhlasuje v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov výberové konanie na obsa-
denie miesta vedúceho zamestnanca v Inštitúte
ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
FAPZ.

Podmienky:
- vedecko-pedagogická hodnosť docent alebo

profesor,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka –

preukázať certifikátom alebo praktickým ove-
rením,

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

- organizačné a riadiace predpoklady,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho roz-

voja a smerovania pracoviska.
Uzávierka prihlášok je 17. 12. 2010.

l   l   l

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 – odbor-
ného asistenta na Katedre regionalistiky a roz-
voja vidieka FEŠRR pre výučbu predmetov:
rozvoj vidieka, tvorba a manažment projektov,
ekonomika životného prostredia a prírodných
zdrojov. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového

jazyka – preukázať vysvedčením o štátnej ja-
zykovej skúške,

- akademický titul PhD., alebo v procese prípravy
na jeho získanie,

- praktické skúsenosti v oblastiach, na ktoré je
výučba predmetov zameraná,

- znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni,
- morálna bezúhonnosť – doložiť výpis z registra

trestov, nie starší ako 3 mesiace.
Uzávierka prihlášok je 5 dní od uverejnenia. 

n miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre
výživy zvierat FAPZ.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie – odbor všeobecné poľnohospo-

dárstvo,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent vo ved-

nom odbore všeobecná zootechnika,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- absolvovanie kurzu vysokoškolskej pedagogi-

ky- preukázať certifikátom,
- pedagogická prax min. 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť

– dokladovať výpisom z registra trestov. 
Uzávierka prihlášok je 17. 12. 2010.

n miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre
botaniky FAPZ pre výučbu predmetov: botanika,
geobotanika a dendrológia. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore poľnohospodárskych

alebo prírodných vied, 
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office, data-

bázový a mapový software DMap, Juice,

- pedagogická prax vo výučbe uvedených pred-
metov minimálne 10 rokov,

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť
– dokladovať výpisom z registra trestov.
Uzávierka prihlášok je 17. 12. 2010.

l   l   l

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vy-
sokých ško lách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vypisuje výberové konanie na obsadenie
funkčného miesta:

n docenta na Katedre krajinného plánovania
a pozemkových úprav FZKI pre št. odbor 6.1.11
Krajinárstvo,

n docenta na Katedre biometeorológie a hy-
drológie FZKI pre št. odbor 6.1.11 Krajinárstvo,

n docenta na Katedre ovocinárstva, vino-
hradníctva a vinárstva FZKI pre št. odbor 6.1.10
Záhradníctvo. 

Uzávierka prihlášok je 17. 12. 2010. 
Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na

obsadzovanie funkčných miest docentov sú uve-
dené na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na
úradnej výveske. 

l   l   l

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vyhlasuje v zmysle § 14 ods. 1 zákona
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov výberové konanie
na obsadenie miesta vedúceho:

n Katedry marketingu FEM,
n Katedry ekonomiky FEM,
n Katedry manažmentu FEM,
n Katedry financií FEM ,
n Katedry informačných systémov FEM,
n Katedry štatistiky a operačného výskumu

FEM,
n Katedry matematiky FEM,
n Katedry odborného jazykového vzdelávania

FEM,
n Katedry pedagogiky a psychológie FEM,
n Katedry spoločenských vied FEM,
n Katedry informatiky FEM,
n Centra informačných technológií FEM
n Centra programov EU FEM,
n Centra celoživotného vzdelávania FEM.

Podmienky:
- vedecká hodnosť PhD., resp. CSc. v odbore

vedeckej a vzdelávacej profilácie pracoviska,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka –

preukázať certifikátom alebo pohovorom,
- komunikačné a projekčné schopnosti,
- podnikateľské a manažérske schopnosti – pre-

ukázať certifikátom, resp. fotokópiami realizo-
vaných projektov,

- uznávaná osobnosť vo vednom, resp. študijnom
odbore,

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

- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť
– adekvátne preukázať výpisom z registra tres-
tov,

- písomné vypracovanie návrhu koncepcie ďal-
šieho rozvoja pracoviska (katedry) a jeho pre-
zentácia pred výberovou komisiou (v rozsahu
max. 7 minút).
Uzávierka prihlášok je 5 dní od uverejnenia. 

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými
dokladmi o štúdiu a ďalšími požadovanými doku-
mentmi zasielajte na adresu: Útvar personalistiky,
EPaMU Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

VÝBEROVÉ KONANIE

Pre milovníkov country

MG

Pozývame vás na 10. ročník obľúbe-
ného country bálu, ktorý sa bude konať
12. februára 2011 v kultúrnom dome v
Štefanovičovej. V programe vystúpi ta-
nečná skupina Atikus, do tanca bude
hrať Country Express. Kto bude mať zá-
ujem, môže sa naučiť pravý americký
country tanec. Odporúčané oblečenie:
rifle, košeľa (dobové oblečenie vítané).
Cena lístka: 20 €. Kontakt: Ing. Milan
Adamec, tel. 0911 738329.

Študenti sa bavili hokejovou exhibíciou
V priebehu novembra sa konal už deviaty ročník Študentských dní nitrian-

skych univerzít, ktoré tradične vrcholia hokejom. Bez exhibičného derby zápa-
su SPU vs. UKF si väčšina z nás ani nevie november predstaviť.

Zimný štadión, rovnako ako po minulé
roky zaplnený do posledného miesta,
sa tešil na veľkolepé predstavenie. Zápas
slávnostne otvoril vhodením buly primátor
Jozef Dvonč s rektorom UKF Liborom
Vozárom. Hráči oboch nitrianskych uni-
verzít zabávali publikum netradičným
hokejovým výstrojom a športovým ume-
ním. Atmosféra bola neopísateľná, mo-
hutnú divácku kulisu by nám mohol zá-
vidieť nejeden hokejový klub. Prvé dve
tretiny sa hral vyrovnaný hokej. V publiku

dominovali hlasivky študentov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity. Záver zá-
pasu patril hráčom UKF, ktorí sa dostali
do vedenia a náš tím nedokázal zvrátiť
výsledok na svoju stranu. Krátko pred
zaznením klaksónu vypukla na ľade hro-
madná trma–vrma (samozrejme, fingo-
vaná). Diváci nešetrili hlasivkami a zo
všetkých síl povzbudzovali svoje tímy.
Vyvrcholením skvelého podujatia boli ka-
marátske objatia a spoločné fotenie na
ľade. Ľ.B.

Jazykové skúšky, neprehliadnite

Na ľade bolo naozaj veselo. Foto: LUKÁŠ BEDNÁR

SKRIPTÁ
E: Horniaková a kol.: Základy výživy. Prvé prepracované vydanie, náklad 300 ks,

cena 3,80 €.
M. Angelovič – J. Jobbágy: Mechanizácia rastlinnej výroby. Prvé vydanie, náklad

200 ks, cena 5,70 €.
V. Petřvalský a kol.: Zoológia. Tretie nezmenené vydanie, náklad 400 ks, cena 

2,50 €.
L. Ducsay – L. Varga: Základy agrochémie. Prvé upravené vydanie, náklad 400

ks, cena 3,20 €.
E. Horská a kol.: Prípadové štúdie pre ekonomické a manažérske vzdelávanie v

agropotravinárskom sektore. Prvé vydanie, náklad 70 ks, cena 5 €.
R. Bernát a kol.: Opravy strojových skupín, návody na cvičenia. Prvé vydanie, ná-

klad 300 ks, cena 2 €.
M. Olejár – O. Lukáč: Automatizácia, návody na cvičenia. Prvé vydanie, náklad

150 ks, cena 5,10 €.
A. Malejčík: Základy manažmentu. Štvrté vydanie, náklad 300 ks, cena 5 €.
Š. Poláček a kol.: Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie. Piate nezmenené

vydanie, náklad 200 ks, cena 3 €.
M. Bežo a kol.: Všeobecná genetika. Tretie nezmenené vydanie, náklad 100 ks,

cena 6 €.
E. Škorecová: Praktikum účtovníctva. Prvé upravené vydanie, náklad 180 ks, cena

4,50 €.
A. Holúbeková a kol.: English for Specific Purposes in Agriculture. Prvé vydanie,

náklad 200 ks, cena 3,60 €.
J. Jablonický a kol.: Motorové vozidlá I. Prvé vydanie, náklad 100 ks, cena 5,70 €.
I. Černý – V. Pačuta: Rastlinná výroba II. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 4,70 €.
R. Hulík a kol.: Účtovníctvo podnikateľov (Zbierka príkladov). Prvé vydanie, náklad

750 ks, cena 2,80 €.
P. Serenčéš a kol.: Financie a mena. Štvrté prepracované a doplnené vydanie, ná-

klad 700 ks, cena 2,90 €.
M. Valšíková – K. Kopec: Semenárstvo zeleniny a kvetín. Prvé vydanie, náklad 200

ks, cena 4,10 €. Vydavateľstvo SPU

Z VÝSLEDKOV ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ ŠTUDENTSKÝCH DNÍ NITRIANSKYCH UNIVERZÍT 2010

Prinášame stručný prehľad priebehu
a výsledkov jednotlivých športových po-
dujatí, na ktorých sa zúčastnili aj študenti
SPU.

Aerobik maratón
Študentky mali možnosť preveriť si svoju

kondíciu, vytrvalosť, ako aj psychickú
odolnosť v troch kolách cvičenia na hudbu.
Prvá bola hodina Aerobik - intervalový
tréning, po nej nasledovala Zumba, ktorú
v poslednej hodine vystriedal tanečný
Dance aerobik. Cvičiteľky, Katarína Kro-
šláková, Alexandra Kočišová a Miroslava
Hoľková, študentky SPU, si pripravili za-
ujímavé a náročné choreografie. Podujatie
organizovala KTVŠ SPU v spolupráci s
RTVŠ TJ Slávia SPU pod vedením PaedDr.
Moniky Orlíkovej a PaedDr. Dany Febe-

novej. Do cvičenia sa zapojilo 83 študen-
tiek našej univerzity, ktoré sa pravidelne
zúčastňujú nielen na hodinách TV, ale
pohybu sa venujú aj v rámci voľnočaso-
vých cvičení organizovaných na KTVŠ.

Minifutbal
Súťaž v minifutbale sa konala v teloc-

vični UKF. Na turnaji sa zúčastnilo 12
družstiev, ktoré študenti sami vytvorili a
svojrázne pomenovali. Z našej univerzity
štartovali dve družstvá futbalových nad-
šencov, ich výkonnosť však na postup
zo skupiny nestačila. Družstvá SPU viedol
Mgr. Roman Hrnčár.

Plávanie
Okrem študentov SPU a UKF sa tento-

krát na súťaži zúčastnili aj študenti špor-

tového gymnázia v Nitre a ich hostia z
Českej republiky. Pretekalo sa v tradičných
plaveckých disciplínach, najťažšou bol
100 m OPP (osobný polohový pretek). 

Výsledky
50 m kraul muži:
1. Juraj Králik, SPU 0:31,63
2. Adam Czasko, SPU 0:32,06
3. Andrej Tomašek, SPU 0:38,70

50 m kraul ženy:
1. Zuzana Gálová, UKF 0:32,37
2. Zuzana Hrabovská, UKF 0:38,83
3. Natália Michalčíková, SPU 0:41,15

50 m znak muži:
1. Denis Lenčéš, ŠG Nitra 0:32,75
2. Rostislav Kubický, ŠG Brno 0:33,97
3. Jakub Kočař, ŠG Brno 0:30,76

50 m znak ženy:
1. Zuzana Gálová, UKF 0:38,09 
2. Martina Tunegová, SPU 0:38,65
3. Mária Tóthová, SPU 0:39,00

50 m prsia ženy:
1. Zuzana Hrabovská, UKF 0:48,19
2. Natália Michalčíková, SPU 0:54,38

3. Zuzana Beštendiková, SPU 0:55,10

50 m delfín muži: 
1. Jakub Kočař, ŠG Brno 0:29,78
2. Denis Lenčéš, ŠG Nitra 0:30,40
3. Rostislav Kubický, ŠG Brno 0:32,78 

50 m delfín ženy:
1. Martina Tunegová, SPU 0:37,46
2. Tereza Szárazová, SPU 0:39,81

100 m osobná polohovka ženy:
1. Eliška Lenčéšová, ŠG Nitra 1:19,05
2. Zuzana Gálová, UKF 1:23,30
3. Jana Kováčová, SPU 1:24,00

Stolný tenis
Súťaž sa rozohrávala v skupinách,

víťazi postupovali do finále. Študenti SPU,
žiaľ, v skupinách obsadili druhé a tretie,
čiže nepostupové miesta. Náš tím viedol
Mgr. Dušan Rais, PhD. 

V súťaži mužov zvíťazil Dominik Poluch
pred Michalom Čukanom a Jánom Jaku-
bíkom, medzi ženami obsadila prvú prieč-
ku Tatiana Bakaiová, druhá bola Jana
Mad říková a tretia Alexandra Kreškócziová
(všetci z UKF).

Tenis
Hráči boli rozdelení do skupín podľa

vylosovania. Víťazmi v jednotlivých sku-
pinách sa stali: Filip Furda, Gubáň Martin,
Dominik Trubíni, Ladislav Gömösy a Adam
Bojkovský (všetci z SPU). Súťaž zorgani-
zoval a riadil Mgr. Ján Studenič z SPU.

Ľadový hokej
Zápas mal zaujímavý priebeh najmä

pre študentov, ktorí v hojnom počte obsadili
hľadisko nitrianskeho zimného štadióna.
Na ľadovej ploche to spočiatku vyzeralo
ako jasná záležitosť pre náš tím. V prvej
tretine sme mali hernú prevahu, ktorú
sme však zúročili len na chudobný náskok
4:3. V polovici stretnutia sa v našej hre
niečo zlomilo a zápas sme prehrali neča-
kane hladko 7:12. Je to škoda, pretože v
tomto roku sme mali pomerne silné muž-
stvo. Zdá sa, že v ostatných rokoch na
strane SPU prevláda hokejová recesia,
zatiaľ čo naši súperi to berú o čosi váž-
nejšie. Pri organizovaní zápasu za SPU
spolupracoval PaedDr. Jozef Berčík.

PhDr. PaedDr. IVAN JANKO, PhD.,
vedúci KTVŠ FZKI SPU Nitra

V jesennej časti tradičných Študentských dní ani tento rok nechýbali športo-
vé stretnutia študentov SPU a UKF. Dominovali najmä masové súťaže, ktoré
obe univerzity pripravili pre vlastných študentov. Vo všetkých disciplínach sa
súťažilo na amatérskej úrovni bez účasti profesionálnych športovcov. Napriek
tomu (alebo práve preto) sme v nejednom prípade videli urputné boje, v ktorých
sa každý snažil čo najlepšie reprezentovať svoju školu, fakultu a v neposled-
nom rade aj sám seba.

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúr-
nej komunikácie v Nitre so sídlom na
Piaristickej ul. 2 oznamuje uzávierky pri -
hlášok na tieto skúšky:
l 20. 12. 2010 - Goetheho Zertifikat B2,

termín skúšky: 13. 1. 2011,
l 20. 12. 2010 - Goetheho Zertifikat C1,

termín skúšky: 20. 1. 2011,
l 20. 12. 2010 - Zentrale Ober stu fen prü -

fung C2, termín skúšky: 28. 1. 2011,
l 21. 12. 2010 - City &Guilds: Access

A2, Achiever B1, Mastery C2, termín
skúšok: 28. 1. 2011,

l 21. 12. 2010 - City &Guilds: Com mu ni -
cator B2, Expert C1, termín skúšky:
31. 1. 2011.

Inštitút súčasne upozorňuje na termín
uzávierok prihlášok na krátke prípravné
kurzy:
l 21. 12. 2010 - Goethe – Zertifikat B2,

C1, termín: kurzu: 10. 1., 12. 1., 14. 1.
2011 (rozvrh: PO, ST, PI od 18.00 do
20.30 h),

l 21. 12. 2010 - City & Guilds: Com mu -
nicator B2, Expert C1, termín kurzu:
10. 1.,12. 1., 14. 1. 2011 (rozvrh: PO,
ST, PI od 18.00 do 20.30 h),
Voľné miesta sú k dispozícii v príprav-

nom kurze na americkú skúšku TOEFL
od 13. 12. do 17. 12. 2010 (rozvrh: PO –
PI od 18.00 do 19.30 h). Ďal šie informá-
cie nájdete na www. eku.sk.


