
O projekte Mladí v agrobiznise
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC

STĹPČEK

V SKRATKE

Krátko po politických zmenách v roku
1989 som absolvoval významné stretnutia
špičkových zootechnických vedcov v
Edinburghu, Prahe a juhokórejskom Soule
a získal mnoho nových poznatkov. Aj
úspech v spomínaných súťažiach mla-
dých výskumníkov napomohol tomu, že

NISe, ktorý v týchto dňoch rozbieha naša
vydavateľská skupina a UniCredit Bank
– Slovakia, a.s. Jedným z viacerých
cieľov tohto ambiciózneho projektu je
oceniť a motivovať najúspešnejších štu-
dentov a doktorandov SPU v Nitre. Po
konzultáciách s predstaviteľmi univerzity

chceli predstaviť početnému spektru či-
tateľov nami vydávaných odborných ča-
sopisov (AGROMAGAZÍN – zameranie
na ekonomiku a financie, Naše pole –
pestovanie poľných plodín, Slovenský
CHOV – chov hospodárskych zvierat,
Moderná mechanizácia v poľnohospo-
dárstve – mesačník o agrárnej a komu-
nálnej technike, Sady a vinice – časopis
pre ovocinárov a vinohradníkov a VINO-
TÉKA – dvojmesačník venovaný vinárstvu
a somelierstvu).

Myslíme si, že cielená publicita môže
najúspešnejším pomôcť pri hľadaní si
zamestnania, v ktorom by mohli naďalej
rozvíjať svoj talent v prospech našej ag-
rárnej prvovýroby a vidieka. V spolupráci
s UniCredit Bank – Slovakia, a.s., plánu-
jeme tiež najúspešnejším sprostredkovať
stáže v najlepších slovenských podnikoch
a firmách. Naše vydavateľstvo každo-
ročne organizuje súťaže NAJ Agroma-
nažér, NAJ slovenský chov, NAJ naše
pole. V spojení najúspešnejších mana-
žérov a podnikov s najúspešnejšími štu-
dentmi vidíme určitú šancu pre zvrátenie
existujúcej hrozby prerušenia generačnej
kontinuity v našom agrosektore a živote
na slovenskom vidieku. 

V rámci projektu organizujeme v prvý
deň výstavy Agrosalón 30. marca o 9.30
hod. míting Mladí v AGROBIZNISe, kde
chceme začať diskusiu na tému získania
mladých pre prácu v agrosektore a život
na vidieku. Do tejto diskusie sa možno
prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu
 mladi@agrobiznis.sk. Okrem názorov štu-
dentov, mladých farmárov a agromana-
žérov privítame aj odporúčania skúsených
pracovníkov praxe a pedagógov, sme-
rujúce k definovaniu priorít pre zastavenie
„starnutia“ slovenského agrosektora.

JÁN HUBA, 
redakcia časopisu AGROMAGAZÍN

Navštívili nás priatelia. S kyticou
kvetov a veľkou knihou. Bola zatavená
vo fólii, z ktorej presvital tajomný pre-
bal, pripomínajúci hodvábnu výšivku
z krajiny tisíc a jednej noci. Jej chrbát
zas starodávnu, ručne spracovanú
koženú väzbu, akoby z rúk majstra
knihárskeho remesla. Na titulnej strane
sa skvel mystický názov. Veľmi som
sa potešila. Veď niet nad knižný dar!
Dar, ktorý poteší dušu. Vždy. Teda,
moju určite! A určite nie som v tomto
ohľade výnimka. Kniha je kniha, dar-
mo. Aj keď sa dnes stále dookola
omieľa, že knihy nemajú budúcnosť,
lebo ich čochvíľa nahradia elektro-
nické čudá. Neverím a veriť ani ne-
chcem! Pretože kniha je podľa mňa
jeden z mnohých divov sveta, ktorý
nás sprevádza od nepamäti. Je to
prosto fenomén. Učí, zabáva, vycho-
váva, formuje naše ja, zaháňa zlé
myšlienky, robí ľudí lepšími. Niet takej
bezcennej knihy, čo by neobsahovala
niečo dobrého, vraví S. Johnson. 

Plne s ním súhlasím. Nielen teore-
ticky. Beriem cez víkend do ruky
svoju novú knihu. Vybalím ju z fólie
a uvelebím sa v obľúbenom kresle.
S pôžitkom ju otváram a na prvej
strane čítam motto: „Človek dokáže
odolať všetkému, okrem pokušenia.“
Oscar Wilde. A keď stranu otočím,
obsah mu dáva za pravdu! V najpra-
vejšom slova zmysle. V mojej milej
knihe ako v tajnom sejfe, čokoládové
prekvapenie! Chocolate Libro di Mis-
terio. Vskutku neodolateľné. Spolu
s ozajstnou knihou, v ktorej pri maškr -
tení s pôžitkom listujem. V marci, me-
siaci knihy. Ako aj po celý rok.

K. POTOKOVÁ

Kolégium rektora, ktoré sa zišlo
28. januára, schválilo bez pripomienok
harmonogram výučby na akademický
rok 2011/2012 na všetkých stupňoch
štúdia, vypracovaný v zmysle pokynov
vedenia univerzity a požiadaviek fa-
kúlt. S pripomienkami členov kolégia
bola schválená aj správa o účelovej
činnosti VPP, s.r.o., v Kolíňanoch za
rok 2010 a plán zabezpečenia prak-
tickej výučby študentov na rok 2011,
ako aj správa o činnosti Slovenskej
poľnohospodárskej knižnice za uply-
nulý rok. Správu o činnosti Poľno-
hospodárskeho znaleckého ústavu
SPU (PZU), ktorú kolégium schválilo
s pripomienkami týkajúcimi sa ďal-
šieho fungovania tejto ustanovizne,
doplnil rektor univerzity informáciou
o pochvalnom liste ministerky spra-
vodlivosti SR Lucie Žitňanskej na ad-
resu PZU. 

Rektor Peter Bielik informoval ko-
légium o zasadnutí Vedeckej rady
SPU, ktorá sa bude konať 18. apríla,
o prijatí univerzity do Európskej aso-
ciácie univerzít a o našej účasti na
konferencii ASECU v Grécku. Vzal
na vedomie informácie prorektorov
univerzity, kvestorky, predsedu AS,
ako aj ďalších vedúcich zamestnan-
cov týkajúce sa aktuálneho diania
na našich pracoviskách, resp. ponúk
na spoluprácu z pracovísk rezortu či
médií. Členovia kolégia získali okrem
iného vedomosti aj o príprave nového
grafického dizajnu SPU, o zahranič-
ných aktivitách školy či ďalších uda-
lostiach súvisiacich s každodenným
chodom jej pracovísk. -r-

Ako študent niekdajšej Agronomickej fakulty našej alma mater som bol
dvakrát úspešný v študentskej vedeckej odbornej činnosti. Veľmi mi to pomohlo,
keď som sa uchádzal o študijný pobyt vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby
v Nitre, kde som následne nastúpil na internú vedeckú ašpirantúru. Ako
ašpirant a mladý výskumník som sa pravidelne zapájal do súťaže o najlepšiu
publikovanú vedeckú prácu mladých pracovníkov VÚŽV Nitra. Vďaka víťazstvu
v niekoľkých ročníkoch som sa mohol uchádzať o štipendium na výročný
kongres Európskej a Svetovej asociácie pre živočíšnu produkciu.

Februárové rokovanie predstaviteľov
Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zity v Nitre s talianskou firmou Mare
Engineering týkajúce sa praxí študen-
tov Technickej fakulty vyvrcholilo 1.
marca podpisom zmluvy medzi oboma
stranami. Za SPU ju signoval rektor
prof. Peter Bielik, za taliansku spoloč-
nosť jej technický riaditeľ, Dr. Ettore
Bellucci. Zmluva ponúka ročne štyrom
študentom TF odbornú prax v oblasti
počítačom podporovaného konštruo-
vania (CAD), inžinierskych riešení
(CAE) a podpory výroby (CAM).

Spoločnosť poskytne študentom ako
bonus stravné lístky a pomôže zabez-
pečiť vhodné ubytovanie. Stáž sa usku-
toční v Neapoli. Angličtina je pod-
mienkou, IT angličtina sa nevyžaduje.

-eh-
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Technici na stáž 
do Talianska

Iracká návšteva na SPU

Zo zasadnutia 
kolégia rektora

so Slovenskou 
poľnohospodárskou 
knižnicou 

Pondelok 28. marca: Modrý pon delok
- odpustenie poplatkov
Utorok 29. marca: Deň otvorených
dverí
Streda 30. marca: Deň dobrých rád
Štvrtok 31. marca: Deň kníh
Piatok 1. apríla: Deň s elektronickými
informačnými zdrojmi

Slovenská poľnohospodárska kniž-
nica pri SPU v Nitre ponúka v rámci
TSK (28. marca až 3. apríla) svojim či-
tateľom a návštevníkom v priestoroch
univerzálnej študovne na Štúrovej ulici
51 aj prezentáciu informačných zdrojov
dostupných v rámci projektov NISPEZ
a výstavy výberových kolekcií dokumen -
tov zo svojho fondu. 

Zamestnanci SlPK sa tešia na vašu
návštevu!

Rektor SPU prof. Peter Bielik prijal
9. marca Dr. Jaafara Hamada Qadera,
kultúrneho atašé Irackého veľvysla-
nectva v Prahe a jeho asistenta Dr.
Neamaha Mohsena Al-Fatlu.

Stretnutie, ktorého cieľom bolo na-
štartovať vzájomnú spoluprácu v oblasti
štúdia, výmenných pobytov a mobilít
pre študentov a pedagógov, iniciovala
iracká strana. Hostia predstavili Me-
morandum porozumenia pre kultúrnu
a vedeckú spoluprácu a podrobnú
prezentáciu 24 irackých štátnych uni-
verzít, ako aj návrhy bilaterálnych zmlúv
o spolupráci, podľa jednotlivých uni-
verzít a oblastí. Vedenie SPU prezen-
tovalo podmienky a možnosti štúdia
na SPU a prisľúbilo, že na základe
oboznámenia sa so štruktúrou kon-
krétnej univerzity v Iraku, doplní a zladí
obsah zmluvy a vyšpecifikuje oblasti
spolupráce. -rch-

už ako 29-ročný som získal dôveru prof.
Hetényiho a prof. Sommera a stal sa ria-
diteľom Ústavu chovu a šľachtenia do-
bytka, oviec a kôz vtedajšieho VÚŽV
Nitra.

Aj táto vlastná skúsenosť na viedla k
iniciovaniu projektu Mladí v AGROBIZ-

sa nám ako vhodné kritérium ukazuje
umiestnenie v rámci študentských a do-
ktorandských konferencií, ktoré sa konajú
v máji a novembri na jednotlivých fakul-
tách. Autorov vybraných víťazných prác
s poľnohospodárskym zameraním a vý-
sledky ich odbornej činnosti by sme

Snímka: V.R.

Dvadsiaty ôsmy marec, deň narodenia učiteľa národov
Jána Amosa Komenského (1592 – 1670), je vzácna príležitosť
pripomenúť si prácu pedagógov, ktorých poslaním je vzde-
lávať, vychovávať a formovať novú generáciu. Je to práca
náročná, ale zároveň krásna a záslužná. Mnohostranná
osobnosť učiteľa necháva stopu v živote každého jednotlivca.
Niet medzi nami takého, kto by si s úctou nespomenul na
toho pedagóga, ktorý mu ukázal cestu k poznaniu a vzde-
laniu, ktoré je najcennejším majetkom pre každého, v každej
dobe. Aj keď sa svet neustále mení, slová európskeho hu-
manistu Erasma Rotterdamského, ktorý nazval rozum a ve-

domosti zdrojom pravého ľudstva, sú stále aktuálne a musia
viesť aj naše počínanie v oblasti vzdelávania. 

Dovoľte mi, vážení kolegovia, aby som Vám pri príležitosti
tohtoročného Dňa učiteľov v mene vedenia našej univerzity
i v mene svojom úprimne poďakoval za hodiny strávené 
za katedrou, vo výskume či pri praktickej výučbe našich štu-
dentov. Do ďalšej náročnej každodennej práce Vám želám
veľa zdravia, energie, trpezlivosti, invenciu pri odovzdávaní
poznatkov, ale aj morálne ocenenie zo strany spoločnosti.

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

Víťazstvo na študentskej či doktorandskej konferencii ako benefit pre ďalšiu kariéru
Ilustračné foto: za

Slovo rektora ku Dňu učiteľov
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Technická fakulta vyšpecifikuje
tri nosné študijné odbory

Počiatky agrometeorológie na našom území

Marketing a financie v agropodnikaní

V dvoch sekciách sa diskutovalo
o nových trendoch v marketingu a fi-
nanciách na Slovensku, v Poľsku, ale
aj v Nemecku. 

Podujatie otvorili slávnostné príhovory
vedúcich oboch domácich katedier,
prof. Ľ. Nagyovej a doc. P. Serenčéša
a prodekana Ekonomickej fakulty SGGW,
Dr. inž. Gołębiewskeho. Prorektorka
SPU prof. E. Horská vo svojom vystúpení
priblížila našu univerzitu, ako aj projekty,
do ktorých sa aktívne zapájame. 

Konferencia sa niesla v priateľskom
duchu a oficiálne rokovanie v sekciách
postupne prerástlo do neformálnej di-
skusie. Atmosféra malebného penziónu
neďaleko Nitry, výborná slovenská ku-
chyňa a zaujímavý program, ktorý sme
pripravili pre našich zahraničných hostí
boli zárukou úspešného podujatia. V po-
poludňajších hodinách prijal účastníkov
konferencie viceprimátor Nitry, prezreli

si mesto a jeho pamätihodnosti a deň
zakončili tradičným slovenským jedlom
a spoločenským večerom. Nasledujúci
deň navštívili kaštieľ v Topoľčiankach a
zavítali do vinárskych závodov, kde
mali možnosť ochutnať kvalitné sloven -
ské vína. 

Vzájomná spolupráca našej univerzity
a varšavskej SGGW je založená na
dlhoročných vzťahoch. Spoločne orga-
nizovaná medzinárodná konferencia ich
nielen posilnila, ale zároveň nás utvrdila
v tom, že má význam v tradícii vzájom-
ných podujatí pokračovať. Spolupráca
a získavanie nových medzinárodných
kontaktov je pre nás veľkou výzvou a
už sa tešíme na ďalšie stretnutie o rok
v Zakopanom.

Ing. ZDENKA KÁDEKOVÁ 
Ing. LUCIA VILHANOVÁ 

Ing. ZDENKA ŠRÁMEKOVÁ
Katedra marketingu FEM

Dekanom Technickej fakulty sa od 1. februára stal prof.
Zdenko Tkáč. Vo funkcii vystriedal prof. Vladimíra Kročka,
ktorý stál na čele fakulty dve funkčné obdobia. Zaujímalo
nás, aké sú plány a ciele nového dekana, ale aj možnosti
ich realizácie.

Medzi významné marcové dni patrí Svetový deň vody (22. marca) a Svetový
meteorologický deň (23. marca). Aj preto je vhodné pripomenúť si 120. výročie
vzniku prvého agrometeorologického observatória na Ponitrí.

Gregor Friesenhof založil v roku 1866
v Nedanovciach pri Topoľčanoch me-
teorologickú stanicu (MS), ktorá bola v
roku 1873 zaradená do siete meteorolo-
gických staníc v Uhorsku. Jej technické
vybavenie umožňovalo meranie tlaku,
vlhkosti a teploty vzduchu, intenzity žia-
renia, zrážok, smeru a rýchlosti vetra a
teploty pôdy. Osobitná pozornosť sa ve-
novala búrkam, optickým úkazom a javom
v atmosfére.

V roku 1880 bolo na medzinárodnej
konferencii poľnohospodárskej meteoro-
lógie vo Viedni prijaté uznesenie na pre-
budovanie MS na agrometeorologické
observatórium. Začalo svoju činnosť 1.
januára 1881 ako prvé v Uhorsku, ale aj
v Európe. V roku 1883 bolo presťahované
do Krásna, iba kilometer vzdialeného od
Nedanoviec. To bol však iba začiatok
agrometeorológie v tomto regióne. 

G. Friesenhof za podpory Hospodár-
skeho spolku pre údolie Nitry vybudoval
sieť 28 meteorologických staníc, aby
získal podklady pre klimatické hodnote-

nie tohto územia. 
V Uhorsku sa mu
podarilo zriadiť sieť
600 meteorologic-
kých staníc na po-
zorovanie búrok.
Žiaľ, pre neporozu-
menie ministerstva
pôšt v oblasti finan-
covania správ, sa
neskôr postupne
redukovala. G. Frie-
senhof veľkú pozor-

nosť venoval predpovediam počasia, ku
ktorým vydával dvojtýždňový poveter-
nostný kalendár. Aj ostatné výsledky
svojej rozsiahlej činnosti všestranne po-
pularizoval.

Kto bol Gregor Friesenhof
Narodil sa v Petrohrade v roku 1840,

kde jeho otec, barón, pôsobil ako rakúsky
diplomat. Matka Natália Ivanovna bola
sesternicou Puškinovej manželky. V ro-
koch 1861 až 1863 študoval právo na

viedenskej univerzite a v rokoch 1863
až 1865 poľnohospodárstvo na hospo-
dárskej akadémii v Magyaróvári, hospo-
dáril na hospodárstvach v Nedanovciach
a Krásne. Tu v roku 1913 aj zomrel.

Patrí medzi najpozoruhodnejšie osob-
nosti, ktoré majú mimoriadnu zásluhu na
rozvoji agrometeorológie, ale aj agronómie
na Slovensku v 2. polovici 19. storočia.
Ako praktik aplikoval zásady racionálneho
hospodárenia na svojich majetkoch, ako
publicista, vedec a organizátor nadšene
propagoval a šíril nové poznatky prírod-
ných vied.

Publikoval okrem iného v časopisoch
Laubfrosch (Rosnička), Idöjárás (Poča-
sie), no uverejnil aj vyše 150 vedeckých
prác v najvýznamnejších európskych ča-
sopisoch.

Jeho aktivity zasahovali aj do iných
oblastí ľudskej činnosti: písal básne, za-
ujímal sa o geológiu, archeológiu, orga-
nizoval dobrovoľnú protipožiarnu ochranu,
bol členom prvého výboru Matice slo-
venskej.

Záverom možno len konštatovať, že
jeho dielo je u nás ešte stále nedoce -
nené. Prof. Ing. FRANTIŠEK ŠPÁNIK, DrSc.

Pán dekan, do-
teraz ste pôsobili
ako profesor v
odbore poľnohos-
podárska a les-
nícka technika a

od roku 2003 ste vykonávali funkciu
vedúceho Katedry dopravy a manipu-
lácie. Momentálne ste najmladším de-
kanom na SPU. Je to pre vás veľká
zmena?

Nie, keďže poznám fakultu, katedry a
všetko, čo treba na to, aby človek dokázal
pozitívne ovplyvňovať chod takého zloži-
tého organizmu, akým fakulta, ako súčasť
našej univerzity, nesporne je. Moje roz-
hodnutie kandidovať na funkciu dekana
TF sa nerodilo ľahko. Je výsledkom mno-
hých úvah, rozhovorov a diskusií s kole-
gami, ale aj zamyslení o budúcnosti našej
fakulty. 

Dajú sa u vás na Technickej fakulte
čakať nejaké veľké zmeny? Aké sú
vaše hlavné ciele? 

Zmeny budú súvisieť predovšetkým s
plnením mojich hlavných cieľov - posil-
ňovať akreditačnú schopnosť fakulty a
jednotlivých katedier, vytvoriť dostatočný
priestor a vhodné pracovné podmienky
tvorivým zamestnancom, integrovať vý-
skumné tímy a definovať oblasti výskumu
fakulty, hľadať možnosti účasti v zahra-
ničných projektoch a rozvíjať materiálno-
technickú základňu výskumu. Som pre-
svedčený, že treba rozvíjať osobné a
bezprostredné kontakty so špičkovými
univerzitami a výskumnými ústavmi, ale
aj poprednými pracoviskami a firmami.
To môžeme dosiahnuť aj cieleným člen-
stvom našich pracovníkov v renomova-
ných medzinárodných organizáciách. Sú-
časná doba vyžaduje, aby sme sa ako
fakulta orientovali na nové problémové
oblasti, a to nielen vo výučbe, ale aj vo
výskume. To umožní špecifikovať prístro-
jovú techniku a následne realizovať také
experimenty, ktorých výsledky bude mož-
né publikovať v hodnotných vedeckých
periodikách. 

Osobitnú pozornosť si v budúcnosti
budú zasluhovať vzťahy s českými uni-
verzitami a pracoviskami. Z vlastných
skúseností, ale aj skúseností mojich ko-
legov viem, že táto spolupráca je pre
nás prospešná a otvára nám nové mož-
nosti. Preto ju treba ďalej rozvíjať. Do-
mnievam sa, že máme dobre vytvorené
predpoklady všetky úlohy zvládnuť.

Veľká časť vášho programového vy-
hlásenia smerovala k tomu, že chcete
prehodnotiť štruktúru a počet študij-
ných programov na vašej fakulte. 

Pre podmienky našej fakulty bude po-
trebné vyšpecifikovať tri nosné študijné
odbory a v rámci nich bakalárske, inži-
nierske a doktorandské študijné programy.
S ohľadom na efektívnosť vyučovacieho
procesu je dôležité otvárať len tie študijné
programy, o ktoré je dostatočný záujem,
čo znamená minimálne dve študijné sku-
piny v jednom študijnom bakalárskom
programe, a zamedziť tým vzniku malých
študijných skupín v dôsledku úbytku štu-
dentov. V tejto súvislosti by bolo vhodné
taktiež prehodnotiť a zvýšiť kreditovú hod-
notu vyučovaných predmetov. Perspek-
tívne musíme počítať s transformáciou
študijného odboru Poľnohospodárska
technika na Biosystémové inžinierstvo.
Práve pod strechou tohto odboru budeme
môcť skoncentrovať široký okruh pred-
metov do usporiadaného študijného sme-
rovania, príťažlivého pre široký okruh ab-
solventov stredných škôl.

Vo svojom vyhlásení ste spomenuli
aj uplatnenie princípu viaczdrojového
financovania. Môžete ho špecifikovať?

Znamená to, že sa nemôžeme spoliehať
iba na dotáciu a musíme sa orientovať
na získavanie finančných prostriedkov
(aj na mzdy) z projektov a z celoživotného
vzdelávania (CV). Na základe marketin-
gového prieskumu musia katedry identi-
fikovať problémy, ktoré prax potrebuje
riešiť. Následne bude možné skoncipovať
programy CV, ktoré budú pre prax prí-
nosné a príťažlivé. Nebude to ľahké, ale
našou povinnosťou je poučiť sa od tých
univerzít, kde systém CV už dlhodobo
úspešne funguje.

Kvalifikačná štruktúra učiteľov priamo
a nepriamo ovplyvňuje kvalitu vyučo-
vacieho procesu. Aký je váš názor na
zvýšenie vekovej hranice odchodu do
dôchodku vysokoškolských učiteľov?

Podľa mňa to nie je riešenie. Veľmi dô-
ležitá je garancia študijných programov
a výchova nových docentov a profesorov.
U pracovníkov, ktorí spĺňajú kritériá, je
nevyhnutné bezodkladne začať habili-
tačné a inauguračné konanie.

Teraz, v období ekonomickej krízy,
sa neustále hovorí a rieši uplatnenie
absolventov vysokých škôl. Stále platí,
že absolventi z TF neklopú na dvere
úradov práce? 

Kontinuálne pracujeme na tom, aby
sa naši absolventi orientovali na to, čo
budú skutočne potrebovať. Dá sa pred-
pokladať, že naďalej najväčšie uplatnenie
budú nachádzať v malých a stredných
podnikoch, ktoré tvoria kostru hospodár-
stva, vo sfére služieb, v obchode a v

podnikaní v priemysle, poľnohospodárstve
a v doprave. Čiže predovšetkým v ter-
ciálnej sfére. Musia byť preto vyzbrojení
poznatkami o technickom rozvoji a ino-
váciách, pretože práve to posilňuje kon-
kurencieschopnosť firiem na trhu. Aj z
toho dôvodu musíme do výučby a vý-
skumu výrobných systémov dostať počí-
tačové poradenské systémy, expertné
systémy, či simulačné a manažérske soft-
vérové produkty. Uplatnenie absolventov
TF je priaznivé, dlhodobo sa veľmi úspeš-
ne uplatňujú v atraktívnych pozíciách
technicky zameraných firiem v SR aj v
zahraničí.

Často sa vedú spory o tom, do akej
miery má byť vysoká škola ústretová
súkromnému sektoru. Na jednej strane
je snaha udržiavať s ním čo najtesnejšie
vzťahy, aby dochádzalo k prieniku s
praxou a absolventi mali dobré uplat-
nenie, na druhej strane je obava, aby
to neviedlo k tomu, že sa vysoká škola
stane iba „liahňou“ pre konkrétne firmy.
Kde vidíte kompromis?

Máme ho v podstate nastavený tým,
ako je rozdelené štúdium. Existujú tri
úrovne absolventov - bakalárov, inžinierov
a doktorandov. Práve bakalári a inžinieri
musia byť pripravení na prax, a je preto
žiaduce, aby ich štúdium reagovalo na
požiadavky a podnety zamestnávateľov.
Určité percento však zostáva na dokto-
randskom štúdiu a jeho jadrom je výskum.
Bohužiaľ, bakalárske štúdium, ktoré by
malo byť najviac orientované na požia-
davky zamestnávateľov, nie je spoloč-
nosťou ani študentmi akceptované ako
plnohodnotné vysokoškolské štúdium.
Viem si predstaviť, že budúcnosť prinesie
bakalárom väčšie uplatnenie a naopak,
klesne záujem o inžinierov.

Akú úlohu zohráva moderné vyba-
venie fakulty? Je to ten najdôležitejší
faktor?

Moderný výskum už dnes nezávisí len
od kvalitných ľudí, ale tiež od peňazí, a
samozrejme, aj od prístrojov. I veľmi ta-
lentovaní ľudia sa bez nich ťažko presa-
dzujú. Aby bol rozvoj efektívny a reálny,
musíme prehodnotiť stav vo vybavenosti
meracou technikou a koordinovane v
rámci fakulty vytýčiť smerovanie v tejto
oblasti s ohľadom na disponibilné finančné
zdroje. Súčasná doba vyžaduje, aby sme
sa ako fakulta orientovali na nové pro-
blémové oblasti, a to nielen vo výučbe,
ale aj vo výskume. To umožní špecifikovať
prístrojovú techniku a následne realizovať
také experimenty, ktorých výsledky bude
možné publikovať v hodnotných vedec-
kých periodikách. Pokiaľ ide o talentova-
ných ľudí, myslím, že ich máme dosť.
Pracujú tu skúsené vedecké kapacity a
zároveň vychovávame novú generáciu
doktorandov so vzdelaním na európskej
úrovni.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Hostia si so záujmom prezreli zákutia Nitrianskeho hradu. 
Foto: archív autoriek

Gregor Friesenhof
(1840 - 1913)

Šanca pre schopných a tvorivých

Nadväzuje na úspešnú nadáciu Slovak
American Enterprise Fund, ktorej pô-
sobnosť sa začala v roku 1996 a umožnila
mnohým slovenským firmám investovať
do vývoja nových výrobkov či posilniť si
pozície na trhu a konku-
rencieschopnosť. 

Nová nadácia, založená
na sklonku roka 2010, je
zameraná na dve cieľové
skupiny. Professional Internship Pro-
gram je určený študentom a čerstvým
absolventom univerzít. V rámci programu
môžu absolvovať stáže podľa vlastného
výberu v americkým firmách počas 
6, resp. 12 mesiacov, pričom ide o pobyt
s financovaním typu all-inclusive v roz-
sahu do 30-tisíc USD na pobyt. Stáže
sú prednostne orientované do oblastí
New York City, Washington, D.C., Chicago
alebo San Diego. Uzávierka podávania

žiadostí o štipendiá Slovensko-americkej
nadácie Slovak American Foundation je
29. apríla 2011.

Druhý program má názov Research
Scholar a je určený vysokoškolským

učiteľom a výskumným pra-
covníkom. Pre účastníka
tohto programu je k dispo-
zícií až 60-tisíc USD na roč-
ný pobyt na vybraných

špičkových univerzitných pracoviskách.
Oba programy sú veľkou výzvou pre

schopných a tvorivých študentov a uni-
verzitných pracovníkov ovládajúcich
jazyk a zameraných na progresívne, za-
ujímavé oblasti výskumu a vývoja. Pod-
robnejšie informácie o novej slovensko-
americkej nadácii možno nájsť na stránke
www.slovakamericanfoundation.org
Prof. Ing. LADISLAV NOZDROVICKÝ, PhD., 

Technická fakulta SPU

Začiatkom marca sa na pôde SPU konala medzinárodná vedecká konferencia
Marketing a financie v agropodnikaní (Marketing and Finance in Agribusiness),
ktorú organizovali katedry marketingu a financií FEM v spolupráci s Katedrou
európskej politiky, verejných financií a marketingu Szkoły głównej gospodarstwa
wiejskiego (SGGW) vo Varšave.

V rezidencii veľvyslanca USA v Bratislave sa 23. februára predstavila nová
slovensko-americká nadácia Slovak-American Foundation. Jeho Excelencia
Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA v SR, charakterizoval zástupcom slo-
venskej akademickej obce zmysel a poslanie základiny, ktorá je svojou
štruktúrou orientovaná na univerzity a výskumné inštitúcie.

Aj marketingoví pracovníci vedia byť „vedeckí“
Spoločnosť SAS Slovakia vyhlásila za-

čiatkom roku 2011 prvý ročník súťaže 
o najlepšiu študentskú prácu prostred-
níctvom použitia softvéru SAS, s cieľom
motivovať študentov a pedagógov VŠ
k jeho využívaniu. Spoločnosť SAS ce-
losvetovo podporuje vysoké školy a oce-
ňuje nádejných akademikov, ktorí pri
svojej práci aplikujú moderné a inovatívne
metódy výskumu, popularizujú analytické
nástroje SAS a ukazujú, ako je možné
teoretické koncepcie a modely vecne
uchopiť a preniesť výskum do praxe.

Tretie miesto v súťaži získala dokto-
randka Katedry marketingu FEM Ing.
Johana Űrgeová, ktorá vo svojej di-
zertačnej práci na tému Vnímanie kvality
a pôvodu produktu vo vybraných kraji-
nách Európy (pod vedením školiteľky
prof. E. Horskej), využila niekoľko šta-
tistických metód pri vyhodnocovaní vý-
skumných údajov zozbieraných dotaz-
níkovou metódou na Slovensku, v Česku,
Poľsku, Rakúsku a v Španiel sku. 

Blahoželáme k úspechu! 
-r-

Česká matica technická ocenila vedeckú monografiu
Česká matica tech-

nická od svojho vzniku
v roku 1895 úspešne
plní svoje poslanie, vy-
dávať a rozširovať pô-
vodnú českú technickú
literatúru. Za vyše sto
rokov svojej existencie
vydala takmer päťsto ti-

tulov v celkovom náklade presahujúcom
1,6 milióna výtlačkov a získala si veľkú
vážnosť medzi technikmi, ako aj vo ve-
rejnosti. 

Výbor Českej matice technickej kaž-
doročne udeľuje literárnu cenu prof. A.
Danilevského za významnú technickú
publikáciu. Za rok 2010 ju udelila mo-
nografii Vplyv fyzikálno-mechanických

vlastností priemyselných hnojív na
funkciu rozhadzovačov z pohľadov
požiadaviek presného poľnohospo-
dárstva, ktorej vydavateľom je Česká
poľnohospodárska univerzita v Prahe
(ČZU). Autormi sú Ing. Miroslav Macák,
PhD., a prof. Ing. Ladislav Nozdrovický,
PhD., z Katedry strojov a výrobných
systémov TF SPU v Nitre a Ing. Josef
Krupička, CSc., z Katedry poľnohos-
podárskych strojov Technickej fakulty
ČZU v Prahe. Vedecká monografia,
ktorá komplexným spôsobom prezentuje
poznatky týkajúce sa vzájomného vzťahu
medzi vlastnosťami priemyselných hnojív
a kvalitou ich aplikácie v poľných pod-
mienkach, si ocenenie bezosporu za-
slúžila. -r-
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Ruská lektorka na SPU

V ZRKADLE...

Doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Pracovná pozícia:
docentka na Katedre
mikrobiológie, pro-
dekanka pre zahra-
ničné vzťahy FBP 

Miesto narodenia:
Brezno 

Vek: 39 rokov

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Čím ste chceli byť ako dieťa?
- Veterinárkou, a to nielen ako dieťa,

ale aj neskôr, po strednej škole. Osud
mi však zamiešal karty a išla som štu-
dovať na Slovenskú poľnohospodársku
univerzitu (vtedy VŠP). Po skončení
školy som ostala na doktorandúre na
Katedre mikrobiológie, kde pôsobím
doteraz. Ale neľutujem to!

S kým by ste sa chceli stretnúť a
porozprávať?

- S viacerými ľuďmi, ale predovšet-
kým s mojimi starými rodičmi, ktorí už
nežijú. A rada by som sa stretla aj so
svojimi učiteľmi zo strednej školy v Ko-
šiciach – Barci. Mám na to štúdium
veľmi pekné spomienky.

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť?

- Z návštevy na Fakulte biológie a
poľnohospodárstva Univerzity Rzeszow
v Poľsku. Vrátila som sa minulý týždeň
a stretla som sa s príjemnými a šikov-
nými ľuďmi. Najviac ma prekvapilo, že
za rok vybudovali nové laboratóriá so
špičkovou technikou. 

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
- Správanie ľudí jedného k druhému.

Každý sme tu len na chvíľu, a miesto
toho, aby sme si život spríjemňovali, si
len ubližujeme, závidíme a robíme zle. 

Čo rada čítate (počúvate)?
- Rada čítam knihy z lekárskeho pro-

stredia, kriminálky, ale aj odbornú lite-
ratúru z mikrobiológie. 

Ako si dobíjate energiu?
- V prírode na horách alebo pri mori,

so svojimi priateľmi a so svojím psom.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete

zbaviť?
- Je ich viac, ale čo je človek bez

zlozvykov? 
Aké máte koníčky?
- Najviac zo všetkého trávim voľný

čas so zvieratami, sú mojím koníčkom.
Kedysi to býval šport, hlavne atletika,
hádzaná, ale dnes už je na to málo
času. 

Máte nejaký obľúbený citát?
- „Osobnosť je ako autobus, v ktorom

ide mnoho ľudí. A medzi týmito ľuďmi
sa vždy nájde nejaký blbec. Aspoň je-
den. Aby tam nebol, to sa proste nedá
zariadiť. Musí tam byť. Nemá zmysel
ho vyhadzovať, on tam z nejakého dô-
vodu patrí. To čo má zmysel, je snažiť
sa mu zabrániť v tom, aby sa dostal 
k volantu.“ (Karel Nešpor) -rch-

Viac ako 650 lekárskych pracovníkov, vysokoškolských a stredoškolských peda-
gógov, pracovníkov sociálnych ústavov, vedúcich školských jedální, členov Únie
proti osteoporóze a študentov sa 17. februára stretlo v Kongresovom centre SPU na
konferencii 28. Zoborského dňa a 9. Západoslovenského dňa o osteoporóze. Cieľom
bolo prezentovať poznatky o osteoporóze, najnovších trendoch v jej liečení, ako aj
význame D vitamínu a jeho možných účinkoch vo vzťahu k iným ochoreniam.

Pripomenuli význam vitamínu D
i nebezpečenstvo osteoporózy

BLAHOŽELÁME

bezpečenie zamestnancov či súčasné
zmeny v dôchodkovom systéme. Ďal šou z
tém bolo kolektívne vyjednávanie, vývoj no-
minálnych a reálnych miezd v školstve, ná-
vrh nariadenia vlády SR, ktorým sa zvýšia
stupnice platových taríf zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a.i.
Rozsiahla diskusia sa dotýkala najmä pra-
covno-právnych vzťahov a sociálnej oblasti.

4 Kultúrna komisia pripravuje 28. marca
pre členov OZ a zamestnancov SPU ná-
vštevu divadelného predstavenia v DAB
Nitra pod názvom Dvojitá rezervácia.

Milé kolegyne a kolegovia,
28. marca si pripomíname narodenie Jána

Amosa Komenského, učiteľa národov a vý-
znamný sviatok - Deň učiteľov. V mene
Výboru UO si dovoľujem všetkým zamest-
nancom, pôsobiacim na pedagogických i
nepedagogických postoch, poďakovať za
vykonanú prácu, ktorá je hlavne pre učiteľov
súčasne ich poslaním.

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

4 V súvislosti so zmenou zdaňovania
príjmov zo sociálneho fondu, ktoré sú záro-
veň vymeriavacím základom pre platenie
poistného do sociálnej a zdravotnej pois-
ťovne, sa príspevky zo SF považujú za zda-
niteľný príjem. Z tohto dôvodu bude členom
odborov, ktorí sa zúčastnia na akciách or-
ganizovaných Univerzitnou organizáciou
OZ PŠaV pri SPU v Nitre, zatiaľ hradený len
príspevok z jej rozpočtu. 

4 Dňa 2. marca sa uskutočnilo 10. roko-
vanie Výboru UO, na ktorom bol prerokova-
ný a schválený návrh rozpočtu UO a plán
činnosti a podujatí UO na rok 2011.
Súčasne členovia schválili pracovnú skupi-
nu, ktorá bude rokovať so zamestnávateľom
o využití prostriedkov zo sociálneho fondu.
Na návrh FEM a SlPK, CIKT bola schválená
zmena výšky členského príspevku, ktorú
prerokovali delegáti univerzitnej konferen-
cie dňa 17. marca. O výsledku vás budeme
informovať v budúcom čísle. 

4 V dňoch 3. – 11. marca 2011 prebehli
konferencie fakultných a dielenských orga-
nizácii UO, na ktorých boli prerokované
správy o činnosti za rok 2010, vyhodnote-
nie plnenia KZ na SPU a návrh rozpočtu
UO na rok 2011. Súčasne boli zvolené nové
predsedníčky fakultných výborov: Ing.
Mariana Eliášová, PhD. (FV FEŠRR), Ing.
Alica Bobková, PhD. (FV FBP). Pred sed níč -
kou dielenského výboru za SlPK, CIKT sa
stala Ing. Janette Guzmická. Bla ho že lá me
a prajeme im veľa úspechov v nasledujúcej
odborárskej činnosti.

4 Konfederácia odborových zväzov SR
zorganizovala 10. marca 2011 v nitrianskom
PKO krajské školenie odborárov SR, na kto-
rom sa za nitrianske univerzity zúčastnila aj
Ing. P. Bányiová, V. Duchoňová, Ing. B. Mar -
tišková, E. Palková, Ing. M. Po lá ček, PhD., 
a autor článku. Vystúpenia boli zamerané
na pripravované akcie OZ, petície a noveli-
zácie zákonníka práce, právo a sociálne za-

ODBORY INFORMUJÚ...

VÝBEROVÉ KONANIE

Od 3. do 31. marca 2011 pôsobí na SPU ako hosťujúca docentka Anna J. 
Voroninová zo Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve.

Súčasťou jej pro gramu sú pred náš ky v anglickom a rus -
kom jazyku týkajúce sa rôznych oblastí ekonomického a
politického života Ruska - zahranično-obchodných vzťahov,
životnej úrovne, geografickej, politickej pozície krajiny,
demografickej charakteristiky ruskej populácie, investičného
prostredia, prírodných zdrojov a možností rozvoja turizmu
v Rusku, špecializácie a alokácie v ruskom poľnohospo-
dárstve. Sériu svojich prednášok odštartovala 9. marca
témou Vybrané aspekty trhu a spotrebiteľského správania
ruského zákazníka a ukončí ju blokom prednášok a se-
minárov v ruskom jazyku Rusko dnes. O termínoch pred-
nášok sa dočítate na www.uniag.sk -rch-

Legislatíva životného prostredia v EÚ
V dňoch 8. - 9. marca sa na FEŠRR konal seminár pod

názvom Legislatíva životného prostredia v EÚ. Zorganizo-
vaný bol v rámci medzinárodného projektu Jean Monnet
EU Agri-Environmental Law, ktorého koordinátorkou je
JUDr. Lucia Palšová. S prednáškou vystúpil prof. Willem
Bruil z holandského Wageningenu, na tému Agroenviron-
mentálna legislatíva v EÚ, Dr. Hans-Joachim Nagele z Ho -
henheimu na tému Legislatíva pre obnoviteľné zdroje
energie v Nemecku a ich vplyv na poľnohospodárstvo a
prof. Francesco Di Iacovo z Pisy (na snímke) na tému
Farmy, poskytujúce sociálne služby. Prednášky sa stretli 
s veľkým záujmom študentov i pedagógov FEŠRR.

Ing. LORETA SCHWARCZOVÁ, PhD.

Basketbal
V krajskom derby 37. kola extraligy

porazili vysokoškoláci BK SPU Nitra
hosťujúci MBK Rieker Komárno hladko
74:52. V ďalšom kole cestovali naši
hráči na palubovku súpera do Prievidze.
Baníci boli počas celého zápasu o kúsok
lepší a basketbalisti Nitry napokon pod-
ľahli 81:76. Posledný domáci zápas
v základnej časti bol zároveň bojom o
prvú priečku. V ňom BK SPU Nitra zdolal
Spišskú Novú Ves 78:56, a tak odštartuje
play off v domácej hale. 

Volejbal
Hráči VK Ekonóm SPU Nitra cestovali

na zápas prvého kola play off do hlav-
ného mesta. Domáci
celok VKP Bratislava
potvrdil úlohu favorita
a poradil si s vysoko-
školákmi hladko 3:0
na sety a ujal sa ve-
denia v sérii 1:0. Svoju
silu potvrdil aj v na-
sledujúcich zápa-
soch, keď zdolal náš
tím 1:3 a 3:1 a vyradil
ho zo štvrťfinále. Pre
volejbalistov Nitry to
bol posledný zápas
sezóny, s ktorou sa
rozlúčili na siedmej
priečke tabuľky. 

Florbal
Ženská extraliga ukončila základnú

časť, v ktorej ŠK Slávia SPU DFA Nitra
v domácom prostredí zdolal FBK Tvrdo-
šín 8:6. Vysokoškoláčky sa umiestnili
na piatom mieste a v prvom kole play
off sa stretnú s FBC Dragons Ružinov
Bratislava.

Mužská druhá liga ukončila svoj ročník.
Muži ŠK Slávia SPU DFA Nitra vyhrali
v derby zápase s ŠK Rebels 91 Topoľ-
čany 11:8 a darilo sa im aj v stretnutí s
tímom FBC Mikuláš Prešov, ktorý zdolali
10:8. Nitra sa z tretej priečky prebojovala
do najvyššej florbalovej súťaže MEX na
Slovensku. Viac na www.florbalportal.sk

L.B.

Podujatie už tradične organizuje Katedra
výživy ľudí (KVĽ) FAPZ v spolupráci so
Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada
na Zobore v Nitre, s ktorou realizuje
viacero výskumných projektov. V rámci
podujatia sa konali aj krajské semináre
reumatológov a pneumológov Nitrianskeho
kraja a sprievodná výstava prístrojovej
techniky, farmaceutických firiem a zdra-
votníckych pomôcok. 

V dopludňajšom bloku prednášok sa
účastníci konferencie venovali edukačnej
činnosti a oboznámili sa s najnovšími
trendami vo výžive. Keďže odborníci kladú
hlavný dôraz na úlohu výživy v prevencii
vzniku civilizačných ochorení, prezento-
vané boli bioúčinné látky, ktoré sú súčasťou
fytochemických látok a znižujú antioxi-
dačný stres. „Tieto aktívne látky sa na-
chádzajú prakticky v každej potravine,
ale ich najväčší obsah je v ovocí a v zele-
nine, liečivých rastlinách, vo víne, ako aj
v obohacovaných potravinách napr. se-
lénom, pohánkou a podobne. Pre dobré
zdravie potrebuje náš organizmus okolo
10-tisíc fytoaktívnych látok. Niektoré sa
dajú umelo nahradiť, ale účinnosť látok z
prírodných zdrojov je oveľa vyššia,“ in-
formoval MUDr. Peter Chlebo, člen pred-
sedníctva konferencie a vedúci KVĽ. Zdô-
raznený bol aj význam mlieka a minerál-
nych vôd vo výžive. „V surovom kravskom
mlieku je optimálny pomer vápnika, tukov
a omega tri nenasýtených kyselín, takže

dochádza k jeho lepšiemu vstrebávaniu
do organizmu. Treba ho však tepelne ošet-
riť. Pokiaľ ide o minerálne vody, na Slo-
vensku máme novinku Aqua os, obohatenú
o 600 až 800 mg vitamínu D. Je v nej opti-
málny pomer medzi sodíkom a draslíkom
a vysoký, až 180 mg, obsah magnézia,“
dozvedeli sme sa. Osobitný blok predná-
šok sa venoval účinkom D vitamínu, a to
nielen tých, ktoré má v rámci metabolizmu
kalcia a osteoporózy. D vitamín má široké
pole pôsobnosti, zúčastňuje sa na rôznych
procesoch a pri jeho nedostatku vznikajú
nádorové ochorenia pľúc, prostaty, hrubého
čreva atď., ale aj artritída, zápalové, in-
fekčné a respiračné ochorenia. 

Niekedy sa môže zdať, že ľudia už
všetko potrebné vedia. Avšak prax prináša
nové poznatky. Napríklad, v minulosti si
odborníci mysleli, že keď chcú ľudí liečiť
zdravou výživou, musia zabezpečiť po-
travinovú dostatočnosť základných živín,
to znamená tuky, cukry, bielkoviny a po-
dobne v optimálnom pomere. Dnes je
hlavnou úlohou zabezpečiť potravinovú
bezpečnosť, čiže bezpečné potraviny s
protektívnym efektom. 

Podľa MUDr. P. Chleba, to, čo by sa
malo neustále robiť, je pripomínať a pri-
pomínať prevenciu. Skúsenosti lekárov
sa totiž dajú zhrnúť jednou vetou: Väčšina
ľudí o chorobách nechce hovoriť a ich
prevenciu podceňuje.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

RECENZIA

V rovnomennej mo-
nografii môže nájsť či-
tateľ odpoveď na otáz-
ku, ktorú si položili au-
torky, doc. Ing. Iveta
Zentková, CSc., a Ing.
Elena Hošková, PhD.,
či potravinová a ag-
rárna politika podpo-
rujú rovnaký cieľ, a to

dostupnosť a kvalitu potravín ako jeden
z rozhodujúcich faktorov, ovplyvňujúcich
zdravie obyvateľstva. Publikácia sa člení
na šesť kapitol. Úvodná sa zaoberá sú-
časným stavom riešenej problematiky,
nasledujúce dopytom po potravinách 
a potravinovou politikou, ponukou poľno -
hospodárskych komodít a agrárnou po-
litikou či kompatibilitou opatrení agrárnej
a potravinovej politiky. Takmer stostranová
monografia vyšla vo Vydavateľstve SPU.
Je vhodne doplnená farebnými obrázkami,
grafmi, tabuľkami a matematickými vý-
počtami. -rch-

Koncom februára sa dožil významného
životného jubilea prof. Ing. Štefan Semjan,
CSc., dlhoročný vedúci niekdajšej Katedry
mliekarstva a TPP. Kolegovia, spolupra-
covníci a bývalí študenti mu pri tejto prí-
ležitosti úprimne blahoželajú a do ďalších
rokov prajú pevné zdravie a veľa životnej
pohody.

OZNAMUJEME
Predseda komisie pre obhajoby dok -

torských dizertačných prác vo vednom
odbore Všeobecná živočíšna produkcia
oznamuje, že 12. apríla 2011 o 10.00 h
v zasadacej miestnosti rektora v ŠD A.
Bernoláka (prízemie) bude prof. MVDr.
Peter Massanyi, PhD., vedúci Katedry
fyziológie živočíchov FBP, obhajovať dok -
torskú dizertačnú prácu na tému Kumu-
lácia a reprodukčná toxicita ťažkých
 kovov.

RADI UVEREJŇUJEME
Na rokovaní Výboru Združenia vysokých

škôl a PRO, ktoré sa konalo 16. februára
2011 vo Zvolene, bol Ing. Miroslav Habán,
PhD., zvolený za člena Predsedníctva Od-
borového zväzu PŠaV na Slovensku.

Organizujete konferenciu? Chystáte sa na zahraničnú pracovnú cestu?
Plánujete účasť na odbornom podujatí na Slovensku? 

Pribaľte si do  batožiny nové plnofarebné propagačné brožúry 
o našej univerzite!

Pod názvom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Slovak University
of Agriculture ju v slovenčine a angličtine vydala Kancelária komunikácie a práce
s verejnosťou. Informuje o vzdelávacom a výskumnom živote na alma mater, ale aj
o širokom spektre aktivít, ktoré ich obklopujú. 

Zakúpiť si ju môžete v Kancelárii komunikácie a PV (pavilón AE, 6.  poschodie),
kl. 5533, 5501, e-mail: verejnost@uniag.sk. Cena: 1,70 eura.

Vplyv potravinovej a agrárnej 
politiky na trh s potravinami

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre vypisuje v zmysle § 77 ods. 1
zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, výberové konanie
na obsadenie:

n funkčného miesta docenta na Katedre
ekonomiky FEM v študijnom odbore 3.3.16
Ekonomika a manažment podniku.

Uzávierka výberového konania je 14 dní od
uverejnenia.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá
na obsadzovanie funkčných miest docentov
sú uvedené na webovej stránke www.uniag.sk
a na úradnej výveske SPU v Nitre.

n miesta vysokoškolského učiteľa – od-
borného asistenta na Katedre matematiky
FEM pre výučbu predmetu matematika (FBP)

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2.stupňa zamerané na mate-

matiku,
- akademický titul PhD. alebo vo vedeckej

príprave minimálne po dizertačnej skúške,

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka –
preukázať certifikátom alebo pohovorom,

- praktická zručnosť vo využívaní IKT – pre-
ukázať certifikátom alebo praktickým ove-
rením,

- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná

morálka.
Uzávierka výberového konania je 10 dní od

uverejnenia.

Prihlášky s profesijným životopisom, overe-
nými dokladmi o vzdelaní, výpisom z registra
trestov GP SR nie starším ako 3 mesiace, sú-
hlasom so spracovaním osobných údajov v
zmysle zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších predpisov
a inými požadovanými dokumentmi posielajte
na adresu: Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre, Útvar personalistiky, Tr. A. Hlinku
2, 949 76 Nitra. V prípade, že uchádzač ne-
predloží všetky požadované dokumenty, ne-
bude zaradený do výberového konania.

Hráči ŠK Slávia SPU DFA Nitra sa po troch rokoch opäť
vracajú medzi slovenskú florbalovú elitu. Rozhovor Lukáša
Bednára s hrajúcim kapitánom Lubomírom Klosíkom
čítajte v e-polnohospodári na www.polnohospodar.sk.

Snímka: florbalportal.sk
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