
Noví dekani sa ujali funkcie
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v Nitre sa 28. januára 2011 stala člen-
kou Európskej Asociácie Univerzít (Eu-
ropean Univerity Association - EUA). 

EUA vznikla spojením Asociácie eu-
rópskych univerzít a Konfederácie rek-
torských konferencií Európskej únie
31. marca 2001 v španielskej Sala-
mance. Asociácia zastupuje desiatky
významných univerzít Európy a jej čle-
novia majú prístup k aktuálnym infor-
máciám z akademického prostredia.
EUA je oficiálnym zástupcom vysoko-
školského sektora v Bolonskom pro-
cese. Hrá podstatnú úlohu vo formovaní
budúceho vysokoškolského vzdeláva-
nia v Európe. Aktivity EUA: reprezen-
tácia univerzít, poskytovanie odborných
informácií o európskom vyššom vzde-
lávaní a výskume, zosilnenie kontroly,
vedenia a riadenia inštitúcii. -r-
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Medzi najvýznamnejšími 
univerzitami Európy

V historickej budove Slovenskej ná-
rodnej rady v Bratislave vymenoval
prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič 24. januára 111 vysoko-
školských profesorov. 

Hlava štátu sa v príhovore k novovy-
menovaným profesorom osobitne zame-
rala na problematiku našej mladej gene-
rácie a upozornila ich, že spolu s oce-
nením prezvali na seba vyššiu mieru
zodpovednosti za kvalitu vysokoškolského
vzdelávania. „Od zajtra vás čaká ešte
väčšia zodpovednosť vo vzdelávacom
procese spolu s možno nie vždy ideálnymi
podmienkami. Z jednej strany na vás
bude tlačiť úroveň vzdelávacieho procesu
a z druhej možnosti a podmienky na
vašej škole.” Prezident verí, že noví pro-
fesori budú príkladom vedeckej a peda-
gogickej práce. Zároveň im zaželal, aby
boli osobnosťami, ktoré budú rozsievať
nové poznanie, tvorivosť a radosť zo ži-
vota. 

Medzi čerstvými profesormi sú aj od-
borníci z našej univerzity: prof. RNDr.
Tibor BARANEC, CSc. (fyziológia plodín
a drevín), prof. Ing. Peter CHRENEK,
DrSc. (biotechnológia), prof. Ing. Ján
POKRIVČÁK, M.S., PhD. (ekonomika a
manažment podniku), prof. RNDr. Alena
VOLLMANNOVÁ, PhD. (spracovanie poľ-
nohospodárskych produktov) a prof.
MVDr. Peter MASSÁNYI, PhD. (biológia).
Našich profesorov prijal 28. januára rektor
prof. Peter Bielik, ktorý im zablahoželal
k úspechu a poprial veľa zdravia a ďalších
pracovných a osobných úspechov. Novo -
vymenovaní profesori sa podelili so svojimi
dojmami zo slávnostného aktu a hovorili
o perspektívach svojej vedeckovýskumnej
činnosti. Na Sloven sku pôsobí v súčas-
nosti asi 1500 profesorov. -rch-

Rektor SPU prof. Peter Bielik sa 28. januára stretol s dekanmi
fakúlt, ktorým skončilo funkčné obdobie, aby im poďakoval za
vykonanú prácu. Za zásluhy o rozvoj fakulty v oblasti pedagogickej,
ve dec kovýskumnej a riadiacej činnosti ocenil prof. Jozefa Bullu,
dekana FBP a prof. Vladimíra Kročka, dekana TF, Zlatou medailou
SPU a doc. Ľubomíra Gurčíka, povereného dekana FEM, Bron -
zovou medailou SPU. Na stretnutí sa zúčastnili členovia vedenia
SPU a fakúlt.

Na snímke hore: rektor Peter Bielik s Jozefom Bullom a Vladimírom
Kročkom, vľavo: predseda Akademického senátu SPU Ján Weis
blahoželá ocenenému Jozefovi Bullovi. Snímky: za

Za prítomnosti doc. Ing. Jána Weisa, CSc., predsedu Akademického senátu
SPU v Nitre, prorektorov a predsedov fakultných akademických senátov prijal
rektor prof. Ing. PETER BIELIK, PhD., 1. februára novo zvolených dekanov, ktorí
sa týmto dňom ujali svojej funkcie na obdobie do 31. januára 2015.

Rektor vo svojom príhovore označil
tento deň za historický aj z toho pohľadu,
že na čelo fakúlt prichádzajú nové osob-
nosti, ktoré budú usmerňovať vývoj fakulty,
a tým aj univerzitu v neľahkom období.
Vyslovil presvedčenie, že úroveň komu-
nikácie medzi fakultami a vedením uni-
verzity bude na vysokej úrovni, zohľad-
ňujúc veľkú mieru zodpovednosti,
ktorá je pri napredovaní univerzity
nevyhnutná. 

Menovací dekrét si spolu s osob-
nou gratuláciou z rúk rektora pre-
vzala doc. Ing. IVETA ZENTKOVÁ,
PhD., dekanka FEM, prof. Ing. DA-
NIEL BÍRO, PhD., staronový dekan
FAPZ, doc. Ing. ZDENKO TKÁČ,
PhD., dekan TF a prof. Ing. JÁN
TOMÁŠ, CSc., dekan FBP. Docent-
ke Zentkovej rektor zaželal, aby
sa je podarilo udržať FEM na takej
úrovni, ktorá ju radí medzi najlepšie
ekonomické fakulty na Slovensku.

Prof. Bíra označil za najskúsenejšieho
dekana a harmonizujúci prvok v riadení
univerzity. Od doc. Tkáča, najmladšieho
z dekanov, očakáva rektor rozvoj fakulty
s určitou dávkou mladíckeho nadšenia
a ctižiadosti, aby sa presadila v rámci
fakúlt technického zamerania. Profesora
Jána Tomáša považuje za vyzrelú osob-

nosť, pôsobiacu dlhé roky nielen na alma
mater, ale aj v rezorte. Jeho skúsenosti
budú cenné nielen pre rozvoj jednej
z nosných fakúlt SPU, ale aj univerzity
ako celku.

V mene nových dekanov sa za uvede-
nie do funkcie poďakoval prof. Daniel
Bíro, ktorý pripomenul, že pozícia dekana
si vyžaduje celého človeka 24 hodín den-
ne. V určitom zmysle slova mu uberá
časť jeho osobných slobôd v prospech
celku, ale pozastavuje aj odborný rast

akademického funkcionára, keďže
manažérska práca má počas funkč-
ného obdobia prioritu. Potvrdil, že
v spolupráci s vedením univerzity
sú vytvorené predpoklady hľadať
a nachádzať spoločné riešenia aj
v dnešnej spoločenskej situácii,
ktorá nemá presne určené pravidlá
hry, resp. v konkurencii univerzít
na Slovensku aj v zahraničí. 

Rektor Peter Bielik odovzdal pri
tejto slávnostnej príležitosti meno-
vací dekrét aj kvestorke SPU, Ing.
Oľge Roháčikovej, PhD., a kance-
lárke Ing. Anne Božikovej. KP

Vedenie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., dekan
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty

a vzťahy s verejnosťou
doc. Ing. Anna Trakovická, CSc., prodekanka pre výchov-

no-vzdelávaciu činnosť
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., prodekan pre zahraničné

vzťahy a prax
doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., prodekan pre vedecko-vý-

skumnú činnosť a doktorandské štúdium

Vedenie Fakulty biotechnológie a potravinárstva
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., dekan
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc., prodekanka pre vý-

chovno-vzdelávaciu činnosť, štatutárna zástupkyňa
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc., prodekanka pre vedu

a výskum
doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., prodekanka pre za-

hraničné vzťahy, ECTS a vzťahy s verejnosťou
doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prodekan pre ľudské zdroje,

rozvoj a informačné technológie

Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., dekanka
doc. Ing. Milan Kučera, CSc., prodekan pre personálnu

prácu a rozvoj fakulty
doc. Ing. Jozef Repiský, CSc., prodekan pre výchovno-

vzdelávaciu prácu
Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., prodekanka pre zahraničné

vzťahy a prácu s verejnosťou
prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD., prodekan pre vedu a

výskum

Vedenie Technickej fakulty
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., dekan
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc., prodekan pre vedu a vý-

skum
Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc., prodekan pre

vzťa hy s verejnosťou
doc. Ing. Roman Gálik, PhD., prodekan pre výchovno-

vzdelávaciu činnosť na 1. a 2. stupni štúdia

Dňa 21. ja-
nuára 2011
sa prorek-
torka prof.
Elena Hor -
ská stretla
s Valeriom
Griffom, technickým riaditeľom spo -
ločnosti MARE Engineering, Neapol 
a s Dr. Ettore Belluccim, zástupcom
talianskej investičnej skupiny na Slo-
vensku, aby diskutovali o možnostiach
odborných praxí pre študentov a ab-
solventov Technickej fakulty SPU. Na
rokovaní sa zúčastnila aj prorektorka
doc. Zuzana Palková a prof. Ladislav
Nozdrovický z TF. Spoločnosť MARE
Engineering spolupracuje so skupinou
FIAT Auto na vývoji dizajnu a vybraných
komponentov, súčasťou ich programu
sú aj obnoviteľné zdroje energie. Vo
februári 2011 sa záujemcovia o prax
z radov študentov TF oboznámia s pra-
covnou náplňou počas praxe a budú
absolvovať osobný pohovor so zástup-
cami spoločnosti. -eh-

O odbornej praxi 
pre študentov TF

Rektor SPU
prof. Peter
Bie lik sa 25.
januára 2011
zú častnil na
rokovaní za
okrúhlym sto -
lom s pred-

staviteľmi cukrovarníckej spoločnosti
Nordzucker, druhej najväčšej svojho
druhu v Európe. Stretnutie sa konalo
na pôde cukrovaru Považský cukor,
a.s., Trenčianska Teplá. Zúčastnil sa
na ňom viceprezident spoločnosti Nor-
dzucker pre východnú Európu dr. Gerd
Jung, predseda cukrovaru Považský
cukor Ing. Ivan Kardoš, prorektorka
SPU prof. Elena Horská, prof. Ján Po-
krivčák a ďalší. Predmetom diskusie
bolo identifikovať hlavné oblasti spo-
lupráce vo vzdelávaní a výskume
v zmysle požiadavky prepojenia teórie
a praxe. Závery, ktoré vyplynuli z ro-
kovania, poukázali na viacero možností
spolupráce s fakultami SPU, najmä
s FAPZ, FBP, FEM a TF. -eh-

Za okrúhlym stolom 
s predstaviteľmi firmy

Nordzucker

Premeny zoborských
kasární
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Prezident vymenoval
nových profesorov

Nie je to dané každému. Myslím dostať
do vienka talent. Po našom nadanie.
Mimoriadne schopnosti. Neviem, či sa
už niekomu poradilo definovať tento po-
jem. Podľa mňa je to niečo medzi nebom
a zemou. Alebo žeby rovno z neba?!
Dostať talent, na hocičo, to je v každom
prípade zázrak! Či to nazveme božským
darom alebo hračkou prírody, vyjde to
na rovnako. No pozor, nadanie, to je
vec veľmi éterická. Ak ho neobjavia
včas, ak sa s ním nenaloží správne, vy-
prchá. Aj žiarivý diamant zasadený do
šperku bol na začiatku „obyčajným“ ka-
mienkom. Do svojej krásy sa rozvinul
iba v rukách šikovného brusiča. Ani
talent bez ďalšieho „opracúvania“ nemá
veľkú šancu. Možno sa z neho dá niečo
vyťažiť, ale iba na chvíľu. Aby sa z neho
stal hodnotný šperk, treba ho neustále
zušľachťovať. Obaľovať ho vedomosťami,
novými zručnosťami. Iba takéto „spoje-
nectvo“ má v sebe to pravé orechové.
Či pri umeleckom výkone na pódiu, či
v šikovnosti rúk v opravárskej dielni.
A aj šancu na prežitie. Najmä vtedy, ak
si ho majiteľ neschová do šuflíka na
dva západy. Ale je preňho radosťou a aj
kusom cti, ak ho môže rozdávať. 

„Čo je dôležitejšie v živote, vedomosti,
talent?“ Túto otázku si raz položila sve-
toznáma operná speváčka Eva Marton.
Vzápätí dodala: „V živote mám dva ba-
tôžky. V jednom je talent. Druhý bol
spočiatku prázdny. Rokmi som si ho
napĺňala vedomosťami. Oba batôžky si
nesiem životom a rozdávam z nich.“ 

Pravda, nie každý z nás dostal takú
nošu talentu ako táto diva. No niečo sa
určite nájde! Veď robiť si svoju prácu
dobre a rád, aj na to treba mať talent.
No a ten druhý batoh, tam sa medze
nekladú. Bude sa rozťahovať tak, ako
budú doň pribúdať nové veci. A ak
bude po okraj, možno z neho začať roz-
dávať. K. POTOKOVÁ



Naši na medzinárodnej výstave v Barcelone

Každý študent by mal ovládať
aspoň jeden cudzí jazyk

Ovládanie cudzích jazykov (CJ) sa v období globalizácie stalo nevyhnutnou
súčasťou vybavenia každého študenta vysokej školy. Ich štúdium a používanie
totiž vedie k väčšej otvorenosti voči ostatným, inej kultúre a názorom. Zlepšuje
poznávacie schopnosti a upevňuje vedomosti o materinskom jazyku. Ako sa
realizuje výučba CJ na SPU, aký je záujem študentov a požiadavky praxe na ja-
zykové kompetencie, ale aj o tom, aká je technická vybavenosť, ciele i možné
rezervy Katedry odborného jazykového vzdelávania (KOJV) FEM, sme sa spý-
tali jej vedúcej, PaedDr. ĽUBOMÍRY MORAVCOVEJ, PhD.

Na univerzitách sa pri výučbe jazy-
kov v odboroch nefilologického za-
merania kladie dôraz na komunikáciu
v bežných situáciách. Pani vedúca,
aká je priorita vašej katedry vo výučbe
jazykov? 

- Naším prvoradým cie-
ľom je zlepšovať jazykové
kompetencie v jazyku pre
špecifické ciele – poľno-
hospodárske a ekonomic-
ké. Vo svete vládne trend,
aby študent perfektne
ovládal viacero jazykov.
Našou prioritou je, aby
zvládol jeden na špeci-
fické profesionálne účely
na pokročilej úrovni a dru-
hým sa dohovoril. Štúdium
jazykov nemá byť len for-
málnou záležitosťou. 

Aká je frekvencia vý-
učby cudzích jazykov na
SPU? 

- Na všetkých fakultách
našej univerzity, s výnim-
kou niektorých študijných
programov, majú študenti
možnosť stretávať sa s CJ
na dvojhodinovke raz do
týždňa. Každý študent má možnosť pri-
hlásiť sa na výučbu.

Je to podľa vás postačujúce? 
- Myslím, že nie. Doslova závidíme

univerzitám, kde majú študenti výučbu
CJ aspoň dvakrát do týždňa, avšak my
nemáme také programy a ani kapacity. 

Na čo je zameraná výučba jazykov
na KOJV? 

- Študentov ekonomického zamerania
z Fakulty ekonomiky a manažmentu a
Fakulty európskych štúdií a regionálneho
rozvoja vyučujeme odborný jazyk, ob-
chodnú prezentáciu a komunikáciu, me-
dzinárodné podnikanie a obchodnú ko-
munikáciu vo svetovom jazyku. Študenti
ostatných fakúlt sa učia všeobecný jazyk,
s prihliadnutím na svoj odbor. 

Prispôsobujeme sa požiadavkám otvo-
reného trhu, a preto otvárame cudzoja-
zyčné študijné programy. Na FEM je to
International business with agricultural
commodities, ktorý sa vyučuje v anglic-
kom jazyku. V študijnom programe Me-
dzinárodné podnikanie s agrárnymi ko-
moditami majú študenti ako povinný jazyk
v 1. roč. komunikáciu vo svetovom jazyku
a odborný jazyk pre ekonómov a v 2.
roč. obchodnú prezentáciu vo svetovom
jazyku a obchodnú komunikáciu vo sve-
tovom jazyku. Ako povinne voliteľné pred-
mety majú svetový jazyk A,B,C,D. Pod-
mienkou pre bakalárske skúšky je v
oboch programoch ukončenie jazykovej
výučby skúškou UNIcert® C1. Podobne
je to aj na FEŠRR pri študijnom programe
European Development Programs. 

Za veľmi dobré pokladáme aj to, že
študenti všetkých fakúlt SPU majú mož-

Stále platí, že najväčší záujem je o
angličtinu?

- Áno, ale záujem je aj o nemecký,
rus ký, francúzsky a španielsky jazyk. 

A čo ponúkate zamestnancom SPU?
- V akademickom roku 2010/11 otvorila

KOJV tri kurzy anglického jazyka, dva
pre UNIcert® a jeden pre zamestnancov
SPU. Zamestnanci katedry už tri semestre
pracujú aj na národnom projekte Vzde-
lávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích ja-
zykov. Katedra participuje aj na projekte
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie
kvality na SPU v Nitre a realizuje vzdelá-
vaciu aktivitu 2.1. Rozvíjanie a prehĺbenie
cudzojazyčných kompetencií modernými
prístupmi a technológiami. V rámci nej
sa riadiaci pracovníci, učitelia a zamest-
nanci výskumu od septembra 2011 budú
vzdelávať v anglickom a v nemeckom
jazyku. 

Okrem bežne dostupných učebných
pomôcok pripravujete aj vlastné? 

- V jazykovej príprave vysokoškolákov
sa snažíme neustále prispôsobovať no-
vým trendom. V súčasnosti píšeme skriptá
v anglickom a v nemeckom jazyku, ktoré
budú cielene zamerané na rozvoj komu-
nikačných schopností v daných odbo-
roch. Mali by vyjsť v prvej polovici nového
kalendárneho roka. 

Na kreatívnu a modernú výučbu cu-
dzích jazykov sa čoraz viac využívajú

multimédiá...
- Všade počúvame, že

na zostavení učebnice v
elektronickej forme sa po-
dieľajú tímy pracovníkov.
Realita na našej katedre
je však iná. Pedagogickí
pracovníci KOJV v rámci
prípravy na certifikát ECDL
absolvovali kurzy IKT, kto-
rých cieľom bolo naučiť sa
pracovať v prostredí LMS
Moodle a sami sú zosta-
vovateľmi, grafikmi a pro-
gramátormi e-kurzov. Zos -
taviť učebnú pomôcku v
elektronickej forme je z od-
borného hľadiska náročné
a vyžaduje si veľa času a
trpezlivosti. Veľkým príno-
som je, že katedra má vy-
nikajúce technické vyba-
venie – počítačovú miest-
nosť s multimediálnou ta-
buľou, dataprojektory v
učebniach a podobne.

Som však zástancom názoru, že nové
médiá sa nedajú použiť na každej hodine
a za každých okolností, ale majú slúžiť
ako podpora na obohatenie a doplnenie
modernej a efektívnej výučby.

Aký je prístup študentov našej alma
mater k štúdiu jazykov? 

- Väčšina absolventov SPU bude po-
trebovať komunikovať v cudzom jazyku,
čítať a rozumieť odborným textom, dokázať
sa ďalej vzdelávať a študovať autentické
cudzojazyčné materiály. Mnohí si začínajú
uvedomovať, že ak chcú uspieť na trhu
práce, musia ponúknuť niečo viac, a to
môže byť práve znalosť cudzích jazykov
na dobrej úrovni. A podľa toho sa aj za-
čínajú správať. Svedčí o tom aj skutočnosť,
že neustále vzrastá počet študentov, ktorí
majú záujem o výučbu CJ, hoci ho nemajú
povinne voliteľný. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

nosť si urobiť na KOJV skúšku UNIcert®
B2 a C1 v anglickom a nemeckom jazyku,
B2 aj v ruskom jazyku, ktoré majú v
rámci európskeho referenčného rámca
neobmedzenú platnosť. 

www.uniag.sk2
Stredoškolákov zaujala bioenergetika

Technická fakulta organizovala 19. januára 2011 Deň otvorených dverí.
Medzi množstvom záujemcov o štúdium boli aj žiaci Strednej odbornej školy
poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach (SOŠ PaSV Levice).

Ich hlavným záujmom bola oblasť bioe-
nergetiky a obnoviteľných zdrojov energie,
pretože levická škola je na tieto odbory tiež
zameraná. Žiaci pod vedením svojich učite-
liek, Ing. Gulovej a Ing. Kováčovej, zavítali
na Katedru strojov a výrobných systémov,
kde ich privítal doc. Ján Piszczalka. Spolu s
kolegami predstavil laboratórium biomasy a
ostatné oblasti práce katedry. V pavilóne
MF program pokračoval prezentáciou TF,
jej študijných programov a možností štúdia. 

Po prehliadke fakulty sa stredoškoláci
presunuli na Vysokoškolský poľnohospodár-
sky podnik do Kolíňan, kde úlohu odborného
sprievodcu prevzal prof. Ján Gaduš. Pred-
stavil činnosť univerzitnej bioplynovej stanice.

Po úvodných rozpakoch ho študenti zahrnuli
otázkami, na ktoré zaujímavo a fundovane
odpovedal. Obaja pedagógovia poskytli mla-
dým ľuďom hodnotné informácie o najnovších
trendoch a poznatkoch v danej oblasti.

Ako absolvent SOŠ PaSV Levice a v sú-
časnosti študent SPU v Nitre som veľmi rád,
že som pomohol sprostredkovať túto exkurziu.
Takéto návštevy sú prínosom pre obe strany.
Stredná škola získa prehľad o najnovších
poznatkoch a univerzita takto dokáže stre-
doškolákom ukázať možnosti ďalšieho štúdia.
Na záver chcem poďakovať prof. J. Gadušovi
a doc. J. Piszczalkovi za ich spoluprácu a
čas pri realizácii tejto návštevy.

ANDREJ TÁRNÍK, 4. FZKI

Nezabudnite na pedagogické štúdium!
Študenti druhého ročníka prvého stupňa štúdia, pozor! Je najvyšší čas,

aby ste sa prihlásili na doplňujúce pedagogické štúdium, v skratke DPŠ!

Katedra pedagogiky a psychológie FEM
zabezpečuje pedagogickú prípravu učiteľov
odborných predmetov na stredných odbor-
ných školách prostredníctvom doplňujúceho
pedagogického štúdia. Študenti všetkých fa-
kúlt SPU sa môžu prihlásiť na súbežné štú-
dium. Prihláška sa nachádza na webovej
stránke Katedry pedagogiky a psychológie
(KPP). Začiatkom mája bude prijímacie ko-
nanie, pozostávajúce z psychologického
testu a ústneho pohovoru.

Štúdium je štvorsemestrové. Začína v let-
nom semestri 3. ročníka. Počas DPŠ študenti
absolvujú pedagogické a psychologické
predmety a trojtýždňovú učiteľskú prax na
SOŠ. Štúdium končí obhajobou záverečnej
práce a ústnou skúškou z profilujúcich pe-

dagogických  a psychologických predmetov.
Absolventi získavajú zároveň s inžinierskym
diplomom vysvedčenie o učiteľskej spôso-
bilosti, ktoré ich oprávňuje kvalifikovane učiť
odborné predmety na stredných školách v
zmysle vyhlášky 437 Ministerstva školstva
Slovenskej republiky z 20. októbra 2009 a
zákona 317 z 24. júna 2009 o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch.  

Tešíme sa na nových uchádzačov. Zároveň
upozorňujeme, že KPP bude od 14. februára
2011 pôsobiť v priestoroch Slovenskej poľ-
nohospodárskej knižnice na Štúrovej 51 (prí-
zemie, vchod spod hlavného schodišťa). Po-
tvrdené prihlášky na štúdium treba odovzdať
práve tam.

Ing. ELEONÓRA ČERNÁKOVÁ, PhD.

Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín
V dňoch 2. a 3. februára sa už po šiestykrát uskutočnila rovnomenná ve-

decká konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú v Kongresovom centre
SPU organizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva pod záštitou Od -
bo ru bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR a Slo ven skej akadémie pôdohospodárskych vied.

Konferencia sa uskutočnila v Kongresovom
centre SPU v Nitre za účasti 135 vedeckých
pracovníkov zo Slovenska, ale aj Česka,
Poľska, Litvy, Slovinska a zo Španielska,
ako aj spoluautorov z ďalších krajín. Úvodné
slovo patrilo prodekanke doc. RNDr. Dane
Urminskej, CSc., po nej sa slova ujal prorektor
prof. Ing. Marián Brestič, CSc., a prof. Ing.
Jozef Bulla, DrSc. Tematicky bola náplň po-
dujatia smerovaná do 4 rokovacích sekcií, a
to: 1. Biotechnológie rastlinnej a živočíšnej
produkcie, 2. Hygiena a bezpečnosť potravín,
3. Kvalita surovín a potravín rastlinného pô-
vodu, 4. Kvalita surovín a potravín živočíšneho
pôvodu. Predchádzali im plenárne prednášky
prof. Jozefa Bullu, Ing. Milana Kováča, prof.
Štefana Mihinu, prof. Dr. Ivana Krefta a prof.
Dr. Ángela A. Carbonell-Barrachina. 

Cieľ konferencie, ktorým bolo prezento-
vanie najnovších poznatkov z oblasti kvality,
bezpečnosti, hygieny surovín a potravín,
rast linných, živočíšnych a mikrobiálnych bio-
technológií, genetických zdrojov, moleku-
lárnych markérov hospodársky významných
vlastností s perspektívami šľachtenia na kva-
litu produkcie, bol v plnom rozsahu splnený.

Interaktívne workshopy a školenia pre zamestnancov
Koncom novembra 2010 skončil cyklus

interaktívnych workshopov zameraných na
tvorbu a implementáciu projektov 7. rámco-
vého programu, ktorý od septembra prebiehal
v troch blokoch v rámci projektu LUZK -
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie
kvality na SPU v Nitre, spolufinancovaného
zo štrukturálnych fondov EÚ. Absolventi
workshopov získali poznatky o štruktúre a
fungovaní 7.RP, o príprave projektu a finanč-
nom riadení. Odborným garantom a lektorom
workshopov bol prof. Štefan Mihina, PhD. z
Katedry výrobnej techniky TF, ktorý je dele-
gátom SR v Programovom výbore 7.RP pre
témy potraviny, poľnohospodárstvo a bio-
technológie. 

Príklady z oblasti finančného manažmentu
prezentoval externý lektor Ing. Peter Beňo,
národný kontaktný bod pre právne a finančné
otázky Agentúry na podporu výskumu a vý-
voja (APVV) MŠVVaŠ SR pre 7.RP. Na školení
sa zúčastnilo 47 zamestnancov SPU zo všet-
kých fakúlt. Dva projekty, v ktorých SPU vy-
stupuje ako partner, boli spracované do fi-
nálnej podoby a podané na APVV.

V hektickom predvianočnom období (17.
decembra 2010) odštartovala ďalšia séria
školení, tento raz zameraná na vzdelávacie
projekty v rámci Programu celoživotného
vzdelávania (LLP) a jeho podprogramov. Zú-
častnilo sa na ňom 25 zamestnancov FAPZ,
FBP, FZKI a FEM. Lektorkou bola Irena Fo-
nodová, riaditeľka Slovenskej akademickej
asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (Ná-

rodná agentúra programu LLP v SR) a Tatiana
Dujničová, vedúca finančného úseku SAAIC.
Témou seminára bolo predstavenie programu
LLP, jeho podprogramov a jednotlivých aktivít,
s dôrazom na tie, do ktorých sa môže zapojiť
naša univerzita. T. Dujničová prezentovala
finančné pravidlá projektov v rámci LLP, zá-
kladné dokumenty, smernice a zákony, ktoré
sú dôležité z hľadiska finančného manažmentu
projektov. Upozornila tiež na najčastejšie
chyby a problémy pri čerpaní a vyúčtovávaní
projektových grantov. V druhej časti seminára
si účastníci mohli zadefinovať témy – projek-
tové zámery, ktoré by mali záujem spracovať,
podľa svojho odborného zamerania a spo-
ločne s riaditeľkou I. Fonodovou identifikovali
podprogramy, resp. aktivity, v rámci ktorých
by bolo možné daný zámer rozpracovať.

Cyklus školení k projektovej činnosti v
rámci programu LLP bude pokračovať ško-
leniami zameranými na jednotlivé podpro-
gamy: Leonardo da Vinci – individuálne mo-
bility a projekty transferu inovácií, Erasmus –
mobility, intenzívne programy a centralizované
aktivity a Grundtvig – partnerstvá a ďalšie
vzdelávanie dospelých. Školenia budú orien-
tované na spracovanie projektového zámeru
– od prvotnej myš lienky, napísania projektu
a podania prihlášky až po príklady dobrej
praxe z realizácie projektov. Aktuálne termíny
školení a prihlášku nájdete na stránke projektu
http://luzk.uniag.sk

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ
manažérka publicity projektu LUZK 

RADY PRE ŠTUDENTOV
l Učenie sa cudzieho jazyka berte ako svoju obľúbenú aktivitu, na ktorú si vy-

hradíte určitý čas. 

l Venujte sa cudziemu jazyku aspoň 15 minút denne. 

l Využívajte každú možnosť, keď ste s daným jazykom v kontakte. Čítajte cu-
dzojazyčné knižky, noviny, texty napr. na internete, pozerajte cudzojazyčné tele-
vízne kanály alebo filmy, počúvajte nahrávky, piesne...

l Nehanbite sa rozprávať a neobávajte sa, že robíte chyby. Aj s chybami vás
budú rozumieť.

l Nesústreďujte sa na preklad každého slova, podstatnejšie je pochopiť obsah
a zmysel vety.

l Nevzdávajte sa a pozitívne sa motivujte úspechmi, ktoré ste už v jazyku do-
siahli.

l Nesnažte sa hľadať výhovorky typu „nemám čas“ alebo „nemám nadanie na
jazyky“.

V júni 2010 sa na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva konala sú-
ťažná výstava Cena dekana FZKI 2010 za študentské projekty a tvorbu, zamera-
nú na krajinu (záhradná a krajinná architektúra, krajinné plánovanie, krajinné
inžinierstvo) na tému Od ekológie po urbanizovaný verejný priestor.

Cieľom súťaže a
výstavy bolo pre-
zentovať projekty
študentov FZKI z
obdobia rokov 2009
a 2010, zamerané
na uvedené témy, v
podobe výstupov z
predmetov, ateliéro-
vej tvorby, bakalár-
skych a diplomo-
vých prác. Odbor-
ným garantom sú-
ťaže bola prof. Ing.
Ľubica Feriancová,
PhD., organizačným
autorka tohto prí-

spevku a garantujúcim pracoviskom Ka-
tedra záhradnej a krajinnej architektúry.

Dekan FZKI doc. Karol Kalúz ocenil
troch najúspešnejších študentov hod-
notnými cenami a 10 najlepších prác,
ktoré vybrala hodnotiaca komisia, po-
stúpilo do medzinárodnej súťaže 6. Eu-
ropean Biennial of Landscape Architec-
ture v Barcelone. Prípravný výbor bienále
akceptoval všetky prihlásené práce, ktoré
sa potom stali súčasťou medzinárodnej
expozície študentských projektov v ter-
míne od 28. septembra do 15. októbra
2010. Na výstave sa prezentovali projekty
z vyše 90 univerzít z 32 krajín sveta.
V Barcelone sa svojimi samostatnými či
skupinovými prácami prezentovali: Ing.

Tomáš Belovič, Ing. Andrej Marci, Bc.
Kristína Rendošová, Bc. Tomáš Belica,
Bc. Lukáš Daniel, Bc. Zuzana Isteníková,
Ing. Helena Fülöpová, Ing. Soňa Králiková,
Ing. Ľubomír Krupa, Ing. Jana Lehotská,
Bc. Veronika Píšová, Ing. Milota Sidorová,
Bc. Jana Šebová, Ing. Anna Štefková,
Ing. Mária Srnková, Ing. Martina Rigová
a Ing. Miroslava Danková.
Doc. Ing. arch. ROBERTA ŠTĚPÁNKOVÁ, PhD.

„Znalosť cudzieho jazyka pomáha uplatniť sa na trhu práce,“ hovorí
vedúca KOJV Ľubomíra Moravcová. Foto:archív ĽM

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Rokovania a diskusie sa niesli v otvorenej a
priateľskej atmosfére. Pokračovali galave-
čerom, na ktorom sa hosťom prihovoril dekan
FBP, prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. Na základe
prezentovaných výsledkov, ktoré boli sku-
točne na vysokej odbornej úrovni, konštatu-
jeme, že podujatie bolo pre všetkých zú-
častnených nielen príležitosťou podeliť sa o
skúsenosti, získať nové vedomosti, ale aj
spoločenskou udalosťou, „odborným sviat-
kom“ s možnosťou prehĺbenia už existujúcich
pracovných vzťahov a nadviazania nových
medzinárodných partnerských kontaktov.
Výstupom z konferencie bol vedecký časopis
Potravinárstvo. Všetkým, ktorí sa podieľali
na organizovaní konferencie, ĎAKUJEME! 

Doc. Ing. ADRIANA KOLESÁROVÁ, PhD.



Oficiálne otvorenie podujatia sa usku-
točnilo v aule, kde sa po odznení štu-
dentskej hymny Gaudeamus igitur účast-
níkom prihovorila prof. Elena Horská, pro-
rektorka SPU pre zahraničné vzťahy a
prácu s verejnosťou. Následne si stredo-
školáci vypočuli od prof. Zdenky Gálovej,
prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť, informácie o univerzite a štúdiu,
uplatnení absolventov a naučili sa, ako
vyplniť prihlášku na vysokú školu. Od
Ing. Gabriely Slivinskej z Kancelárie pre
zahraničné vzťahy a medzinárodné vzde-
lávacie programy sa dozvedeli o inter-
nacionalizácii vo vysokoškolskom vzde-
lávaní a možnostiach štúdia v zahraničí.
Súčasťou programu pre stredoškolákov
bolo predstavenie fakúlt, študijných pro-

sa od Ing. Vladimíra Eliáša dozvedeli
mnoho zaujímavostí zo života živočíchov.
Ďalší si zase zasúťažili a prejavili svoje
vedomosti v akciách pod názvom Malý
Európan a Malý technik. Všetky deti boli
odmenené sladkosťami a rôznymi dar-
čekmi.

Pre seniorov bol určený cyklus pred-
nášok o celoživotnom vzdelávaní a štu-
dijných programoch Univerzity tretieho
veku, výberové prednášky o zdravom ži-
votnom štýle od MUDr. Petra Chleba, ve-
dúceho Katedry výživy ľudí, a informácie
o okrasných drevinách od prof. Pavla
Hrubíka z botanickej záhrady. So svojimi
skúsenosťami zo štúdia na UTV na SPU
sa s nimi podelila aj známa slovenská
herečka Eva Večerová. 

gramov, diskusia so študentmi SPU, ako
aj sprievodné podujatie Maľujeme zimnú
krajinu, aranžujeme a tvoríme s Fakultou
záhradníctva a krajinného inžinierstva,
testovanie vedomostí z ekonomiky (Mladý
ekonóm), z fyziky (Mladý Einstein) či mlá-
dežnícky kvíz Mladý Európan.

Pre najmenších návštevníkov bol taktiež
pripravený pestrý program. Po úvodnej
informácii o Nitrianskej letnej univerzite,
ktorú im predniesol Ing. Radovan Stanovič,
predseda komisie pre prácu s deťmi uni-
verzitnej odborárskej organizácie, zá-
ujemcovia o prírodu navštívili pracoviská
SPU, ako je vivárium, botanická záhrada,
jazdecké stredisko, prezreli si zoologické
zbierky vtákov a cicavcov na Katedre
environmentalistiky a zoológie FAPZ, kde

Počas celého podujatia boli návštev-
níkom vo vstupných priestoroch univerzity
k dispozícii študenti – informátori v talá-
roch, ako aj informačné tabule a materiály
o fakultách. Na plazmovke pod aulou a
na plátne v aule prebiehala prezentácia
fotografií zo života SPU, hudobnú kulisu
tvorili a aktuálne informácie o programe
poskytovali študenti Internátneho rozhla-
sového štúdia pod vedením Stanislava
Poláčika. V rámci kultúrneho programu
záujmový krúžok Capoeira predviedol af-
robrazílske bojové tanečné umenie. Všetci
návštevníci univerzity získali certifikát o
účasti a v rámci propagácie zdravej
výživy si mohli pochutiť na jabĺčkach,
ktoré pri príležitosti Dní otvorených dverí
sponzorsky poskytla Ovocinárska únia

Pod aulou čakali na záujemcov z celého regiónu naši študenti v talároch a kopec
informačných materiálov. Foto: za

Chvíľa sústredenia – čo nás čaká na vysokej škole... Foto: za

Našich potenciálnych študentov, žiakov ZŠ, zaujalo pútavé rozprávanie Ing.
Eliáša o tajoch prírody. Foto: rch

Návštevníkov DOD svojím vystúpením zaujala skupina Capoeira. Foto: za
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Deň otvorených dverí
pre všetky generácie

Do priestorov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity si 3. – 4. februára
počas prvého ročníka celouniverzitných Dní otvorených dverí našlo cestu
zhruba tisíc návštevníkov, nielen stredoškolákov z Nitry a širšieho regiónu, ale
aj žiakov zo základných škôl a seniorov. 

Slovenskej republiky, Bratislava. Podujatie
finančne a materiálne podporil aj Agro-
inštitút Nitra – Centrum informačných
služieb a technológií, EKU – Inštitút ja-
zykovej a interkultúrnej komunikácie 
v Nitre, Katedra strojov a výrobných sys-
témov Technickej fakulty SPU, TEKMAR
Slovensko, s.r.o., Nitra, týždenník Roľnícke
noviny a Slovenský rozhlas v Bratislave. 

„Potešil nás veľký záujem, veď počet
účastníkov sa priblížil k tisícke,“ zhodnotila
účasť na Dňoch otvorených dverí SPU
prorektorka Elena Horská a dodala, že
takýto bezprostredný kontakt môže pomôcť
mladým ľuďom a ich rodičom rozhodnúť
sa pri výbere vysokoškolského štúdia.
„Pozitívna skúsenosť z podujatia nám po-
tvrdila, že organizovať takúto akciu má
rozhodne zmysel. Verím, že sme odštar-
tovali novú tradíciu a zároveň získali bu-
dúcich študentov, ale aj priaznivcov našej
alma mater,” povedala prof. Horská.

Herečka Eva Večerová
o UTV, ale nielen o tom
- Pamätám sa, ako malé dievčatko

som chcela byť Mičurinom. Aj keď som
bratislavské dieťa, narodené na sídlisku,
korene sa nezapreli. Je za tým môj „sta-
reček“, s ktorým som chodila pásť kozy
a ktorý ma vlastne učil rozumieť prírode.
Pre mňa bola zem, pôda, najväčším zá-
zrakom na svete. Vložíte do nej semien-
ko a vyrastie nádherný strom...

- Som rada, že som sa rozhodla ísť
študovať na UTV. Hoci sa všetci okolo
mňa čudovali, čo to vymýšľam, vravela
som, človek v živote niečo dosiahne, ale
ak chce naplniť svoju dušu, musí pre to
urobiť ešte o niečo viac. Keď si predsta-
víte, že tu v aule na imatrikulácii sedia
zrelí ľudia chtiví vzdelania a uvedomujú
si, že spravili prvý krok, aby mohli splniť
svoje ciele, túžby, ktoré mali od detstva,
je to úžasné!

- Môžu vám ukradnúť kabelku, auto,
ale to, čo máte v hlave, v srdci, to vám
nikto nevezme. Bola by som veľmi rada,

keby viac ľudí chcelo študovať. Slováci
sú nesmierne zruční, vedia neuveriteľne
tvoriť, no je dôležité, aby sa aj vzdeláva-
li, potom dokážu ešte viac. 

- Môžem len a len podporiť všetkých,
ktorí chcú študovať na UTV. Profesori sú
báječní, skúšania sa netreba báť. Všetci
okolo vás sú na jednej lodi, idú za svo-
jím cieľom. Čo vlastne potrebuje ľudská
duša? Aby bola stále funkčná, aby ne-
stagnovala. Pokiaľ žijeme, pokiaľ dýcha-
me, mali by sme do svojej hlavičky do-
stávať stále niečo nové, pretože len to
nás posúva ďalej.

- Mladí si ešte neuvedomujú, že my,
v treťom veku, chodíme do školy preto,
aby sme sa niečo naučili, a nie preto, že
musíme! To je veľký rozdiel. Škoda, že
mladí nemajú dostatočný vzťah k vzde-
laniu, lebo ochudobňujú sami seba.
Podľa mňa im treba už od základnej
školy vštepovať, že sa učia pre seba,
nie pre rodičov, pre okolie. Toto zatiaľ
veľmi nefunguje... KP

Eva a Jana z Gymnázia na Golia-
novej ulici: 

Čo poviete na deň otvorených dve-
rí? 

- Páči sa nám, je to tu úplne v pohode. 
Máte vážny záujem o štúdium na

na šej univerzite? 
- Áno, zvažujeme štúdium na Fakulte

ekonomiky a manažmentu.
Kvôli čomu sa rozhodujete ísť práve

sem? 
- Je to veľmi odporúčaná fakulta

a vraj aj v rebríčku ekonomických fakúlt
na Slovensku je na prvej priečke. Študujú
tu aj mnohí naši starší spolužiaci a s
úrovňou štúdia sú veľmi spokojní. 

Richard, stredoškolák z Trnavy: 
Čo hovoríš na deň otvorených dve-

rí? 
- Je super. Originálna je napríklad

výstava fotografií, výtvarných študent-
ských prác, hudobný podmaz od uni-
verzitného rozhlasového štúdia, jabĺčka
v košoch a podobne. Teším sa, že som
získal informácie o študijných progra-
moch na fakultách a mohol sa poroz-
právať aj so študentmi, ktorí študujú na
SPU. 

Si teda rozhodnutý, že pôjdeš štu-
dovať práve sem? 

- Uvažujem o štúdiu na Fakulte eu-
rópskych štúdií a regionálneho rozvoja,
aj keď rodičia chcú, aby som študoval
doma, v Trnave. Je to bližšie a nemusel
by som dochádzať. Určite si však pre-
sadím svoje ☺!

Juraj, stredoškolák z Veľkého Zá-
lužia:

Ako by si zhodnotil deň otvorených
dverí? 

- Mne sa páči, lebo tu nie je chaos. 
Čo najviac upútalo tvoju pozor-

nosť? 
- Zaujímavostí je tu veľa, ale momen-

tálne asi schody do auly - sú tak zvláštne
umiestnené ☺. 

Chcel by si študovať na SPU? 
- Musím ☺. 
Musíš? Prečo? 
- Aby som nenarušil rodinnú tradíciu!

Na VŠP študoval môj otec aj mama,
obaja sú agronómovia. Keďže ja som
technik, chcem rozšíriť rady študentov
na Technickej fakulte. 

Peter zo ZŠ na Benkovej ulici: 
Čo sa ti najviac páčilo na dni otvo-

rených dverí? 
- To, že sme videli vivárium, aligátora

Rika, korytnačku ostrohatú, tuším sa
volá Vinco, hady a medzi nimi aj naj-
väčšieho pytóna mriežkového v Európe.
Aj šváby v špeciálnych nádobách, kto-
rými vo viváriu kŕmia zvieratá. Ešte sa
mi páčilo, že som v súťaži Čo vieš o prí-
rode? vyhral knižku. Na začiatku som
sa dozvedel, že na Slovensku je 324
druhov vtákov a v Európe okolo 340, a
keď sa na to pýtali v súťaži, vedel som
odpoveď.

Keď budeš veľký, zapíšeš sa k nám
na univerzitu? 

- Áno a budem sa tiež starať o zvie-
ratká vo viváriu!

Pani učiteľka Janka Jankulová zo
ZŠ v Lefantovciach:

- Keď som sa dozvedela, že bude
Deň otvorených dverí na SPU, neváhala
som a vytvorila skupinu záujemcov zo
všetkých ročníkov. S akciou sme boli
veľmi spokojní. Navštívili sme vivárium,
mini ZOO, prešli sa zimnou botanickou
záhradou, nahliadli do skleníka a do-
zvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Na
záver sme zavítali do jazdiarne. Určite
navštívime tieto zaujímavé priestory
SPU aj na jar alebo v lete a už teraz sa
tešíme na ďalšiu návštevu!

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Univerzita bola počas dvojdňového podujatia pre všetky generácie plná nových
tvárí. A tak sme niektorým z nich položili zopár otázok.
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Akademický ples opäť vo veľkom štýle
„Brány“ Estrádnej haly PKO v Nitre sa v sobotu 22. januára otvorili pri prí le ži tos ti

prestížnej kultúrno-spoločenskej udalosti - akademického plesu nitrianskych univerzít.
Štvrtý ročník bol už tradičným pokračovaním podujatí, ktoré majú široký ohlas nielen
v priestore univerzít, ale aj v regióne. Pozvanie prijali zamestnanci oboch univerzít a
ich priatelia, ako aj významné osobnosti akademického, kultúrneho a spoločenského
života. Organizačnému tímu pod vedením Eleny Horskej a Miroslava Tvrdoňa,
prorektorov SPU a UKF, sa podarilo pripraviť podujatie s príjemnou atmosférou.

Prví hostia, dámy v nádherných róbach
s krásnymi účesmi a páni nahodení do
gala, sa začali schádzať pred devätnástou
hodinou. Vítali ich rektori oboch univerzít
s manželkami a každú dámu obdarovali
ružou. Návštevníkov plesu príjemne pre-
kvapila krásna výzdoba ladená do bielo-
červeno-zlatej. Ples otvorila a večerom
sprevádzala moderátorská dvojica Iveta
Malachovská a Vladimír Vondrák. Hostí v
krátkom príhovore a slávnostným prípitkom
privítal rektor SPU Peter Bielik a rektor
UKF Libor Vozár. 

Úvod plesu patril štandardnej plesovej
choreografii Magic Night, ocenenej maj -
strovským titulom v kategórii plesových
choreografií a programovému pásmu spo-
ločenských tancov v podaní párov tanečnej
školy STELLA zo Žiaru nad Hronom. Chlapci
nastúpili vo frakoch, dievčatá v modro-tyr-
kysových kostýmoch. V rámci sólových
umeleckých ukážok štandardných a la-
tinsko-amerických tancov sa predstavili aj
trojnásobní majstri Slovenska v desiatich
tancoch a štvrťfinalisti majstrovstiev sveta
- Martina Rejterová a Tomáš Uváček, ktorí
pochádzajú z Trnavy a v súčasnosti repre-
zentujú Tanečný klub DANSOVIA Bratislava. 

Prvý tanec na tanečnom parkete patril
rektorom s manželkami, následne sa k
nim pridali všetci hostia. Do tanca a na
počúvanie počas večera hrala hudobná
skupina THE COLOURS a Cimbálová mu-
zika Jožky Severina z moravských Kostic.
Hosťom podujatia bola Eva Pavlíková a
skupina Vidiek. Večer sa niesol najmä v
znamení dobrej hudby a zábavy, kvalitného
vína a jedla. Potešujúcim faktom bola aj
veľká účasť mladšej generácie, takže ta-
nečný parket neostával prázdny ani na
minútu.

A ako hodnotili atmosféru plesu a
vzájomnú spoluprácu rektori oboch uni-
verzít?

Prof. Peter Bielik, rektor SPU: - Verím,
že atmosféra, ktorú tu panuje, bude nielen
nezabudnuteľná, ale o niečo lepšia ako
na predchádzajúcich plesoch, ktoré sme
organizovali. Zároveň verím, že tento ples
bude dobrým pokračovaním v tradícii or-
ganizovania spoločných kultúrno-spolo-
čenských podujatí. V tomto roku plánujeme
pripraviť zaujímavú spoločnú iniciatívu, jej
cieľom je prezentovať obe univerzity mestu.
S pánom rektorom Vozárom nás spája ko-
rektný vzťah a osobné priateľstvo. Spolu-
práca vyúsťuje do toho, aby sme ťahali za
jeden povraz, pretože chceme študentom
vytvoriť dobré zázemie, zviditeľniť naše in-
štitúcie, zvýšiť podiel internacionalizácie,
zaradiť sa medzi zelené univerzity pôso-
biace v Európe a zapojiť sa do riešenia
problémov, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. 

Prof. Libor Vozár, rektor UKF: - Rok
2010 bol pre obe univerzity náročný, ale
úspešný - priniesol zavŕšenie komplexnej
akreditácie a univerzitný ples prináša akési
uvoľnenie na začiatku nového kalendárneho
roka. Obe naše inštitúcie sa vyprofilovali,
majú svoj priestor, nekonkurujú si a plodná
spolupráca vo vedení sa premieta aj v
personálnych vzťahoch medzi zamestnan-
cami. S rektorom prof. Bielikom máme
dlhodobé pracovné vzťahy, naša komuni-
kácia je nadštandardná a v tomto duchu
chceme pokračovať. Atmosféra dnešného
plesu je príjemná a slávnostná, a aj týmto
spôsobom chcem poďakovať organizáto-
rom a sponzorom podujatia. 

Medzi krátkymi prestávkami, keď hos-
tia dopriali trošku oddychu svojim roz-
tancovaným nohám, sme sa ich spýtali
na pocity a dojmy z tohto večera:

Vojtech Tĺčik: - Priznám sa, že nás s
manželkou veľmi milo prekvapila nádherná
výzdoba sály a príjemná atmosféra, ktorá
na plese panuje. Hostia sa dobre zabávajú,
tancujú, tak, ako to na dobrom podujatí
má byť. Myslím, že hudobníci a účinkujúci
umelci podávajú skvelé výkony a nemalú
zásluhu na výbornej atmosfére plesu majú
okrem nich aj moderátori večera, ktorí
svoju rolu zvládajú bravúrne a s eleganciou. 

Janette Guzmická: - Ples je skutočne
na veľmi vysokej úrovni a dovolím si tvrdiť,
že honor a veľkoleposť tomuto podujatiu
dáva práve to, že ho organizujú spoločne
obe univerzity. V tom je jeho sila. Už dlhšie
obdobie sme neboli s manželom na po-
dobnom kultúrno-spoločenskom podujatí,
takže výborne oddychujeme. Páči sa nám
program, cimbalová hudba J. Severina,
ale aj dekorácie a pohostenie, ktorého je
podľa nás až príliš veľa. 

Jozef Magát: - Zorganizovať dobrý ples
a vyhovieť každému hosťovi je náročná
úloha. Osobne sa mi veľmi páčil úvod po-
dujatia – dôstojné vítanie hostí rektormi,
odovzdávanie ruže dámam či krásne vy-
zdobená sála. Nebol som však spokojný
s prvou večerou, mohla byť chutnejšie pri-
pravená a najmä skôr servírovaná, pretože
na náš stôl sa dostala až o 21 hodine, už
studená. Pokiaľ ide o hudbu, uvítal by
som viac ľudoviek, veď ľudia sa prišli vy-
tancovať. Myslím, že programové prechody
mohli byť veselšie a skupina Vidiek mohla
vystupovať skôr.

Tatiana Bojňanská: - V tomto roku sme
sa s manželom zúčastnili po druhýkrát na
akademickom plese nitrianskych univerzít
a pokiaľ nám to dovolia okolnosti, radi by
sme prišli aj na nasledujúci ples v roku
2012. Už tento náš dlhodobý zámer na-
značuje, že s priebehom a úrovňou plesu
sme boli spokojní. Strávili sme veľmi prí-

Eva Pavlíková je plná energie a vrásky ju netrápia

jemný večer v spoločnosti distingvovaných
ľudí a vo veľmi pekne upravenom prostredí.
Aranžmán stolovania aj priestorov, kde sa
konal ples, bol na vysokej úrovni a ocenili
sme aj program. Najviac nás potešilo vy-
stúpenie skupiny Vidiek, ale aj prítomnosť
ostatných účinkujúcich bola prínosom pre
zábavychtivých hostí. Počas plesu sme si
dobre zatancovali aj sa zabavili a žiadne
negatívne javy sme nezaznamenali. Čo
sa týka menu a pripraveného bufetu, nie
som celkom kompetentná vyjadriť sa, pre-
tože nezvyknem vo večerných hodinách
konzumovať „silné” jedlá. Azda ponuka
„ľahkých” zeleninových šalátov mohla byť
pestrejšia a chutnejšia. Víno bolo štan-
dardnej (dobrej) kvality a tradičná degus-
tácia oživila plesové aktivity.

Daniel Bíro: - Myslím, že tohtoročný
ples sa vydaril a organizátori môžu byť
spokojní. Prostredie PKO je prispôsobené
udalostiam vo veľkom štýle a podľa mňa
je veľkým plusom oproti minulému roku
práve to, že sa koná na tomto mieste,
kde sú všetci ľudia v centre diania. Pozi-
tívne hodnotím, že spolupráca s UKF sa
prezentuje aj touto formou a spoznávame
sa i mimo pracovných povinností. Atmos-
féra plesu je výborná, obdiv starších, ale
aj mladších, patrí cimbalovke Jožka Se-
verina. Veľmi oceňujem výzdobu sály, po-
hostenie aj degustáciu vín, ktoré spon-
zorsky poskytla spoločnosť Chateau To-
poľčianky, pretože víno je produkt poľno-
hospodárskej činnosti, a to dodalo podu-
jatiu aj „poľnohospodársky punc“.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Hlavným hosťom akademického plesu nitrianskych univerzít bola prvá dáma
Divadla Andreja Bagara v Nitre a šéfka jeho umeleckého súboru Eva Pavlíková.

Počas dnešného slávnostného ple-
sového večera ste sa predstavili zná-
mymi piesňami zo svojho repertoáru.
Podľa akého kľúča ste ich vyberali?

- Na úvod zvyčajne volím piesne, ktoré
roztancujú hostí plesu. Tentoraz som vy-
brala tri z operety Modrá ruža od Gejzu
Dusíka - Ružičky červené, swing – Možno
je to zvyk a Harmonika, ktorú som veno-
vala všetkým zamilovaným. Potom nasle-
dovala rezkejšia pieseň z muzikálu
Kabaret s rovnomenným názvom a song
z muzikálu Mníšky – Hej, svetlá na mňa.
Na záver som pridala svoju srdcovku Žiť
za to stálo. 

Ako by ste charakterizovali váš vzťah
k nitrianskym univerzitám? 

- Mesto, v ktorom sú univerzity, má bu-
dúcnosť. Keďže je tu veľa mladých ľudí z
celého Slovenska, cítiť ako pulzuje srdce
mesta. Pred troma rokmi som aj ja bola
študentkou na UKF a som rada, že som to
zvládla popri práci. Zostalo mi veľa prí-
jemných spomienok na zaujímavé hodiny
psychológie či sociológie. Tiež som na
škole rok pôsobila a odovzdávala svoje
vedomosti študentom. 

Slovenská poľnohospodárska univerzi-
ta je jediná svojho druhu na Slovensku a
mám k nej vrúcny vzťah. Osobitne si vá-
žim priateľstvo so súčasným rektorom,
pánom Bielikom a jeho rodinou. Myslím si,
že ako dekan Fakulty ekonomiky a ma-
nažmentu jej dal novú, medzinárodnú di-
menziu a táto fakulta získala „cveng“.
Napríklad aj tým, že je na nej možnosť
študovať v anglickom jazyku.

Vašou domovskou scénou je Di vad lo
A. Bagara, kde vystupujete už 26 rokov.
Nie je príliš náročné zvládnuť aj dvad-
sať predstavení mesačne? 

- Pre mňa nie, lebo práca je mojím ko-
níčkom. A tým, že účinkujem v rôznych
žánroch a s rôznymi hercami, tak ma to
nielen baví, ale aj motivuje. Aj keď, úprim-
ne poviem, dnes už nie je mojím cieľom

hrať v každej role. Skôr si vychutnávam ži-
vot a snažím sa, aby moja práca a voľný
čas boli v rovnováhe. Takže pracujem,
aby som sa cítila potrebná a relaxujem pri
čítaní kníh, na prechádzkach, s priateľmi
v kine a na koncertoch. 

Vaši kolegovia i priaznivci hovoria o
vás v superlatívoch, aj to, že ste ako ví-
no, čím zrelšia, tým lepšia... A zrejme je
to pravda. Ako to, že vôbec nestarnete
a stále ste plná energie? Máte nejaký
recept? 

- Aj ja starnem, tomu sa nedá vyhnúť.
Od prírody som však energická a cítim sa
dobre. Navyše sa riadim heslom, že krása
vyviera zvnútra, preto sa starám o svoju
duševnú pohodu. Priznám sa, že pre svoj
výzor nerobím nič mimoriadne. A keď sa
mi časom „pokrčia líčka“, určite si ich ne-
dám vyrovnávať plastickými operáciami.
Hoci - nikdy nehovor nikdy! Som však za
prirodzenú krásu. 

Nedávno ste oslávili päťdesiatku.
Aké sú plusy a mínusy tohto veku? 

- Zatiaľ ich nevnímam. Aj keď herectvo
nie je prechádzka ružovou záhradou –
odčerpáva veľa energie a musím nájsť
čas ju dočerpať. S vekom sa viac zadý-
cham a už by som nezvládla také tempo
ako kedysi. To je však úplne prirodzené.
Na druhej strane, často sa stretávam s
bývalými spolužiakmi s vysokej školy a
na vzájom sa nám zdá, že sa vôbec ne-
meníme, iba nadobúdame životné skúse-
nosti... Myslím si, že treba mať životný
nadhľad, nebrať seba, a celkovo život,
príliš vážne. Vtedy sa dá všetko prežiť.
Zatiaľ sa mi darí byť nad vodou, aj keď ne-
viem, ako to dopadne v budúcnosti. Keď
raz budem bielovlasá babička, želala by
som si vždy byť obklopená ľuďmi a nebyť
zatrpknutá. Dnes, keď vidím starého člo-
veka s negatívnymi vlastnosťami, poviem
si - takáto nechcem a nesmiem byť! A ak
budem, radšej ma zastreľte! (smiech).

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

I.
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Ako nám bolo povedané, I Never Do It Again, but then you
do it again and again and again. Dá sa povedať, že s nami to
bolo podobne. Po prílete a náročnej ceste sme sa ocitli ko-
nečne na indickej pôde. Nikto z nás nevedel, čo môže od
Indie očakávať, no išli sme pripravení zažiť dobrodružstvo a
rozšíriť si poznatky z manažmentu ľudských zdrojov.

Štúdium 
India je skutočne čarovná krajina. S mnohými rozdielmi, fa-

rebným oblečením a úplne odlišným náboženstvom, na aké
sme zvyknutí. Náš program sa začal uvítaním na Guru Gobin
Singh Indraprasta University v starom Delhi. Už z prvého
stretnutia sme cítili, že sme v prostredí odlišnej kultúry, kde je
hierarchické postavenie veľmi dôležité. Ochutnali sme prvé
indické jedlá, zoznámili sa s ľuďmi, ktorí nás sprevádzali počas
celého pobytu. Pohostinnosť a ústretovosť univerzity sa dá len
ťažko opísať. Vytvorili nám prostredie, kde sme sa cítili ako
členovia kráľovskej rodiny, pretože všetko, na čo sme si len
spomenuli, sme aj dostali, bez akýchkoľvek pripomienok.

Štúdium na indickej univerzite bolo pre nás veľmi zaujímavé
a obohacujúce. Školu sme mávali takmer každý deň. V dopo-
ludňajších hodinách sme sa venovali problematike manažmentu
ľudských zdrojov z teoretického hľadiska a po obedňajšej pre-
stávke sme sa snažili implementovať naše poznatky do praxe
pomocou funkčného hrania (role plays), prípadových štúdií a
rôznych hier, ktoré nám dali skutočne veľa.

India nebola len o škole 
Ale aj o spoznávaní kultúry. Asi najzaujímavejším zážitkom

pre každého z nás bola indická svadba, kde sa naša delegácia
ocitla na poste hostí. Jednoznačne to treba zažiť. Nič podobné
nenájdeme v žiadnej európskej kultúre. Päťsto hosti je zdravý
priemer indickej svadby. Ženy odeté v tých najkrajších a naj-
pestrofarebnejších sárí, aké sme kedy videli, nám doslova
vyrážali dych. Ceremoniál bol veľmi dobre pripravený, plný
symboliky a zanechal v nás nezabudnuteľné spomienky.

Vraví sa, že kto nevidel Taj Mahal, nebol vôbec v Indii.
Môžeme si povedať, že sme v Indii skutočne boli! Nie nadarmo
je Taj Mahal považovaný za jeden zo siedmich divov sveta. Po
vyčerpávajúcej 6-hodinovej ceste autobusom po indických ces-
tách sme konečne dorazili do cieľa. V momente, keď sme
uvideli prekrásnu stavbu a monument lásky v jednom, sme
zabudli na každú bolesť hlavy, brucha a iné ťažkosti. Až tam
sme si uvedomili, že sme naozaj v Indii. Musíme priznať, že

miestami sme sa až báli, pretože miestni ľudia si nás pri
pohľade na naše biele tváre začali fotiť a zastavovať, či by sme
sa s nimi nemohli vyfotografovať. Dokonca sme si mysleli, že
celá India bola zapojená do hry „Odfoť si svojho turistu“. Taj
Mahal nie je ani zďaleka jedinou pamiatkou, ktorou sa môže
India pýšiť. Podarilo sa nám zavítať aj do historického mesta
Jaipur v štáte Rajastan. Počas víkendu sme sa zastavili aj v
jed nej netypickej reštaurácii pod holým nebom a skúšali sme
26 rôznych rajastanských jedál. Už z predchádzajúcich skúseností
sme vedeli, že indická kuchyňa je veľmi bohatá na kari a iné
koreniny, no tu dostala úplne iný rozmer. Nielenže sme mali
možnosť vyskúšať jedlá, ktoré už asi v živote neochutnáme, ale
mohli sme sa povoziť aj na slonoch či ťave za sprievodu
indickej hudby a tancov. Po nezabudnuteľnom večere sme si
mysleli, že nás už nič zaujímavejšie nečaká. Omyl! Dostali sme
sa do opičieho paláca, ktorý bol na opustenom mieste za Jai-
purom. V Incredible India je možné všetko. Tu majú aj opice

svoj palác! Pôsobil na nás, akoby vyrastal z dvoch skál a popri
ňom tiekla rieka. Tu sme si uvedomili vážnosť ich náboženstva.
Niekedy nestačí, keď sa modlíte denne k 25 bohom čo je mini-
mum, keďže ich majú vyše osemtisíc, dokonca nestačí ani
postiť sa. Treba spraviť očistu v posvätnej rieke. ..

Žltý znak znamená priateľstvo 
Po nezabudnuteľných výletoch prišiel návrat do reality. Celý

náš pobyt bol zakončený skúškou z manažmentu ľudských
zdrojov, kde sme mali možnosť predviesť, čo všetko sme sa
stihli naučiť a konečne sme stretli aj indických študentov.
Každý z nás mi dá za pravdu, že pohostinnosť a váženosť z in-
dickej strany sme cítili pri každej jednej konverzácii a geste.
Na rozlúčku sme dostali žltý znak na čelo, ktorý symbolizoval
priateľstvo. Prichádzali sme ako študenti, no odchádzali ako
priatelia...

JANA SILNÁ, 4. FEM

Opičí palác neďaleko Jaipuru. Foto: archív autorky

Indiu navštívilo 11 študentov z 5 fakúlt
s prorektorkou Elenou Horskou, ktorá na
Delhi School of Professional Studies and
Research učila predmet medzinárodný
marketing 29 indických študentov.

Indická delegácia, 12 študentov s jed-
ným pedagógom, zavíta do Nitry v dňoch
25. marca až 10. apríla. Absolvujú pred-
met E-business. Indický učiteľ zabezpečí
predmet Management of technology, in-
novation and change pre študentov V4
a iných záujemcov. 

Indická strana navrhla aj ďalšie oblasti
spolupráce: spoločné vedenie dokto-
randských prác v oblasti marketingu
a obchodu, manažmentu ľudských zdro-
jov a biotechnológie a potravinárstva.
Naša delegácia počas pobytu propago-
vala štúdium na SPU v Nitre, aj v miestnej
tlači Jaipuru.

Účastníci pobytu ďakujú vedeniu našej
univerzity za možnosť absolvovať študijný
pobyt v Indii. EH

V SKRATKE

Foto: za



V intenciách vedomostnej spoloč-
nosti, ktorá si vyžaduje čoraz intenzív-
nejšiu spoluprácu univerzít a praxe,
oslovuje naša univerzita spoločnosti, fir-
my a organizácie, ktoré majú záujem
o perspektívnych zamestnancov z ra-
dov študentov, končiacich štúdium
v júni tohto roku, aby prezentovali svoju
činnosť na 

Dni kariéry SPU 2011
31. marca 2011 od 9:00 do 15:00 h
na Slovenskej poľnohospodárskej

univerzite v Nitre.

Účasť na univerzitnom trhu práce
môže mať formu propagačného stánku,
resp. môže byť spojená s prezentáciou
firmy pre zúčastnených študentov. 

Prihlášky treba poslať do 28. februára
2011. Informácie: www.uniag.sk (ce-
loživotné vzdelávanie), e-mail: kcv@
uniag.sk, tel.: 037/641 4692

NEPREHLIADNITE

Redakcia sa presťahovala
Kancelária komunikácie a práce

s verejnosťou a redakcia univerzitné-
ho periodika Poľnohospodár oznamu-
jú, že od 14. februára 2011 vykonáva-
jú svoju činnosť v kanceláriách na 6.
poschodí pavilónu E. 

Tešíme sa na Vaše príspevky a in-
formácie o zaujímavých podujatiach
na našich pracoviskách na nezmene-
ných telefónnych čís lach 037 641
5501, 641 5533, 641 5538 a na e-mai-
lových adresách:

verejnost@uniag.sk
polnohospodar@uniag.sk

UPOZORŇUJEMES touto otázkou oslovili novoprijatých
študentov bakalárskeho štúdia pra-
covníci Centra informačných a komu-
nikačných technológií. Ako vyplýva
z prieskumu, takmer polovica z celko-
vého počtu 2108 respondentov sa
o našej univerzite dozvedela z portálu
vysokých škôl www.portalvs.sk. Vyše
18 percent prvákov čerpalo informácie
z webových stránok fakúlt SPU, 14
percent ich dostalo od rodičov a pria-
teľov a 8 percent z publikácie Kam na
vysokú školu. Stredoškolskí poradcovia
a spolužiaci nasmerovali na SPU vyše
3,5 percenta opýtaných, ostatní sa
o nej dozvedeli z tlače, televízie a iných
zdrojov. -r-
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V ZRKADLE...

Ing. Eva Hečková
Pracovná pozícia:
poverená vedúca
Útvaru štrukturálnych
fondov

Miesto narodenia:
Zlaté Moravce

Vek: 46

Čim ste chceli byť ako dieťa: 
- Lekárka.

S kým by ste sa chceli stretnúť
a porozprávať? 

- Nemám konkrétny tip. Zaujímavé
sú pre mňa stretnutia s múdrymi ľuďmi,
ktorí sú aktívni a tvoriví vo svojej práci.
Od stretnutí očakávam možnosť niečo
nové sa dozvedieť, naučiť, pochopiť
nepoznané ...

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť? 

- Z nášho syna. Je prvák na FEM,
študuje medzinárodný obchod v AJ 
a 13. januára ukončil semester. Potešil
svojich rodičov.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
- Mnoho ľudí vo svojom okolí. Chcela

by som, aby boli viac tvoriví, aktívni 
a precízni.

Čo rada čítate (počúvate)? 
- Keďže moja práca je veľmi tvorivá

a vyžaduje veľa práce doma vo ve-
černých a nočných hodinách, potre-
bujem pre relax oddychovú literatúru.
Sú to knihy z oblasti kuchárskeho ume-
nia. Mám rada aj televízne relácie,
ktoré sa viažu k vareniu a pečeniu. 
V súčasnosti funguje stanica TV Pa-
prika, kde sa 24 hodín varí a pečie.
Prečo práve varenie? Pretože dobré
varenie je umenie, ktorým robím radosť
svojim najbližším.

Ako si dobíjate energiu? 
- Minimálne dva razy do týždňa nav -

števujem posilňovňu. Je „úžasné“ ničiť
svoje telo v prospech vlastného fyzic-
kého a duševného zdravia. Odporúčam
ženám. Raz za šesť týždňov chodíme
s manželom na krátke pobyty do hotela
Wellness Patince, kde sa oddych stáva
zážitkom. Relaxujeme, venujeme sa
svojmu zdraviu. 

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť?

- Viac počúvať druhú stranu...

Aké máte koníčky? 
- Šport (fitnes a plávanie), varenie 

a cestovanie.

Máte nejaký obľúbený citát? 
- Nie je to citát, sú to slová piesne.

„Svet nemá slzy rád, darmo ťa vy-
smeje, v živote vyhráva len ten, kto
sa usmeje.“ -rch-

Ako si zlepšiť vyhliadky na budúcnosť?

Čo sa skrýva za plotom bývalých kasární Slovak National Platform 2011
Počas prvého januá-

rového víkendu, 7. až
9. januára, sa v Banskej
Bystrici konalo zasad-
nutie národnej platfor-
my študentskej orga-
nizácie Erasmus Stu-
dent Network Slovakia

(ESN Slovensko), najvyššieho rozho-
dovacieho orgánu tejto organizácie.

Na zasadnutí sa zišlo šesť sekcií
ESN zo Slovenska, medzi nimi aj ESN
UNIAG Nitra s dvoma reprezentantmi,
Andrejom Macákom a autorkou tohto
príspevku. Hosťami boli zástupcovia
ESN z Českej republiky a Cypru, pred-
stavitelia Študentskej rady vysokých
škôl a regionálna konzultantka pre pro-
jekt Mládež v akcii. 

Organizátorom podujatia bola sekcia
ESN Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, ktorá v rámci stretnutia pripravila
priestor na prehodnotenie našich plánov,
činností a riešení v roku 2011. Predstavili
sme si všetky projekty na medzinárod-
nej, národnej, ale aj lokálnej úrovni.
Každá sekcia prezentovala nielen svoju
univerzitu, ale hlavne organizáciu ESN
a jej aktivity. Aj my sme sa mali čím po-
chváliť, keďže pre ESN UNIAG bol rok
2010 úspešný, o čom svedčí aj naras-
tajúci počet zahraničných študentov
na našej univerzite. No a dôkazom
našej aktívnej činnosti bude aj nasle-
dujúce zasadnutie National Platform,
ktoré sa pravdepodobne bude konať v
zimnom semestri 2011 práve v Nitre! 

LUCIA POTOČÁROVÁ, 3. FAPZ

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI hostila v dňoch 31. januára
až 4. februára 2011 medzinárodný študentský architektonický workshop zameraný
na obnovu zoborských kasární.

Aby sa tu cítili ako doma
Počnúc letným semestrom akademického roka 2010/2011 sme začali na našej

univerzite novú tradíciu organizovania Orientačného týždňa pre prichádzajúcich za-
hraničných študentov v rámci európskeho mobilitného programu LLP – Erasmus.

mácie o našej univerzite, o možnostiach
kultúrneho a športového vyžitia a po pre-
hliadke areálu univerzity ich na spoločnom
obede v mene univerzity privítala pro-
rektorka pre zahraničné vzťahy a prácu
s verejnosťou, prof. Dr. Ing. Elena Horská.
V ďalších dňoch absolvovali stretnutia s
fakultnými koordinátormi ECTS, ktorí pred-
stavili svoje fakulty, zabezpečili stretnutia
s jednotlivými učiteľmi a vytvorenie indi-
viduálnych rozvrhov študentov. Súčasťou
programu bola aj prehliadka Nitry v piatok
popoludní a sobotný výlet do Bojníc. 

Keďže program LLP-Erasmus je zalo-
žený na bilaterálnej spolupráci, určitej
reciprocite výmen študentov a na SPU v
aktuálnom akademickom roku na 98 vy-
slaných Erasmus študentov pripadá 44
prijatých, veríme, že aj týmto spôsobom
sa nám podarí naďalej zvyšovať kvalitu
mobilít a atraktívnosť našej univerzity pre
prichádzajúcich zahraničných študentov. 

Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ, 
Kancelária zahraničných vzťahov 

a medzinárodných vzdelávacích projektov

Súčasťou programu pre zahraničných
Erasmus študentov bol aj výlet do Bojníc.

Foto: autorka

Hoci má katedra s poriadaním tema-
tických workshopov už viacročné skúse-
nosti, projekt zoborských kasární bol uni-
kátny v zmysle spolupráce 12 študentov
záhradnej a krajinnej architektúry nitrian-
skej univerzity so 6 študentmi architektúry
a urbanizmu Fakulty architektúry na praž-
skom Českom vysokom učení technickom,
pod vedením amerického profesora Hen-
ryho W. A. Hansona, ktorý na ČVUT vy-
učuje už niekoľko rokov.

Areál zoborských kasární predstavoval
výzvu, pretože až doteraz bol pre verejnosť
neprístupný a na mape mesta vytváral
lákavé, ale prázdne miesto. Študenti preto
pracovali so skutočne unikátnymi infor-
máciami a prednostnými vstupmi – a za
plotmi sa objavil neskutočný svet histo-
rických budov, blokov, strelníc a nástupíšť
postupne pohlcovaných zeleňou. Rozloha
pozemkov, technický stav budov vrátane
12 národných kultúrnych pamiatok sku-
točne vyžadoval prístup a poznatky oboch
profesií.

Profesor Hanson zvolil veľmi inovatívny
prístup k riešeniu územia. Neustále for-
moval nové a nové pracovné skupiny,
dbal na dialóg, jasné definovanie mar-
ketingovo úspešného konceptu a kresbu
rukou. Táto „intuitívna“ informovanosť za-
brala takmer tri a pol dňa a až potom

mohli študenti použiť iné technické po-
môcky (notebooky a i.). 

Vernisáž prác sa konala v piatok 4. fe-
bruára o 17:00 h vo veľkom ateliéri FZKI
za prítomnosti nielen študentov a vyuču-
júcich, ale aj občanov mesta a zástupcu
útvaru hlavného architekta mesta Nitry,
Ing. Štefana Lančariča. Výstava posterov
ostane vo foyeri fakulty ešte niekoľko
týždňov a postupne sa presunie aj na in-
ternet. 

Katedra záhradnej a krajinnej archi-
tektúry pod vedením prof. Ing. Ľubice
Feriancovej, PhD., pripisuje medzinárod-
nej, medziodborovej spolupráci a inova-
tívnym vyučovacím formám (workshopom,
intenzívnym seminárom, letným školám)
vo svojej politike veľmi významné posta-
venie, o čom svedčí stále sa zvyšujúci
záujem študentov zúčastňovať sa na tých -
to akciách a pozitívne ohlasy nielen médií,
ale aj samotných obyvateľov miest, ktorých
sa projekty týkajú.

Ing. MILOTA SIDOROVÁ, 
doktorandka FZKI

NENECHAJTE SI UJSŤ

Národné dni kariéry
Aké pracovné mož-
nosti ponúka sloven-
ský trh práce? Ako

uspieť na pracovnom pohovore? Aký
životopis upúta vášho budúceho za-
mestnávateľa? V ktorej slovenskej spo-
ločnosti sa môžete uplatniť a akých
ľudí práve hľadajú? Odpovede na tieto
a mnohé ďalšie otázky vám ponúkajú
Národné dni kariéry, ktoré sa budú ko-
nať 9. – 10. marca v bratislavskej In-
chebe a po prvýkrát i v Košiach 6. – 7.
apríla v Hoteli Centrum.

Pre všetkých študentov a absolventov
vysokých škôl je pripravený 16. ročník
najväčšieho veľtrhu pracovných príleži-
tostí na Slovensku, ktorého organizátorom
je študentská organizácia AIESEC. Mô-
žete sa tu stretnúť s predstaviteľmi po-
predných slovenských firiem, zúčastniť
sa na ich prezentáciách, tréningoch a
odborných prednáškach, ktoré sú sú-
časťou bohatého sprievodného progra-
mu. Cenné informácie získajú aj tí, ktorí
rozmýšľajú o vlastnom podnikaní. Zá-
ujemcovia sa môžu zaregistrovať na
www.ndk.sk a zabezpečiť si tak účasť v
sprievodnom programe. Registráciou sa
zároveň dostanú do databázy určenej
firmám, ktoré ich môžu dodatočne kon-
taktovať s pracovnou ponukou. 

Pre návštevníkov sú, okrem iného,
pripravené tréningy, ktoré im pomôžu
pri hľadaní práce, naučia sa, ako správne
napísať životopis a i. Lákadlami budú
i rôzne súťaže a tombola pre registrova-
ných účastníkov. Snahou organizátorov
je, aby každý odišiel z podujatia oboha-
tený o nové informácie, ktoré mu pomôžu
pri orientovaní sa na pracovnom trhu. 

Pre študentov je to príležitosť urobiť
krok bližšie k svojej budúcej kariére.
Nenechajte si ju ujsť! Viac sa dozviete
prostredníctvom infostánkov dňa 2. mar-
ca 2011 v priestoroch SPU alebo na
webovej stránke www.ndk.sk.

KATARÍNA GABALCOVÁ, 
MARTINA TREPÁKOVÁ

Každý študent by sa chcel po skončení štúdia dobre zamestnať, najlepšie v od -
bo re, ktorý vyštudoval. Ideálne je, ak vás práca baví a dobre vám za ňu platia.
Reali ta je však často iná a ako absolventi ste v mnohých prípadoch nútení robiť to,
čo vás nebaví, za plat, ktorý ste si ako vzdelaní ľudia predstavovali podstatne inak.
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Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

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

Vzdelanie a teoretické znalosti z uni-
verzity nestačia. Zamestnávatelia hľadajú
väčšinou tzv. hotových ľudí, ktorí majú
praktické skúsenosti. Prázdne miesta v
životopise alebo skúsenosti s pozíciou
čašníka asi nikoho neoslnia. Kde však
získať počas školy skúsenosti, ktoré budú
neskôr užitočné? Ako sa uplatniť v kon-
kurencii ďalších stoviek študentov, ktorí
majú rovnaké vzdelanie ako vy? Niekedy
stačí len chcieť a vedieť využiť tú správnu
príležitosť. Niekoľko z nich ponúka štu-
dentská organizácia AIESEC.

Okrem toho, že AIESEC sprostredko-
váva zahraničné pracovné stáže pre štu-
dentov, ktorí na nich majú možnosť pra-
covať v odbore, ktorý študujú a získať aj
iné obohacujúce skúsenosti, ktoré stáž
so sebou prináša, samotná práca v tejto
organizácii je pre študentov často prvým
krokom k úspechu a odrazovým mostí-
kom, ktorý im umožňuje vstúpiť do sveta
práce a vedieť sa v ňom orientovať. 
AIESEC spája študentov so svetom biz-
nisu, umožňuje im stretávať sa so zaují-
mavými ľuďmi, lídrami spoločností zo
Slovenska, aj zo zahraničia, zažiť me-
dzinárodné prostredie, tímovú prácu aj
skúsenosť líderskej pozície. Možnosť byť
súčasťou medzinárodnej organizácie, na
ktorej riadení a fungovaní sa prakticky
podieľate a v ktorej máte reálnu zodpo-
vednosť, je veľmi užitočná. 

Jedným z úspešných projektov, ktorý
študenti z AIESEC-u už niekoľko rokov
organizujú sú Národné dni kariéry - naj-
väčší veľtrh pracovných príležitostí na
Slovensku. Prínosom sú aj mnohé konfe-
rencie a tréningy, na ktorých sa môžete
veľa naučiť a neskôr máte príležitosť ak-
tívne sa podieľať na ich organizácii.

Je pravdou, že práca pre AIESEC je
dobrovoľná a vykonávate ju zadarmo, na
druhej strane je však investíciou do bu-
dúcnosti, vďaka ktorej sa dostanete k
príležitostiam, ktoré by ste možno inak
nemali. Ak teda máte popri štúdiu čas,
snažte sa ho vo vlastnom záujme využiť
zmysluplne a nebojte sa, že nebudete
stíhať svoje povinnosti. Jedna z vecí,
ktorú vás AIESEC môže naučiť, je spôsob
zvládnuť viac úloh a efektívnejšie. Možno
budete prekvapení, ale treba si len veriť
a chcieť... KATARÍNA GABALCOVÁ 

Začiatkom letného semestra otvá-
rame registráciu pre záujemcov o
stáž a členstvo. Môžeš nás osloviť
pri infostánku na tvojej fakulte, zú-
častniť sa na infomeetingu alebo sa
zastaviť v našom office (ŠD Nová
Doba, 4. poschodie). Sle duj nástenky,
nájdi si nás na Fa cebooku AIESEC
Nitra alebo na stránke www.aiesec.
org/slovakia/nr

Odkiaľ ste získali 
informáciu o SPU v Nitre?

Tvorivá práca nad projektmi, ako oživiť bývalé kasárne. Foto: archív autorky

Aktivitu zorganizovala Kancelária za-
hraničných vzťahov a medzinárodných
projektov v spolupráci s fakultnými koor-
dinátormi ECTS a študentskou dobrovoľ-
níckou organizáciou Erasmus Student
Network (ESN) v dňoch 1. až 5. februára.
Zúčastnilo sa na nej 30 zahraničných

študentov z Poľska, Litvy, Lotyšska, Ta-
lianska, Portugalska, Francúzska, Česka,
Turecka, Fínska, Holandska a Maďarska,
ktorí budú na fakultách SPU študovať v
letnom semestri 2010/2011.

Okrem nevyhnutných administratívnych
úkonov získali študenti základné infor-

OZNAM: Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s. r. o., Kolíňany celo-
ročne predáva bravčové polovičky. Cena za 1kg s DPH je 1,95 €. 

Kontakt: Ing. M. Poliaček, tel.: 037/6318 227, 0904 660 298.
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Basketbal
Basketbalisti BK SPU Nitra sa v 30.

kole extraligy predstavili domácemu publiku.
Celok z dna tabuľky, Prievidza, ich síce
potrápil, no napokon si vybojovali víťazstvo
87:80. V 31. kole cestoval náš tím na Spiš,
kde im domáca Spišská Nová Ves nadelila
vysokú prehru 92:57. Na domácej pôde
zdolali vysokoškoláci Váhostav-SK Žilina
81:76 a vrátili sa na víťaznú vlnu. V dohráv-
kach 21. a 22. kola porazili v odvetnom zá-
pase hosťujúcu Spišskú Novú Ves 90:71
a domácu Žilinu 72:83. V náročnom tempe
pokračovalo 33. kolo, v ktorom Nitra doma
zdolala Handlovú 83:64 v repríze semifinále
z minulej sezóny. Na palubovke ŠKP Banská
Bystrica podľahli vysokoškoláci BK SPU
Nitra po nevýraznom výkone 71:54.

Volejbal
V štvrtom kole súbojov o 5. až 10. miesto

sa volejbalisti VK Ekonóm SPU Nitra pred-
stavili domácemu publiku. V zápase s ho-
sťujúcim celkom Starej Ľubovne podľahli
bez väčšieho odporu 0:3 (-21, -19, -19).
Nedarilo sa im ani v Bratislave, kde prehrali
s domácim VK STU 3:0 (27, 23, 18). V
drese Bratislavčanov sa predstavil ex-Nitran
Matej Hukel. V 6. kole čakala náš tím cesta
na východ Slovenska. V päťsetovom súboji
porazili domáci Prešov 2:3 (15, -22, -18,
20, -14), a tak pretrhli čiernu sériu. Počas
víkendu sa hralo 7. kolo nadstavbovej časti.
Na domácej palubovke privítali vysokoško-
láci VO TJ Spartak Myjava. Súper bol nad
ich sily a prehrali 1:3 (21, -20, -16, -18).
V ďalšom kole zdolali Púchov 1:3 (-25,20,-
24,-20) a poslali ho do nižšej súťaže.

Florbal
V 13. kole extraligy podľahli florbalistky

ŠK Slávia SPU DFA Nitra tímu FBC Dra-
gons Bratislava 10:5 (7:2, 1:1, 2:2). Na
ich prehre sa výraznou mierou podpísala
strelecká smršť súperiek v úvodnej tretine.
Prvú prehru na domácej palubovke im pri-
pravila UNIHOC Žirafa Žilina, s ktorou
prehrali v súboji o čelo tabuľky 3:8 (2:4,
1:0, 0:4). L.B.

Florbalistky postúpili
Slovenská reprezentácia žien sa začiat-

kom februára zúčastnila na kvalifikácii o
postup na MS vo florbale 2011. Naša výprava
bojovala v kvalifikačnej skupine Európa 2 v
Poľsku o jednu z troch miesteniek do Švaj-
čiarska. Vo výbere SR nechýbali hráčky ex-
traligového celku ŠK Slávia SPU DFA Nitra
Romana Janegová a Anna Kolesárová. 

Dievčatá prebehli kvalifikáciou priam bez
zakopnutia až do piateho zápasu. Po skve-
lom úvodnom stretnutí s Rakúskom si pripísali
na svoje konto aj víťazstvo nad Maďarskom,
Slovinskom a Estónskom, a tak mali pred
záverečným vystúpením v kvalifikácii postup
vo vrecku. Posledný duel s poľskými sú-
perkami napokon prehrali tesne 6:7, postup
im však už nik nemohol zobrať. V hale sa
rozpútalo slovenské tanečné peklo, ktoré
strhlo všetkých účastníkov turnaja. 

Slovensko bude 4. – 11. decembra jedným
zo šestnástich účastníkov bojov o zlato na
MS žien vo florbale vo švajčiarskom St.
Gallene. LUKÁŠ BEDNÁR

Foto: V.R.

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

PRÁVE VYŠLI...

zimný tábor v Jasenskej doline pre deti
zamestnancov SPU.

4 Univerzitná organizácia ponúka za-
mestnancom možnosť absolvovania koz-
metickej lymfodrenážnej masáže a kla-
sickej masáže. Členovia UO môžu využiť
pri prvej masáži zľavu 50 %, pri ďalších
17 %. Študenti SPU majú permanentnú
zľavu 50 %. Bližšie informácie získate na
výveske a sekretariáte UO.

4 V spolupráci s poisťovňou Dôvera a
vedením SPU sme pre zamestnancov
pripravili 3. ročník Dňa zdravia na SPU,
ktorý sa uskutoční 23. 2. od 8.00 do
13.00 h. 

4 Športová komisia pripravila jedno -
dňové lyžiarske zájazdy do Parku snow
Veľká Rača (26. 2.) a do Zau berbergu
Semmering (6. 3.).

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

4 V dvoch turnusoch (26. – 30. 1. a 2.
– 6. 2) sa 98 zamestnancov univerzity
zúčastnilo na regeneračno-liečebnom po-
byte v kúpeľoch Rajecké Teplice. K prí-
jemnej atmosfére prispel pobyt v hoteli
Veľká Fatra a procedúry v liečebnom do-
me Aphrodita, ako aj návšteva Sloven-
ského betlehemu v Rajeckej Lesnej.

4 V súčasnosti prebieha petícia za
zachovanie práv zamestnancov, za za-
chovanie platného zákonníka práce. 
K 9. februáru 2011 dokument podpísalo
153 zamestnancov a 102 študentov. 

4 V dňoch 10. – 11. 2. sa uskutočnil
3. ročník lyžiarskych pretekov o Pohár
predsedu OZ PŠaV v obrovskom slalome
v Dolinkách – Žiari. Našu univerzitu úspeš-
ne reprezentoval Ing. M. Poláček, PhD.,
Ing. O. Lukáč, PhD., a autor článku.

4 V čase jarných prázdnin od 19. do
25. 2. 2011 pripravila detská komisia

ODBORY INFORMUJÚ...

Externé doktorandské štúdium
Dekan Technickej fakulty oznamuje uchá-

dzačom o doktorandské štúdium v externej
forme na TF, že termín konania prijímacích
skúšok bude 28. 4. 2011 o 9.00 h v zasa-
dačke TF na 4. poschodí pre nasledujúce
akreditované študijné programy:
l kvalita produkcie
l technika a mechanizácia poľnohospo-

dárskej výroby
l dopravné stroje a zariadenia

Prihlášky so životopisom, dokladom
o riadnom ukončení druhého stupňa VŠ
štúdia a prehľadom doterajšej publikačnej
činnosti zasielajte do 18. 4. 2011 na adresu:
Dekanát Technickej fakulty, Vedeckový-
skumné oddelenie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra. Bližšie informácie získate na D-TF
a webovej stránke www.tf.uniag.sk

Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že
22. 2. 2011 o 9.00 h v posluchárni Z-2
prednesie Ing. Radovan Kasarda, PhD.,
pedagogický pracovník na Katedre genetiky
a plemenárskej biológie, verejnú habilitačnú
prednášku na tému Stratégia rozvoja a vy-
užívania živočíšnych genetických zdrojov
a o 11.00 h v knižnici KGPB (pavilón T, 
1. posch.) bude obhajovať habilitačnú
prácu na tému Optimalizácia šľachtiteľskej
stratégie rozvoja pinzgauského plemena.

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre oznamuje, že 
28. 2. 2011 o 13.30 h v cvičebni ZM-03
(Hospodárska ul. 7) bude Ing. Róbert
Bazsó obhajovať dizertačnú prácu na
tému Dnové sedimenty malých vodných
nádrží a ich využitie.

Predseda VR FBP v Nitre oznamuje, že 
l 9. 3. 2011 o 9.00 h v posluchárni Z-01
prednesie Ing. Pavel Valášek, CSc., verejnú
habilitačnú prednášku na tému Možnosti
enkapsulace biologicky aktivních látek
a o 11.00 h v zasadačke KFŽ (pavilón T,
prízemie) bude obhajovať habilitačnú prácu
na tému Enkapsulace biologicky aktivních
látek;
l 21. 3. 2011 o 9.00 v posluchárni Z-01
prednesie Ing. Judita Bystrická, PhD.,
verejnú habilitačnú prednášku na tému
Polyfenolové zlúčeniny prítomné v surovi-
nách rastlinného pôvodu a o 10.30 h v za-
sadačke KCH (pavilón CH, 1. posch) bude
obhajovať habilitačnú prácu na tému Po-
lyfenoly vo vzťahu k antioxidačnej aktivite
vybraných pseudocereálií.
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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 – odborného
asistenta na Katedre udržateľného rozvoja FEŠRR
pre výučbu predmetov základy poľnohospodárstva,
dejiny európskeho poľnohospodárstva, dejiny poľ-
nohospodárstva.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej

profilácie katedry,
- akademický titul PhD.,
- znalosť svetového jazyka preukázaná potvrdením

o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať

certifikátom alebo praktickým overením,
- pedagogická prax vo výučbe uvedených pred-

metov min. 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť

Uzávierka výberového konania je 25. 2. 2011.
n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného

asistenta na Katedre kvality a strojárskych tech-
nológií TF pre odbor Kvalita produkcie. 

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,
- VŠ pedagogická prax minimálne 3 roky,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

Uzávierka výberového konania je 23. 2. 2011.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre elektrotechniky, automatizácie
a informatiky TF pre výučbu predmetov elektro -
energetika, elektrické stroje a zariadenia, technické
využitie energie obnoviteľných zdrojov.

Podmienky: 
- VŠ vzdelanie elektrotechnické so zameraním na

obnoviteľné zdroje energie,

l VÝBEROVÉ KONANIE             l VÝBEROVÉ KONANIE             l

VÝBEROVÉ KONANIE

- akademický titul PhD. alebo ekvivalent, resp. štu-
dujúci v treťom stupni štúdia,

- znalosť jedného svetového jazyka – preukázať po-
tvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 22
Vyhlášky MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bez-
pečnosti technických zariadení,

- znalosť administrácie počítačových cvičební,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať

certifikátom alebo praktickým overením,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.

Uzávierka výberového konania je 23. 2. 2011.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre biochémie a biotechnológie
FBP.

Podmienky: 
- VŠ vzdelanie v odbore biochémia alebo biofyzika,
- doktorandské štúdium,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax vo výučbe biochémie, bioche-

mických laboratórnych metód a ochrany životného
prostredia,

- morálna bezúhonnosť.
Uzávierka výberového konania je 23. 2. 2011.

n troch miest vysokoškolských učiteľov – od-
borných asistentov na Katedre hygieny a bezpeč-
nosti potravín FBP.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie, absolvent SPU v Nitre, resp. UVLF

v Košiciach,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – pre-

ukázať štátnou jazykovou skúškou alebo pohovo-
rom,

- vedecká hodnosť,
- prax v pedagogickej činnosti,
- ovládanie práce s PC v rozsahu MS Office (Word,

Excel, PowerPoint) – preukázať certifikátom alebo
praktickým overením,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.
Uzávierka výberového konania je 22. 2. 2011.

Prihlášky posielajte na adresu Rektorát Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Útvar persona-
listiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. K prihláške treba
doložiť profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a iné požadované do-
kumenty.

n    n    n

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 funkčného miesta docenta na Katedre regio-
nalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR v študijnom od-
bore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj pre
výučbu predmetov zameraných na cestovný ruch;

n funkčného miesta docenta na Katedre regio-
nalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR v študijnom od-
bore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj pre
výučbu predmetov ekonomika životného prostredia
a prírodných zdrojov, ekonomika územného roz-
voja.

Uzávierka výberových konaní je 28. 2. 2011.

n funkčného miesta docenta na Katedre kon-
štruovania strojov TF v študijnom odbore 5.2.46
Poľnohospodárska a lesnícka technika.

Uzávierka výberového konania je 23. 2. 2011.
Všetci uchádzači predložia spolu s prihláškou

výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na ob-
sadzovanie funkčných miest docentov sú uvedené
na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej
výveske SPU v Nitre. Prihlášky posielajte na adresu
Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre, Útvar personalistiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra.

n    n    n

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vypisuje v zmysle § 32 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 vedúceho zamestnanca na Oddelení
dopravnej výchovy a služieb TF.

Podmienky:
- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s matu-

ritou,
- učiteľské oprávnenie pre vedenie motorových vo-

zidiel v skupine A až C v plnom rozsahu,
- odborná riadiaca prax,
- dostatočná znalosť práce s PC,
- morálna bezúhonnosť.

Uzávierka výberového konania je 23. 2. 2011.

n miesta vedúceho zamestnanca na Katedre
fyziky TF.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej

profilácie katedry,
- vedecko-pedagogická hodnosť profesor, docent

alebo vedecko-akademická hodnosť PhD.,
- aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka

– štátna skúška alebo pohovor,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať

certifikátom vydaným na základe formalizovanej
skúšky IKT,

- organizačné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosť,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja

a smerovania katedry.
Uzávierka výberového konania je 23. 2. 2011.

Prihlášky posielajte na adresu Rektorát Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Útvar persona-
listiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. K prihláške treba
doložiť profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a iné požadované do-
kumenty.

www.eku.sk

Počas regeneračného pobytu navštívili naši zamestnanci aj Slovenský betlehem
v Rajeckej Lesnej. Foto: BEÁTA MARTIŠKOVÁ

SKRIPTÁ
Z. Jureková a kol.: Ekológia rastlín. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena 3,90 .
L. Lahučký – T. Tóth: Aplikovaná chémia. Štvrté upravené vydanie, náklad 400

ks, cena 3,60 €.
Ľ. Jurík – J. Matyo: Vodné stavby. Prvé upravené a doplnené vydanie, náklad

130 ks, cena 4,70 €.
Ľ. Cagáň – K. Hudec: Manažment ochrany rastlín. Prvé vydanie, náklad 300 ks,

cena 3,70 €.
P. Zajác a kol.: Akreditácia a certifikácia v potravinárstve. Prvé vydanie, náklad

100 ks, cena 5 €.
T. Baranec a kol.: Botanika. Prvé vydanie, náklad 800 ks, cena 3,50 €.

UČEBNÉ POMÔCKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Kolektív autoriek: Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov – Anglický

jazyk. Šieste nezmenené vydanie, náklad 350 ks, cena 7 €.
Ľ. Moravcová a kol.: Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov – Ne -

mec ký jazyk. Druhé nezmenené vydanie, náklad 250 ks, cena 5,20 €.
R. Gregáňová a kol.: Požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky. Druhé ne-

zmenené vydanie, náklad 250 ks, cena 7 €.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA
Z. Kapsdorferová: Manažment kvality. Prvé vydanie, náklad 400 ks, cena 5,50 €.
K. Kalúz a kol.: Vodné hospodárstvo krajiny. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena

7,80 €.
J. Antal: Agrohydrológia. Piate nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 7,70 €.

Vydavateľstvo SPU

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 – odborného
asistenta na Katedre práva FEŠRR pre výučbu
pred metov základy práva, pracovné právo a so-
ciálne poistenie.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa právnického smeru,
- akademický titul PhD. alebo CSc., ukončený na

právnickej fakulte,
- aktívna znalosť ruského jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogické vzdelanie,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka

dokladovaná výpisom z registra trestov, nie star-
ším ako 3 mesiace,

- prax v zahraničí vítaná.
Prihlášky s profesijným životopisom, overenými

dokladmi o vzdelaní a inými požadovanými doku-
mentmi zasielajte do 25. 2. 2011 na adresu: Slo ven -
ská poľnohospodárska univerzita, Útvar personalis-
tiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. 


