
Deň kariéry SPU sa vydaril

V živote je len jedna istota,
a to neustála zmena

Z 
O

B
S

A
H

U
IN
S
ID
E

(Pokračovanie na 2. str.)

O SEMINÁRI PO SEMINÁRISTĹPČEK

Program tvorili konzultácie vo firemných
stánkoch s potenciálnymi záujemcami
o prácu, ale aj prezentácie poradenského
typu, ako sa orientovať na trhu práce,
ale aj komunikovať s úradom práce. Štu-
denti mali k dispozícii množstvo propa-
gačných materiálov, kontaktných údajov,
ako aj príležitosť absolvovať pracovný
pohovor v slovenskom či v cudzom ja-
zyku.

Zástupcovia viacerých spoločností mali
záujem rokovať s vedením univerzity kvôli
vytvoreniu rámca pre dlhodobejšiu spo-
luprácu. Počas dňa prebehli rokovania
so spoločnosťou Workindenmark West
(Dánsko), ktorá sa stala partnerom SPU
pre poskytovanie absolventských stáží
na farmách v Dánsku a s Mare Enginee-
ring Neapol (Taliansko) o vyslaní prvých
študentov i absolventov na odbornú tech-

nickú stáž. Manažment uvedenej spo-
ločnosti sprevádzal aj profesor Caputo 
z Neapolskej univerzity, ktorý deklaroval
záujem pedagógov a štu-
dentov o odbornú prax
a štúdium na Slovensku.

Cieľom vedenia SPU
je zaviesť tradíciu orga-
nizovania tohto podujatia,
a zvýšiť tak zamestnanosť
absolventov SPU v Nitre.
V oblasti celoživotného
vzdelávania vytvoriť prie-
stor pre kariérne pora-
denstvo pre študentov
záverečných ročníkov 
a absolventov univerzity.
K iniciatíve sa pozitívne
vyjadrili všetky zúčast-
nené subjekty a prisľúbili,

že aj v budúcnosti budú aktívne spolu-
pracovať. 

Prof. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ,
prorektorka SPU pre zahraničné vzťahy 

a prácu s verejnosťou
Mgr. Ing. DANKA MORAVČÍKOVÁ, PhD.,

vedúca Kancelárie celoživotného vzdelávania

Jar je tu a s ňou aj imperatív jarného
upratovania. Dáva ho, akože inak,
jarné slniečko, ktoré nemilosrdne odhalí
nevymietnuté kúty a zanesené obločné
tabule, ktoré krátke zimné dni a dlhé
večery pred nami milosrdne zakrývali.
A tak poslúchneme, vezmeme vedro
a paletu chémie a pustíme sa do prá-
ce. Patrím ku kategórii, ktorá má naj-
radšej oprašovanie knižných políc.
Pretože pri tom vždy niečo nové náj-
dem. No, nové... povedzme tak, upad-
nuté do zabudnutia. Aj tento rok ma
čakalo prekvapenie. Veľmi zaujímavý
zborník. 

Vyšiel v Slovenskom národnom mú-
zeu a obsahuje štúdie o kulinárnych
tradíciách na Slovensku. A tak, upra-
tovanie sem, upratovanie tam, nedá
mi, sadám a čítam. Dozvedám sa, že
„strava patrí k najkonzervatívnejším
zložkám kultúry a stravovacie návyky
k najvýraznejším identifikačným hod-
notám ľudských spoločenstiev.“ Toľko
teória. 

A teraz prax. Pretože, ako vieme,
naše Slovensko v centre Európy je
priestor, kde žije pestrá paleta rôznych
etník. Okrem majoritného slovenského
aj ukrajinské, české, maďarské, ne-
mecké, rómske, chorvátske, rusínske
či iné... A každé z nich má inak pre-
stretý stôl. V dňoch všedných, aj svia-
točných. Cítite, ako to rozvoniava?
Údenou šunkou, maľovaným vajíčkom,
žltučkou hrudkou, sladkým či ozajst-
ným pečeným baránkom, mazancom
a jidášmi, osterbrotom, obradovou
paskou, páglami, nekvaseným mace-
som, zakručanikmi či inými dobrotami.
Cítite tú vôňu nadchádzajúcich sviatkov
jari? Tak, rýchlo doupratujme a tešme
sa na ne! Každý svojím spôsobom. 

K. POTOKOVÁ

Našu aktivitu vnímame ako proces,
nie ako jednoúčelové vyhlásenie. Máme
vôľu pohnúť vecami dopredu a preto:

- budeme oslovovať priamo jednotlivé
školy a rokovať s nimi o učebných plá-
noch, aktivitách pri podnikových stá-
žach, zvýšení praktických skúseností,
presadzovať silnejšie väzby medzi far-
mármi, podnikmi, školami a aktívnymi
študentmi;

- nadviažeme kontakt s orgánmi SPPK
a jednotlivými regionálnymi komorami
a obcami s ponukou pomôcť procesu
omladenia vidieka a zapojenia mladých
do poľnohospodárskych aktivít, súčasne
budeme požadovať aktívnu pomoc pri
uplatnení v regiónoch, obciach;

- na základe ubezpečenia MPRV SR
o podpore budeme diskutovať a pre-
sadzovať návrhy na vytvorenie podmie-
nok pre aktivity mladých v programe
rozvoja vidieka, podpore získania vý-
robných prostriedkov na podnikanie

vrátane pôdy, v podpore uplatnenia
mladých v poľnohospodárskych pod-
nikoch;

- budeme presadzovať, aby bola vy-
tvorená komplexná vecná, ekonomická,
sociálna koncepcia rozvoja vidieka 
s akcentom na poľnohospodársku čin-
nosť a podporu mladých na vidieku;

- postupne sa budeme usilovať o
zvidi teľnenie poľnohospodárskeho od-
vetvia a vidieckeho života pozitívnymi
príkladmi pre širšiu verejnosť SR.

Veríme, že naše aktivity budú pokra-
čovať minimálne s podporou Združenia
mladých farmárov Slovenska (ASYF),
AGROMAGAZÍN-u a UniCredit Banky. 

Oslovujeme všetkých, ktorým leží
na srdci budúcnosť vidieka a agro-
podnikania spojeného s mladou ge-
neráciou, aby sa zapojili do diskusie
k týmto a iným témam na e-mailovej
adrese: mladi@agrobiznis.sk

Vo foyeri SPU sa 31. marca konal prvý ročník celouniverzitného Dňa kariéry. Bol
určený najmä študentom záverečných ročníkov, aby sa oboznámili s požiadavka-
mi trhu práce a s ponukou prezentujúcich podnikateľských a iných subjektov.
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Zlatý dážď ako vystrihnutý z reklamy na jar. S prianím príjemných veľkonočných
sviatkov domácim i návštevníkom našej alma mater! Foto: za

Vyhlásenie účastníkov mítingu 
Mladí v AGROBIZNIS-e

Ako s ňou žiť, ako sa pripraviť na výzvy, ktoré nás v blízkej budúcnosti, ale aj
v dlhodobejšom horizonte v Európe aj vo svete čakajú? Globalizácia, klimatické
zmeny, rast populácie a pasovanie sa s hladom na niektorých svetadieloch.
Vrátiac sa na náš starý kontinent, znamená zamyslieť sa nad európskymi
politikami týkajúcimi sa problematiky poľnohospodárstva, potravinovej bez-
pečnosti, vidieckeho rozvoja v nasledujúcich dekádach 21. storočia.

Pretože to nie sú jednoduché otázky.
Ale existenčné. Treba ich neustále rozo-
berať a diskutovať o nich. Iba na základe
znalostí sa bude možné v budúcnosti roz-
hodovať. To si uvedomili aj mladí členovia
mladej Katedry európskych politík Fakulty
európskych štúdií a regionál-
neho rozvoja, keď pripravovali
vedecký seminár na spomí-
nané témy. Ako pilotnú aktivitu
na ceste za splnením vízií
a misie svojho pracoviska,
ktoré veru nie sú skromné! 

Pre diskusiu si zvolili komornú atmosféru
okolo oválneho stola, za ktorým sa stretli
domáci s hosťami zo zahraničia. Mladí,
čo s radosťou kvitovala vo svojom úvodnom
slove dekanka prof. Anna Bandlerová,
s erudovanými a skúsenými expertmi, kto-
rých kurikulá sú bohaté na životné aj od-
borné skúsenosti. Jedným z nich bol do-
cent István Fehér, vedúci Katedry hospo-
dárskej integrácie z partnerskej Univerzity
sv. Štefana v Gödöllő, ktorý si do preplne-
ného diára medzinárodných expertných,
ale aj pedagogických povinností, vďaka
pozvaniu doc. Márie Kadlečíkovej, neza-
budol poznačiť seminár v Nitre. Jeho pred-
náška o budúcnosti Spoločnej poľnohos-
podárskej politiky a rozvoji vidieka vyvolala
diskusiu týkajúcu sa (aj) konkrétnej situácie
v našich krajinách. Prezentácia doc. Márie
Kadlečíkovej z Katedry manažmentu FEM,
ktorá roky pôsobila na medzinárodnej

scéne ako predstaviteľka FAO, načrtla
úlohy nášho rezortu poľnohospodárstva
z hľadiska jeho pripravenosti na meniacu
sa poľnohospodársku politiku EÚ. So za-
ujímavými názormi na globálne problémy
v svetle regionálneho rozvoja prispel do

programu aj hosť z Česka,
PhDr. Miloslav Lapka z Juho-
českej univerzity v Českých
Budějoviciach, ale aj kolego-
via z iných akademických
pra covísk či domáci učitelia.

Spetrum názorov však mal možnosť doplniť
aj štu dent FEM, budúci absolvent našej
alma mater.

Na „bicykli“ za kvalitou
V prestávke rokovania som s prosbou

o rozhovor oslovila docenta Istvána Fehéra.
Nepýtala som sa na obsah prednášky,
ale zaujímalo ma, čo odkazuje mladým
ľuďom, aký je podľa neho recept na to,
aby v živote uspeli. 

„Môžem byť trochu osobný?“ spýtal sa
ma hosť skôr, ako som zapla diktafón.
A vyznal sa, že celý život strávil na vidieku
a v poľnohospodárstve. Vzorom mu bol
starý otec, múdry gazda, ktorý hovorieval,
že s prázdnym žalúdkom sa nedá politi-
zovať. A mal pravdu, pretože dedina bola
vždy sebestačná, zatiaľ čo mesto v kritic-
kých časoch aj hladovalo. „Aj táto večná
pravda bola impulzom, že som sa rozhodol
pre životné povolanie poľnohospodára.

Na podujatí sa zúčastnilo 22 prezentujúcich subjektov nielen
zo Slovenska, ale aj Rakúska, Talianska, Dánska, Maďarska 
a Česka: Agrocontract Mikuláš, a.s., Deloitte Audit, s.r.o., Heineken
Slovensko, a.s., LKW Walter (Rakúsko), Manpower Slovensko,
s.r.o., Mare S.p.A. (Taliansko), OSRAM, a.s., PD Žemberovce, Pri-
cewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Prillinger Slovensko, a.s.,
Samson company, s.r.o., TSR Slovakia, s.r.o., VÚB, a.s., Zetor
Tractors, a.s., Zovos-Eko, s.r.o., AIESEC Nitra, E-KU Inštitút
jazykovej a interkultúrnej komunikácie Nitra, Slovak American
Foundation, Slovenský Chov, s.r.o., Trenkwalder, a.s., ÚPSVaR
Nitra a Workindenmark West (Dánsko).

Foto: za

Študenti, mladí, ale aj skúsení farmári a agromanažéri, zástupcovia ob-
chodných firiem, inštitúcií, samosprávy a združení, pedagógovia a výskum-
níci, ktorí sa zišli 30. marca v Nitre, konštatujú, že rozvoj vidieka je jednoznač-
ne spojený s mladými a ich vôľou byť na vidieku aktívnymi. Vyhlasujeme, že
máme vôľu pomôcť rozvoju vidieka a podnikania v ňom.

Nadácia Helmuta Claasa ponúka študentom poľnohospodárskych, technických
a ekonomických odborov možnosť vyhrať štipendium - cenu za predloženie pro-
jektu týkajúceho sa uvedených odborov. Projekt môže vychádzať z bakalárskej,
inžinierskej alebo inej práce. Termín predloženia je 10. jún 2011. Bližšie informá-
cie na adrese: www.claas-stiftung.com

Chcete získať štipendium?
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Láskavec je stará, no perspektívna plodina

V živote je len jedna istota, 
a to neustála zmena

Agrosalón – jarné defilé
poľnohospodárskej techniky

(Dokončenie z 1. str.)

V areáli Agrokomplexu otvorili 30. marca už tretí ročník medzinárodného veľ-
trhu Agrosalón. Modernú poľnohospodársku techniku tu prezentovalo takmer
sto vystavovateľov zo šiestich európskych krajín.

Súčasťou veľtrhu boli zaujímavé sprie-
vodné podujatia a odborné semináre,
z ktorých väčšinu garantovali a organi-
začne zabezpečili naši spolupracovníci
z Technickej fakulty. Zamerali sa na efek-
tívne využívanie techniky, na energetické,
ekonomické a informačné aspekty trans-
feru inovatívnych technológií do praxe,
ale aj na využívanie komunálnych tech-
nológií a techniky. Problematiku bioply-
nových staníc a kompostovania na veľtrh
prinieslo vydavateľstvo Profi Press, vy-
davateľ Roľníckych novín, ako aj odbornej
poľnohospodárskej literatúry v českom
a slovenskom jazyku. Ďalším magnetom
výstavy bolo vyhodnotenie súťaže o NAJ -
inovatívnejší stroj roka, poriadanej me-
sačníkom Moderná mechanizácia v poľ-
nohospodárstve, ale aj prehliadka trak-
torov – veteránov z celého Slovenska. 

V expozícii Roľníckych novín bola pri
príležitosti veľtrhu slávnostne uvedená

trstina. Z tohto aspektu je zaujímavá 
i dynamika tvorby sušiny pri schopnosti
produkovať vysoké úrody fytomasy aj 
v suchších podmienkach. 

Cieľom riešenia súčasného projektu
je, ako tento fenomén využiť na zvýšenie
produkcie fytomasy z jednotky plochy a
následne hmotu použiť na energetické
účely ako substrát na zvýšenie produkcie

Súčasná veda potvrdzuje a ďalej roz-
víja doterajšie pozitívne poznatky o lás -
kavci a označuje ho za plodinu, vhodnú
na pestovanie v podmienkach očaká-
vanej klimatickej zmeny, pri vyšších te-
plotách a menšom množstve vlahy. 

Táto myšlienka sa stala objektom vý-
skumu v projekte, ktorý Katedra rastlinnej
výroby v spolupráci s firmou Darwell, 
s. r. o., rieši od roku 2009. Cieľom pro-
jektu, podporeného agentúrou APVV, je
využiť fytomasu láskavca na produkciu
bioplynu. Kolektív vedeckovýskumných
pracovníkov troch fakúlt SPU, zamest-
nancov Vysokoškolského poľnohospo-
dárskeho podniku SPU v Kolíňanoch 
a ďalších z výrobnej praxe, rieši pesto-
vateľské a technické otázky technológie
založenia porastu, jeho ošetrovania, zbe-
ru a skladovania. Ďalšou etapou je vy-
užitie láskavca ako substrátu v bioply-
novej stanici s následným ekonomickým
zhodnotením.

Konferencia ako spôsob
prezentácie výsledkov

Láskavec je perspektívna energetická
plodina. Predurčuje ju k tomu efektívnejší
C-4 typ fotosyntézy, ktorý majú i ďalšie
plodiny, ako je kukurica, cirok či cukrová

bioplynu. Z dvojročného projektu je za
riešiteľmi poldruharočné experimento-
vanie. Výsledky boli prezentované na
vedeckej konferencii s medzinárodnou
účasťou, ktorá sa konala 24. marca na
Katedre rastlinnej výroby FAPZ. 

Z nedávnej histórie 
až do súčasnosti

Od roku 1980 sa významné vedecké
centrá vo svete začali láskavcom inten-
zívne zaoberať. V rokoch 1991 až 2001
sa stal modelovou plodinou výskumu aj
na Slovensku. Vedúcim projektov o adap-
tabilite pestovania a využitia láskavca
na Slovensku a prehĺbení teoretických
poznatkov o jeho pestovaní a využití bol
doc. Ing. Jozef Húska, CSc., ktorý sa 
v týchto dňoch dožíva významného ži-
votného jubilea. Bývalí spolupracovníci
z katedry a súčasní riešitelia projektu
využili príležitosť na gratuláciu. Zaželali
mu pevné zdravie, šťastie, radosť zo ži-
vota a veľa úspechov v ďalšej tvorivej
práci. Veď docent Húska ani ako dô-
chodca nezaložil ruky do lona. Naďalej
je aktívny vo výskume láskavca, ale je
aj predsedom občianskeho združenia
Magna via, ktoré propaguje a zviditeľňuje
prírodné a kultúrne krásy Slovenska 
v okolí starej kráľovskej poštovej cesty
vedúcej cez päť štátov z Viedne cez
Karpaty do Rumunska.

Prof. Dr. Ing. RICHARD POSPIŠIL, KRV

do života nová publikácia medzinárod-
ného autorského kolektívu pod vedením
emeritného profesora Jána Jecha. V učeb-
nici Stroje pre rastlinnú výrobu 3 sú
zhromaždené informácie týkajúce sa stro-
jov a zariadení na pozberovú úpravu
rast linných materiálov a na ich sklado-
vanie. Obsah rozsiahleho diela je veľmi
aktuálny, pretože, ako konštatujú autori,
pozberovou úpravou možno kvalitu ra-
stlinného materiálu zlepšiť, ale aj zhoršiť.
Čitateľ v ňom nájde kapitoly teoretického,
ale aj praktického zamerania, od základ-
ných konštrukčných prvkov až po využitie
najmodernejších elektronických sústav.
Mimoriadna pozornosť sa venuje kvalite,
ekonomickej efektívnosti pozberovej úpra-
vy, aj domácej či európskej legislatíve
pre daný odbor. 

Kniha, ktorú vydala spoločnosť Profi
Press, s.r.o., Praha v spolupráci so Slo-
venskou poľnohospodárskou univerzitou
v Nitre, si odniesla aj ocenenie veľtrhu
Agrosalón v kategórii odbornej literatúry.

K. POTOKOVÁ

Mal som šťastie na vynikajúcich učiteľov,
aj na motivujúce prostredie, ktoré mi umož-
nilo vzdelávať sa, naučiť sa cudzie jazyky.“
Profesionálna kariéra, zameraná na ex-
pertnú činnosť, aj vzdelávanie v oblasti
vidieckeho rozvoja, potravinárstva a po-
travinovej bezpečnosti, ho previedla 70
krajinami sveta. „Osobná skúsenosť mi
napovedá, že z hľadiska poľnohospodár-
stva sú úspešné tie krajiny, v ktorých sa
inováciám a technickému pokroku venuje
dostatočná pozornosť. Tam, kde je transfer
poznatkov dobre vyriešený, tam, kde sú
úspešní v oblasti vzdelávania, výskumu,
poradenstva, je menej problémov, ako
v krajinách, kde toto všetko pokrivkáva,“
pokračuje docent Fehér a pokračuje, že
globalizáciu treba brať ako fakt a úlohou
učiteľov je pripraviť mladých ľudí na jej
dopady. „Je na to viacero spôsobov, ale
najdôležitejšie je ovládať cudzie jazyky,
informačné technológie a naučiť sa pro-
dukovať duchovné hodnoty! Pretože tak,
ako existuje technológia pestovania uho-
riek, treba sa naučiť aj postupy, ako vytvárať
duchovné bohatstvo. Začína to pri písaní
diplomovky, alebo už skôr, a základy sú
neskôr neoceniteľné aj pri zapájaní sa do
projektov, domácich či medzinárodných.
Mládež musí vystupovať otvorene a po-
hybovať sa vo svete, priebežne sa vzde-
lávať, pretože iba tak sa bude vedieť
adaptovať na rýchlo sa meniaci svet. Mladí
sa musia naučiť byť múdrymi, ale aj ko-

rektnými voči okoliu! Keď sa lúčim so svo-
jimi študentmi, vždy im zdôrazňujem, aby
si na ceste smerom „hore“ všímali, koho
stretávajú, lebo na ceste dolu schodmi
ich budú stretávať opäť,“ zdôrazňuje.

Docent Fehér pôsobí od 80. rokov 20.
storočia okrem pedagogickej práce aj vo
sfére poradenstva v najrôznejších sveto-
vých organizáciách, od FAO, OSN, OECD

O spolupráci s Maticou slovenskou

Ing. M. Tkáč informoval, že MS roz-
bieha projekt, v rámci ktorého plánuje
vypísať súťaž pre vysokoškolských štu-
dentov o najlepšiu esej, pričom naj -
úspešnejší študenti z každej vysokej
školy postúpia do celoštátneho kola.
Ďalšou aktivitou bude udeľovanie Ceny
predsedu Matice slovenskej za najlepšiu
dip lomovú prácu napísanú študentom
univerzity. 

Rektor P. Bielik informoval hostí, že
SPU dlhodobo podporuje zahraničných
Slovákov, študujúcich u nás, vytvára im
vhodné podmienky na štúdium. Vyjadril
názor, že by bolo prospešné spolu s
MS a Vyšehradskou štvorkou (V4) orga-
nizovať pre zahraničných Slovákov letné
školy. Boli by určené najmä pre matu-
rantov, ktorí by chceli študovať na Slo-
vensku. Absolvovali by kurz slovenského
jazyka, výberové prednášky o slovenskej
histórii a kultúre, o Európskej únii, ob-
čianstve v EÚ a podobne, prípadne aj
lekcie z anglického jazyka. Zároveň na-
vrhol udeľovať Cenu predsedu Matice
slovenskej aj zahraničným Slovákom
študujúcim na SPU. „Bude to podpora
ich úsilia, že vyštudovali v slovenčine,
vedia sa v tomto jazyku krásne vyjadrovať,
zaspievať si, či prečítať poéziu. A to
všetko je pre nás dôležité,“ zdôraznil
rektor. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Docent I. Fehér vidí veľký rozdiel medzi vzdelávaním v Maďarsku a vo Fran cúz sku,
kde učí na dvoch univerzitách. Francúzske školstvo je podľa neho viac orien to vané
na prax, študenti veľmi zodpovedne pristupujú k štúdiu, sú motivovaní k tomu, aby
boli úspešní v praktickom živote. Absolvovanie časti štúdia v zahraničí je pre nich tiež
samozrejmosťou. Foto: JURAJ HUBA

Rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 30. marca Ing. Mariána
Tkáča, PhD., predsedu Matice slovenskej v Martine, Ing. Máriu Mihálikovú,
ria diteľku Domu Matice slovenskej v Nitre a Ing. Jaroslava Pápaya, riaditeľa
Sekretariátu predsedu a správcu Matice slovenskej (MS) v Bratislave. Cieľom
návštevy bolo predložiť návrh na intenzívnu spoluprácu, ktorú by odštartovalo
podpísanie Memoranda o spolupráci medzi oboma inštitúciami.

V SKRATKE

Slovenská akademická informačná
agentúra, n.o. (SAIA), zorganizovala 24.
marca v Kongresovom centre SPU seminár
zameraný na mobility doktorandov a vý-
skumných pracovníkov. Jeho cieľom bolo
poskytnúť informácie o praktických as-
pektoch spojených s pobytom slovenských
odborníkov v zahraničí (a naopak, zahra-
ničných u nás), predstaviť európsku ini-
ciatívu servisných centier a portálov 
EURAXESS – Researchers in Motion, ako

aj štipendijné programy administrované agentúrou. Po skončení podujatia prijala
zástup cov SAIA, n.o., prorektorka SPU Elena Horská. S riaditeľkou Katarínou Koš-
ťálovou hovorili o možnostiach posilnenia spolupráce medzi oboma inštitúciami,
najmä v oblasti propagácie SPU na medzinárodných veľtrhoch vzdelávania, ako
aj užšej spolupráci v rámci siete servisných centier pre podporu mobilít výskumných
pracovníkov EURAXESS. 

Stručný prehľad ponuky programov SAIA, n.o., a informácie o portáli EURAXESS
nájdete na webovej stránke KZVaMP cms.uniag.sk/Groups/zahranicne-vztahy/
podujatia/. Ing. GABRIELA SLIVINSKÁ

Fakulta európskych štúdií a regionálneho
rozvoja v spolupráci s North Karelia University
of Applied Sciences vo Fínsku a Agentúrou
pre rozvoj vidieka zabezpečila odborný se-
minár pre pedagógov, výskumných pracov-
níkov, zamestnancov samospráv a pora-
denských agentúr. Na podujatí sa zúčastnila
skupina fínskych odborníkov, ktorí prezen-
tovali problematiku rozvoja vidieka a projekty
realizované v oblasti Severnej Karélie a zá-
roveň priblížili možnosti budúcej spolupráce. Hostí na pôde univerzity privítala
prorektorka SPU prof. E. Horská a prodekanka FEŠRR doc. E. Marišová. V priestoroch
Agro  inšti tútu absolvovali rad odborných prednášok, ktoré pre nich pripravila ARV.
Sú čas ťou programu bola aj návšteva Arboréta Mlyňany SAV, bioplynovej stanice
a plantáže rýchlorastúcich drevín v Kolíňanoch. Ing. HANA KALUŽÁKOVÁ

Bezpečnosť a kontrola potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín usporiadala 30. a 31. marca už 8.

vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou odborníkov z Česka, Poľska
a Rakúska. Hovorilo sa hlavne o aktivitách Slovenskej republiky v rámci spolupráce
s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), systéme kontroly hydinového
mäsa, antimikrobiálnej rezistencii a bezpečnosti potravín, nutrigenomikách a ich
vplyve na zdravie, ale aj o kvalite vzdelávania v kontexte požiadaviek trhu práce.

Pozitívom konferencie bola účasť tak-
mer päťdesiatich zástupcov potravinár-
skych firiem, pre ktorých boli určené
predovšetkým témy zamerané na certi-
fikáciu nového systému bezpečnosti po-
travín, kontrolu prenosných ochorení,
krízový manažment počas záplav, rýchlu
detekciu patogénnych baktérií a aler-
génov. Druhým kladom je pravidelná
účasť firiem s laboratórnou technikou,
tentokrát ich bolo osem, z ktorých sedem
sa aj prezentovalo a vystúpilo s pred-
náškou. Prístrojová technika, textúrometer,
zariadenie na testovanie obalov, analy-
zátor obsahových zložiek v mlieku, uni-
verzálny viacúčelový analyzátor potravín
a iné, boli umiestnené v samostatnej
miestnosti, kde sa záujemcovia mohli
bližšie s nimi oboznámiť a zmerať si
vlastné vzorky. Je to prínos nielen pre
našich študentov, ale aj pre študentov
stredných škôl potravinárskeho zame-
rania z Nitry a Nového Mesta nad Váhom,
ktorí sa na konferencii každoročne zú-
častňujú. 

V oblasti bezpečnosti potravín živo-
číšneho pôvodu odzneli zaujímavé pred-
nášky o hodnotení účinnosti sanitačných
prostriedkov na devitalizáciu mikrobiál-
nych biofilmov, oxidačnej stabilite a pro -

file mastných kyselín tukov mäsa kurčiat,
bezpečnosti kozieho mlieka a iné. Práce
z oblasti chemickej bezpečnosti potravín
boli zamerané na mykotoxíny v obilni-
nách a výrobkoch z nich, hodnotenie ri-
zika vy braných kontaminantov, monito-
ring etylkarbamátu v destilátoch a riziko
príj mu hliníka zo stravy. Z konferencie
vyšiel zborník plných textov a vybrané
príspevky boli uverejnené v časopise
Potravinárstvo, ktorý je vydávaný aj 
v e-verzii (www.potravinarstvo.com). 

Už tradične sa konal aj spoločenský
večer s prezentáciou kvalitných, tradič-
ných slovenských výrobkov. Boli tu vína
z východného Slovenska, syry z farmy 
v Pružinej, z PD Liptovské Revúce a zo
Slovenskej Ľupče. Kvalitné syry a mliečne
výrobky prezentovali aj Agrotami Nitra 
a Milsy Bánovce nad Bebravou. 

Na záver chcem poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k úspešnému priebehu konferencie. Ve-
rím, že tradícia je nasmerovaná správne,
pretože bezpečnosť a kontrola potravín
sú témy, ktoré bude treba dlhodobo riešiť
a hľadať nové cesty a spôsoby v záujme
ochrany spotrebiteľa a jeho vzdelávania. 

Doc. Ing. JOZEF GOLIAN, Dr.,
vedúci KHBP Úžitkové vlastnosti láskavca sú jednoznačne pozitívne v mnohých oblastiach,

v potravinárstve, zeleninárstve, zdravotníctve, kozmetike, krmovinárstve,
okrasnom záhradníctve. V ostatných rokoch pribudla aj oblasť energetiky, veď
rastlina je perspektívna aj ako zdroj energie.

Láskavcom sa ako prvý na SPU za-
oberal docent Jozef Húska, ktorý za-
čiatkom roka oslávil významné život-
né jubileum. Blahoželáme!

až po UNIDO. „Poradenstvo a vzdelávanie
sú podľa mňa ako bicykel, jeden pedál
poháňa druhý,“ vraví a odporúča peda-
gógom, aby sa nebáli poradenstva, pre-
tože to ich môže veľmi obohatiť, posilniť,
je to výzva, ktorá zvýši ich kompetencie,
aj kvalitu pedagogickej práce. 

K. POTOKOVÁ

Viac na www.polnohospodar.sk
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V ZRKADLE...

Prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
Pracovná pozícia:
profesor na Katedre
biometeorológie a
hydrológie FZKI 

Miesto narodenia:
Veľká Ves, okres Pol-
tár (vtedy Lučenec)

Vek: 66 rokov

POZÝVAME

NEPREHLIADNITE

Čím ste chceli byť ako dieťa?
- Dlho som nemal žiadne konkrétne

predstavy, ale pred maturitou som sa
rozhodol študovať kombináciu mate-
matika – filozofia na UK v Bratislave.
Promoval som však na Agronomickej
fakulte VŠP v Nitre.

S kým by ste sa chceli stretnúť 
a porozprávať?

- Nemám osobitné túžby na špe-
ciálne stretnutia a rozhovory. Zatiaľ mi
stačia tie, ktoré sa realizujú.

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť?

- Ako každý učiteľ, najväčšiu radosť
mám z úspechov svojich študentov 
v praxi. A ako každý starý otec som
pyšný aj na úspechy či pokroky svojich
štyroch vnučiek a dvoch vnukov. 

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
- Aby konečne zavládla na svete,

alebo aspoň na Slovensku, spravodli-
vosť vo všetkých svojich formách a ob-
menách (či odmenách?).

Čo rád čítate (počúvate)?
- Mojou najobľúbenejšou knihou bol

a ešte aj je román Traja kamaráti od E.
M. Remarqua. V poslednom čase som
„objavil“ aj A. P. Čechova a snažím sa
pravidelnejšie čítať aj Knihu kníh.

Ako si dobíjate energiu?
- Pri „slovenskom mori“ v Chorvátsku.

Páči sa mi aj nordická chôdza. Palice
a obuv už mám.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť?

- Mám ich viac, ale neviem určiť po-
radie. ☺

Aké máte koníčky?
- Mojím najväčším koníčkom je zatiaľ

písanie a čítanie.

Máte nejaký obľúbený citát?
Páči sa mi aj tento, len som si nie

istý, či je pravdivý: „Keď nevieš, ktorou
cestou máš ísť, vyber si tú ťažšiu, a ur-
čite v živote nezablúdiš.“ -rch-

V Belgicku - krajine praliniek, syrov a piva
V rámci programu Erasmus sme sa v posledný februárový týždeň zúčastnili

na konferencii pod názvom Udržateľný rozvoj, ktorá sa konala na Katholieke
Hogeschool Kempen (KHK) v meste Geel v Belgicku.

ČÍTALI SME

Kempen je oblasť, ktorá sa nachádza
v severnej časti Belgicka. Obyvatelia tu
hovoria po flámsky, čo je jazyk blízky
holandčine. Univerzita KHK má sídla 
v štyroch mestách – Geele, Turnhoute,
Liere a Vorselaare a zahŕňa jedenásť
fakúlt s vyše šiestimi tisíckami študentov.
Možno tam študovať poľnohospodárske
a environmentálne vedy, manažment,
infor matiku, pedagogiku, zdravotníctvo
a sociálnu prácu. Niektoré programy sú
vyučované v angličtine. Zaujímavosťou
je, že v rámci zdravotníctva sa na uni-
verzite venujú vývoju ortopedických ná-
hrad, najmä chodidiel.

Počas plenárneho zasadnutia vystúpil
S. De Gheldere (spolupracovník Al Gora)
a novinár R. Vranckx s príspevkami o tr -
va lo udržateľnom rozvoji a možnostiach
mierového riešenia súčasných vojnových
a krízových situácií vo svete. M. Wynants
predniesol prezentáciu na tému klimatickej
zmeny (We can change the weather).

My sme sa vo svojom vystúpení za-
merali na prezentáciu Slovenska, Slo-
venskej poľnohospodárskej univerzity,
systému vzdelávania a na históriu a sú-
časnosť nášho poľnohospodárstva. 

Účastníkov konferencie prijali aj na
magistráte mesta Geel, ktoré má asi 35-
tisíc obyvateľov a je povestné svojou
charitatívnou činnosťou, spočívajúcou v
prijímaní duševne cho-
rých ľudí do rodín.

Súčasťou spoznáva-
nia belgických reálií
bola aj ochutnávka bel-
gických syrov a pív. A,
samozrejme, nezabudli
sme ani na vynikajúce
belgické pralinky. Vo
voľnom čase sme si
pozreli pamätihodnosti
ďalších miest, Turnhou-
tu, Antwerp a Bruselu. 

Počas nášho pobytu
bola podpísaná bilate-
rálna dohoda medzi
Katholieke Hogeschool
Kempen a SPU v Nitre,

ktorá otvára ďalšie možnosti spolupráce
pre pedagógov i študentov oboch uni-
verzít. Jedným z cieľov medzinárodnej
konferencie bolo motivovať študentov
KHK, aby absolvovali časť svojho štúdia
v zahraničí. Je zaujímavé, že na rozdiel
od našich vysokoškolákov, má len veľmi
nízky počet belgických študentov záujem
vycestovať do zahraničia v rámci vý-
menných programov.

PhDr. J. HORVÁTHOVÁ, PhD., 
PhDr. J. JAKABOVIČOVÁ, PhD., KOJV

Belgická cukráreň, to je pastva pre všetky zmysly.
Foto: autorky

Dekan Fakulty záhradníctva a kra-
jinného inžinierstva oznamuje, že 

l 28. 4. 2011 o 10.00 h v cvičebni
TD-17 na Katedre záhradnej a krajinnej
architektúry FZKI bude Ing. Melinda
Baruszová obhajovať dizertačnú prácu
na tému Vývoj a zásady tvorby mest-
ského parku;

l 29. 4. 2011 sa v cvičebni EM-21
na Katedre udržateľného rozvoja FEŠRR
uskutočnia obhajoby dizertačných prác:
o 10.00 h bude Ing. András Fazekaš
obhajovať prácu na tému Odrodová
podmienenosť produkčnej výkonnosti
rýchlorastúcej energetickej dreviny
rodu Salix v suchších podmienkach
juhozápadného Slovenska a o 11.30 h
bude Ing. Martin Hauptvogl obhajovať
prácu na tému Vplyv pôdno-klimatic-
kých a hydrologických podmienok ju-
hozápadného Slovenska na vybrané
produkčné ukazovatele rýchlorastúcej
energetickej dreviny rodu Salix. 

l  l  l

Dekan Fakulty biotechnológie a po-
travinárstva oznamuje, že 30. júna 2011
sa budú konať prijímacie skúšky na III.
stupeň vysokoškolského štúdia – do-
ktorandské štúdium, v nasledovných
akreditovaných študijných programoch:

- biotechnológie
- technológia potravín.
Témy dizertačných prác sú zverej-

nené na www.fbp.sk a na vedeckový-
skumnom oddelení Dekanátu FBP, Tr.
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel.č.: 037/641
5385. Uzávierka prihlášok na štúdium
je 7. júna 2011.

Knižný dar do Univerzitnej knižnice

Izraelská literatúra sa stala trvalou
súčasťou Celosvetovej PEN knižnice,
ktorá sídli v Univerzitnej knižnici v Bra-
tislave a obsahuje už štyri tisícky kníh
vo vyše 50 jazykoch. Tento rok bolo
hlavným donorom Veľvyslanectvo Izrae-
la na Slovensku. Prispelo desiatkami
kníh známych izraelských autorov 
v hebrejčine.

Knihy na malej slávnosti 30. marca
osobne odovzdal izraelský veľvyslanec
na Slovensku, Alexander Ben-Zvi (na
obrázku). „Židia sú označovaní aj ako
národ knihy, preto si veľmi ceníme, že
sme sa mohli zapojiť do tohto projektu.
Vybrali sme reprezentatívnu vzorku na-
šej literatúry, diela súčasných izrael-
ských spisovateľov, ale aj knihy o histórii
judaizmu a Izraela,” povedal Alexander
Ben-Zvi. ZUZANA KIZÁKOVÁ

l VPP SPU Kolíňany, s.r.o., ponúka
na predaj veľkonočné jahňatá francúz-
skeho mäsového plemena Ille de Fran-
ce v živom stave 15-25 kg (cena 3,40
€/kg) a v mäse (6,80 €/kg). Kontakt:
037/6318 227, 0904 660 298.

l Hľadám externých predajcov bez-
pečnostných dverí. 

Kontakt: liptak@valassko.sk

Ocenenie pre profesora
Imricha Točku

Prof. Imrich Točka si 1. apríla na
„krste“ svojej novej knihy prevzal Cenu
primátora za prínos v oblasti kultúry,
pedagogickej a vedeckej činnosti. 

Pôsobil ako pedagóg na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite, zaoberal
sa chovom drobných zvierat. Od ma-
lička bola jeho koníčkom história a
zberateľstvo, pričom sa zameriaval naj-
mä na numizmatiku. Prof. Točka je zná-
my vrúcnym vzťahom k svojmu rodisku
Chrenovej (Tormoš), o ktorom vydal
viacero knižných publikácií (Tormoš
Chrenová - dejiny obce, Farský kostol
sv. Martina v Nitre – Chrenovej, Z mi-
nulosti Chrenovej, Zo starej Chrenovej
veselo i vážne). Pred dvoma rokmi
vyšlo jeho dielo Nitra na numizmatic-
kých pamiatkach. 

Začiatkom apríla potešil Nitranov,
najmä Chrenovčanov, ďalšou hodnot-
nou publikáciou - História ochotníckeho
divadla v Nitre – Chrenovej. Je v nej
výber z repertoáru 34 odohraných hier
v období rokov 1932 – 1973. 

Ako nám profesor Točka prezradil,
na svojom pracovnom stole má roz-
pracované ďalšie dielo o nitrianskych
zvonoch, cennej medailérskej zbierke
a poľovníckych insígniách. -rch-

Chceš byť úspešný v poľnohospodárstve?
Katedra financií FEM vás pozýva na

vzdelávací kurz Finančný manažment
v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve
a v rozvoji vidieka pre subjekty poľno-
hospodárskej prvovýroby, spracovateľov
poľnohospodárskych komodít a posky-
tovateľov služieb pre poľnohospodárstvo. 

Vzdelávací kurz je zdarma (vrátane
ubytovania, stravy a sprievodného pro-
gramu) a uskutoční sa v máji (3 dni) 

a októbri (4 dni) 2011. Účastník kurzu
ob dr ží potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Viac informácií a prihlášku na kurz
náj dete na www.fem.uniag.sk/fem/fm2011 

Kontakt: Fakulta ekonomiky a manaž-
mentu SPU v Nitre, Katedra financií, Tr.
A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel: (037) 641
48 34, 641 41 64, 641 41 40, fax: (037)
651 15 89, e-mail: peter.serences@fem.
uniag.sk.

Basketbal
Basketbalisti BK SPU Nitra v treťom

zápase série zdolali doma ŠKP Banská
Bystrica 88:57. Vo štvrtom zápase ŠKP
Banská Bystrica odvrátila mečbal a vý-
sledkom 79:74 stav série vyrovnala na
2:2. Rozhodujúci piaty zápas zvládli nit -
rianski vysokoškoláci lepšie a po nároč-
nom a urputnom súboji zvíťazili 75:71.
V prvom semifinálovom zápase porazili
BK Váhostav-SK Žilina 94:86 a ujali sa
vedenia 1:0. Viac na www.bknitra.com

Volejbal
Volejbalisti VK Ekonóm SPU Nitra

v bojoch o 5. až 10. miesto prehrali v od-
vetnom zápase s STU Bratislava na do-
mácej palubovke 0:3. Nepriaznivý výsle-
dok posunul vysokoškolákov do boja 
o 7. miesto. Vo vyrovnanom zápase s do-
mácim ATC COP Trenčín podľahli až
v tajbrejku 3:2. www.volejbalnitra.sk

Florbal
Florbalistky ŠK Slávia SPU DFA Nitra

sa predstavili po prvý raz v štvorročnej
histórii klubu v semifinále. CVČ UNIHOC
Žirafa Žilina bol však nad ich sily a v
sérii zvíťazil 3:0 na zápasy. Nitra prežíva
jednu z najúspešnejších sezón, keď má
ešte šancu získať bronzovú medailu.

www.florbalportal.sk
L.B.

Michaela Pápežová si z lámačky študentov 3. ročníka FEM odniesla netradičný
darček. V tombole vyhrala zaujímavú cenu – jeden deň v pozícii asistentky
dekanky svojej fakulty. Deň s veľkým D si s doc. Ing. Ivetou Zentkovou, CSc.,
zvolili na 28. marca. So svojím zážitkom sa Michaela podelila aj s nami.

„Výhre som sa veľmi potešila, aj keď
priznám sa, spočiatku som mala zmiešané
pocity, ako to všetko dopadne. Náš spo-
ločný deň s pani dekankou Zentkovou
začal na rektoráte,
kde sme sa pri príle-
žitosti Dňa učiteľov zú-
častnili na slávnost-
nom oceňovaní peda-
gógov, ktorí sa zaslú-
žili o rozvoj a dobré
meno našej univerzity.
Po skončení podujatia
mala pani dekanka
krátke pracovné stret-
nutie s pánom rektorom, medzitým ma
pracovníčky rektorátu oboznámili s fun-
govaním tohto úseku. Potom naše kroky
viedli do pracovne pani dekanky, kde
vybavovala elektronickú korešpondenciu

a podpisovala rôzne dokumenty, súvisiace
s prácou katedier. Cez prestávku sme
išli spolu na obed. Popoludní ma zozná-
mila s pracovníkmi dekanátu a priblížila

mi ich prácu. Neskôr
sme sa prešli po bu-
dove a diskutovali, čo
by bolo treba vylepšiť.
Na záver sme vyhod-
notili náš spoločný
deň. Napriek tomu, že
bol skutočne hektický,
veď v jej pracovni ne-
ustále zvonil telefón,
musela niečo riešiť 

a vybavovať stránky, som veľmi šťastná,
že som mala možnosť nahliadnuť do jej
programu. Teraz už viem, ako v praxi vy-
zerá pracovný deň dekanov na našej
univerzite!“ -rch-

29. 4. 2011 piatok
Univerzity mestu
pešia zóna a Svätoplukovo námestie, 11.00 h

Poradňa zdravého životného štýlu 
pre Nitranov
pešia zóna a Svätoplukovo námestie, 16.00 h

Stavanie mája
pešia zóna a Svätoplukovo námestie, 17.00 h

2. 5. pondelok
IRŠ Mladosť vysiela naživo
foyer pod aulou SPU, 9.00 – 14.00 h

Volejbalový zápas UKF - SPU
športová hala SPU, 13.00 (ženy) a 15.00 h 
(muži)

Jarný beh Nitrou
nábrežie rieky Nitry, 16.00 h

Výtvarný workshop Papierový
drak 2011
ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 14.00 h

Superstar nitrianskych univerzít
ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 18.30 h

Marhuľový ostrov 
celovečerný film Petra Bebjaka (SR, 2011)
Aula UKF, Tr. A. Hlinku 1, 19.30 h

3. 5. utorok
Výstava prác študentov FZKI a TF
foyer pod aulou SPU, 9.00 h

Piknik 2011
FZKI, Tulipánová 7, 9.30 h

Milan Kundera a jeho tvorba
spoločenská sála ŠD Zobor, Hospodárska 1,
10.00 h

Výstava minerálov a hornín
vestibul ŠD Mladosť, od 10.00 do 14.00 h 

Silná ruka nitrianskych univerzít 
(armwrestling)
seminárna miestnosť KTVaŠ PF UKF, 
Tr. A. Hlinku 1, 10.00 h

IX. medziuniverzitné preteky 
vo vodnom slalome
rieka Nitra, 12.00 h

Poker – fenomén súčasnosti 
Kongresová sála SPU, ŠD A. Bernoláka, 15.30 h

Futbalový zápas SPU – UKF 
o Putovný pohár rektorov 
nitrianskych univerzít
futbalový areál FC Nitra, 17.00 h

Divadielko na Osmičke: Johnyho 
pomsta, alebo Ako šerif Bradley 
do nešťastia prišiel
spoločenská miestnosť ŠD Mladosť SPU, 18.30 h

Pokerový turnaj študentov 
UKF a SPU
Hollywood Poker Club, Dražovská 1, 20.00 h

4. 5. streda
Univerzitný deň študentskej 
vedeckej činnosti SPU
fakulty SPU, Tr. A. Hlinku 2, Tulipánová 7, Farská 24

Stolnotenisový turnaj
telocvičňa ŠD UKF Zobor, 14.00 h

Maratón v aerobiku
veľká telocvičňa PF UKF, 15.00 h

Karneval v Riu po slovensky – 
sprievod mestom
zimný štadión – Svätoplukovo námestie – pešia
zóna – areál SPU, 16.30 h

Bažant majáles
areál „V“ SPU, Akademická ul., od 16.00 
do 23.00 h

5. 5. štvrtok
Basketbalový zápas UKF – SPU 
športová hala SPU, 13.00 h (ženy) a 15.00 h (muži)

6. 5. piatok
Galavečer Gaudeamus
Steinmann – Kunze – Polanski: 
Ples upírov
Staré divadlo K. Spišáka, 18.30 h

OZNAMUJEME

S PIETOU
Rektorát SPU s hlbokým zármutkom

oznamuje, že 24. 3. 2011 zomrel vo
veku 50 rokov 

Karol Svetlík.
Na univerzite pracoval od roku 1998

ako strážnik a neskôr zamestnanec
ochrany, naposledy v objekte Hospo-
dárska 7. 

Posledná rozlúčka so zosnulým bola
28. 3. 2011 na cintoríne v Mlynárciach. 

Česť jeho pamiatke! 
Zamestnanci ÚKR, BOZP, 

OPP a VO R-SPU.

n   n   n

Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov SPU s hlbokým zármutkom
oznamuje, že 26. 3. 2001 nás vo veku
70 rokov opustil bývalý dlhoročný pe-
dagóg

doc. Ing. Michal Gavalier, CSc.
Na Katedre genetiky a plemenárskej

biológie pôsobil od roku 1969. V období
rokov 1979 – 1980 vykonával funkciu
vedúceho. Bol zodpovedným riešiteľom
viacerých významných výskumných
úloh. Pedagogicky sa profiloval najmä
v oblasti všeobecnej zootechniky, ge-
netiky populácií, šľachtenia a selekcie
hospodárskych zvierat. Bol autorom
mnohých vedeckých a odborných prác,
vysokoškolských skrípt a viacerých
učebných textov. Bol zakladateľom
a prednášajúcim na prvých postgra-
duálnych kurzoch organizovaných na
katedre. 

Na poslednej ceste sme ho odpre-
vadili 30. 3. 2011 v Štrbe.

Česť jeho pamiatke!
Kolektív Katedry genetiky

a plemenárskej biológie

Vo februári absolvovala Mgr. Ing. Danka
Moravčíková, PhD., vedúca Kancelárie
celoživotného vzdelávania, študijný pobyt
vo francúzskom regióne Limousin, za-
meraný na otázky zamestnanosti vo vi-
dieckych oblastiach. Článok prinesieme
v nasledujúcom čísle. 

Študentov a zamestnancov, ktorých
zaujíma táto problematika, pozývame na
výberovú prednášku Inovatívne prístupy
k riešeniu socio-ekonomickej situácie
v krízových vidieckych oblastiach, ktorá
sa uskutoční vo štvrtok 5. mája 2011
o 13.00 h v miestnosti A-01.
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