
Predstavitelia oboch univerzít pri pod-
pise Memoranda o spolupráci.

Zrekonštruovali Experimentálne 
centrum hospodárskych zvierat

SPU odštartovala
spoluprácu
s Essex University

Nový univerzitný 
informačný systém
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Prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.,
vedúci KŠZ, v úvode krátko pripomenul
históriu tohto jedinečného pracoviska
na Slovensku a etapy jeho prestavby
po súčasnosť. Stanica vznikla v roku
1967 s cieľom zaoberať sa kontrolou
dedičnosti mäsovej úžitkovosti ošípa-
ných. V priebehu dvoch rokov sa rozšírila
aj o chovnú časť pre ovce. Druhá etapa
prestavby prebehla začiatkom 80-tych
rokov, keď z jednej časti chovných prie-
storov vytvorili unikátne laboratórium.
Tretia etapa bola spojená s vybudovaním
priestorov pre chov koní a jazdiarne. 

Účastníci kolaudácie zrekonštruova-
ného centra si prezreli laboratóriá, nový
prístroj na analýzu organických látok 
v mäse, mlieku a v syre, na bitúnku pra-
covníci katedry predviedli rozdiel v ja-
točnej skladbe rôznych typov ošípaných
a metodiky, ktorou sa zisťuje technologická
kvalita mäsa. Ďalšou zastávkou boli prie-
story, v ktorých sú umiestnené nové pô-
rodné boxy pre prasnice s prasiatkami.
Prezentovaná bola aj stajňa a špeciálny
prístroj pre kone - záťažový regulátor po-
hybu, slúžiaci na zisťovanie fyziologickej
záťaže organizmu zvieraťa v štandardných
podmienkach, ako doplnková tréningová
metóda a spôsob regenerácie organizmu.
Prof. O. Debre cé ni informoval hostí, že
pracovisko doteraz vychovalo 1200 dip -

lomantov, 64 kandidátov vied, habili -
tovalo sa tu 8 docentov, 7 profesorov 
a dvaja doktori vied.

Rektor P. Bielik vyjadril radosť, že
univerzita vynaložila finančné zdroje
účelne a zrekonštruované centrum 
s modernými prístrojmi bude prínosom
pre rozvoj vedy a výskumu na SPU.
Pracovníkom centra zaželal do budúcej
práce veľa úspechov. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Rektor SPU, prof. Ing. Peter Bielik,
PhD., podpísal zmluvu so spoloč-
nosťou IS4U na dodávku nového
univerzitného informačného systé-
mu (UIS).

Nový UIS rozširuje podporu infor-
mačných a komunikačných technológií,
nielen na oblasť vzdelávania, ale aj
vedy a výskumu, evidencie publikačnej

činnosti, osobný manažment, eAgendu
či nový Content management system
pre tvorbu nového webu SPU.

Aby sa plne využili všetky funkcie
UIS, bude ho musieť dôsledne používať
každý zamestnanec univerzity, vkladať
doňho informácie a údaje a neustále
ich aktualizovať. Informácie uložené 
v IS sa budú automaticky využívať do
podkladových materiálov, hlásení alebo
výročných správ a pod.

V súčasnosti už beží testovacia pre-
vádzka systému a úvodné školenie
systémových fakultných integrátorov,
ktorí sa oboznamujú s jeho činnosťou
tak, aby ostrá prevádzka UIS mohla
začať 1. septembra 2011. 

Doc. Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD.,
prorektorka SPU pre informatizáciu 

a rozvoj univerzity

Pred niekoľkými dňami prišla tlačová
správa o tom, že deň svätého Urbana,
patróna vinohradníkov, využili v Modre
na to, aby otvorili verejnosti pivnice, ale
upozornili ju aj na problémy našich vi-
nohradníkov a vinárov. Pretože globali-
zácia a kríza ani ich neobchádza. A pri-
tom, ako vieme, víno, jeho produkcia aj
konzumácia, je oddávna súčasťou našej
kultúry. Vieme o tom veľa, no predsa...

Raz som čítala zaujímavý článok 
o obyčaji zo začiatku 19. storočia: šľach -
tici, veľmoži, ale ani obyčajní mešťania
či sedliaci nikdy pri svojich prípravách
na dlhšie cesty nezabudli vziať si do
koča či do voza akúsi „prepravku“, plnú
fliaš s vínom. Bola to debna s poklopom
a priehradkami, umelecky stvárnená, vy-
robená zo vzácneho dreva, ozdobená
podľa vkusu a mešca majiteľa kovaním,
obtiahnutá kozinkou, vystlaná mäkkou
látkou, aby sa fľaše vzácneho moku na
hrboľatých cestách nebodaj nerozbili.
Pretože víno sa pokladalo za skutočný
poklad pre pocestného v časoch, keď
nebolo veľmi vhodné piť vodu z dedin-
ských studní a neexistoval cestovný po-
riadok o tom, do ktorého hostinca koč
dorazí do západu slnka. Okrem toho sa
však za dôležitú považovala aj príjemná
pohoda počas namáhavej cesty a aj tu
bolo víno, niečo domácke, na dobrej
pomoci. Že to bolo veľmi dôležité, o tom
svedčia aj dobré rady z ľudových kalen-
dárov 19. storočia. „Pribaľ si prepravku
do rebriny!“ Ľudová spisba však poznala
aj opačný pól. „Bodaj by ti vytiekol obsah
prepravky!“ zahromžil si na adresu ne-
priateľa nejeden nežičlivec. 

Toľko o zvyklostiach dávnejšej minu-
losti. Keď sa však vrátime do reality,
bude namieste, ak poprajeme našim vi-
nohradníkom a vinárom dobrý rok. A mi-
lovníkom zlatistého moku? Krásne zážitky
s ním, trebárs aj na (vínnych) cestách –
aj keď, ruku na srdce, dnes už nie je
v našich končinách núdza o dobrú pitnú
vodu! K. POTOKOVÁ

Vedenie univerzity na čele s rektorom, Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom,
PhD., sa 23. mája zúčastnilo na slávnostnej kolaudácii zrekonštruovanej budovy
a vynovených laboratórnych a čiastočne aj chovných priestorov Experimentálneho
centra hospodárskych zvierat, bývalej Stanice výkrmnosti a jatočnej hodnoty
ošípaných pri Katedre špeciálnej zootechniky (KŠZ) FAPZ.
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Keď je po skúškach... Foto: MIROSLAV HABÁN

V anglickom Colchestri sa 18. mája
uskutočnilo rokovanie medzi rektorom
SPU, prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD.,
a zástupcami Essex University (EU),
ktorá patrí medzi päťsto najlepších na
svete a sedem najlepších vo Veľkej
Británii. 

Predmetom rozhovoru rektora P. Bie-
lika s prof. Robom Massarom, prorek-
torom EU pre výskum a podnikateľskú
činnosť, prof. Martinom Hensonom, deka -
nom EU pre medzinárodný rozvoj a An-
gelou Turton, vedúcou zahraničného
oddelenia EU pre štúdium, boli možnosti
medzinárodnej spolupráce v oblasti vý-
skumu a vzdelávania, ako aj výmenných
pobytov pre študentov, učiteľov a ad-
ministratívnych pracovníkov oboch in-
štitúcií. Na stretnutí bolo podpísané Me-
morandum o spolupráci. -rch-

mického senátu PU v Krakove vydvihli
postavenie slovenského partnera ako
úspešnej európskej univerzity pri roz-
víjaní pedagogickej, vedeckovýskumnej
i projektovej spolupráce, spoločné rie-
šenie výskumných úloh a vzdelávacích
medzinárodných projektov (CEEPUS,
IVF, CEINET, EIP, ASO a ďalšie). 

Rektor P. Bielik, navrhol, aby sa bi-
laterálna zmluva, podpísaná v roku
2005 medzi oboma univerzitami, ak-
tualizovala aj na úrovni jednotlivých
fakúlt, v záujme využívania existujú-
ceho potenciálu a súčasných mož-
ností, ktoré prinášajú rôzne projektové
výzvy v rámci európskeho priestoru.
Zároveň ponúkol spoluprácu v oblasti,
ktorú prináša schválený projekt Leo-
nardo PLM pre absolventské praxe
absolventov SPU a navrhol participáciu
Katedry odborného jazykového vzde-
lávania FEM SPU na výučbe cudzích
jazykov pre študentov PU v Krakove,
s možnosťou získať certifikát UNICERT
a zapojenie pedagógov SPU do vý-
učby študijných programov v anglic-
kom jazyku. -r-

Rokovanie 
v Krakove

Novinkou v Experimentálnom centre hospodárskych zvierat je aj špeciálny
prístroj na meranie a analýzu všetkých organických látok, bielkovín, tuku, ener-
getickej hodnoty, vody a sušiny v mäse, syre a v mlieku. Na snímke Ing. Ondřej
Bučko, PhD., odborný asistent KŠZ, prezentuje činnosť prístroja. Foto: rch

Na pozvanie Dr.h.c. prof. dr.
hab. Janusza Żmiju, rektora

Poľnohospodárskej univerzity v Kra-
kove, sa 27. mája na slávnostnom
zasadnutí akademického senátu zú-
častnil rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing.
Peter Bielik, PhD., 

Rektor P. Bielik vo svojom vystúpení
oboznámil poľských kolegov s proce-
som transformácie univerzitného vzde-
lávania na SPU, bilancoval doterajšiu
a načrtol možnosti ďalšej spolupráce
oboch univerzít. Vystúpenie sa stretlo
s veľkým ohlasom. Členovia Akade-
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Folklór je vecou srdca

„Zo Zoborom pod Zoborom 
a všeligďe inďe“

Nech sa milý čitateľ nepohorší nad pravopisom! Nie je to neznalosť
nášho jazyka! Ale do slova a do písmena, v tej správnej „nitránčine“,
názov slávnostného programu, ktorým si Folklórny súbor ZOBOR, pô-
sobiaci pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 2. júla 
v Divadle Andreja Bagara pripomenie 55. výročie svojho vzniku. Za prí-
tomnosti bývalých aj súčasných členov bude spomínať na minulosť,
tešiť sa z prítomnosti a snáď aj uvažovať o budúcnosti.

Včera
Folklórny súbor bol založený ako Súbor

piesní a tancov pri Vysokej škole poľno-
hospodárskej v Nitre v roku 1956 z pod-
netu Viktora Sidora a ďalších nadšencov,
vedúceho tanečnej zložky a choreografa
Ivana Pašku, zároveň prvého umeleckého
vedúceho, primáša ľudovej hudby Jána
Harazína, vedúceho speváckeho zboru
Tomáša Valka a hospodára Štefana Šuf-
liarskeho. Nadviazali na iniciatívu skupinky
nadšencov z roku 1953. Po prvýkrát sa
publiku predstavili 16. mája 1957 na
scéne Nitrianskeho krajového divadla.
No a odvtedy svojím hudobným, spe-
váckym a tanečným umením šíria tradíciu
slovenskej ľudovej kultúry doma aj vo
svete nepretržite už 55 rokov.

Dnes
Súbor v súčasnosti pozostáva z ľudovej

hudby, dievčenskej speváckej skupiny 
a tanečného súboru. Jeho členmi sú 
v prevažnej miere študenti oboch nitrian-
skych univerzít. Dramaturgická línia sa
od roku 1996 orientuje na spracovanie
pôvodného folklórneho materiálu z okolia
Nitry a z tekovskej oblasti formou tema-
tických blokov a je doplnená o progra-
mové čísla komornejšieho charakteru 
z iných kultúrnych oblastí Slovenska,
ktoré tvoria samostatný program. Milovníci
a znalci folklóru ocenili celovečerné pro-
gramy Pod Zoborom pri driku, Medzi do-
linami, medzi vršky, Jar, leto, jeseň, zima

- kedysi to bolo inak, Čo kraj prejdeš, to
inú ihru nájdeš, Návraty, programové
bloky zamerané na roľnícku a vinohrad-
nícku tematiku, ale aj krásne hudobné 
a spevácke čísla z okolia Nitry a iných
regiónov Slovenska. 

kladaní detských, mládežníckych alebo
dospeláckych súborov. Vecou srdca je
náš súbor aj pre súčasných členov. Na-

Určite mi dáte za pravdu, ak poviem,
že folklór je súčasťou nášho kultúrneho
dedičstva a záleží len na nás, či bude
žiť ďalej. Záleží len na nás, či sa ho bu-
deme držať, obohacovať ho, rozvíjať,
okrem iného aj prostredníctvom čin-
nosti folklórnych súborov. Záleží len
na nás, či budeme mať čo odovzdávať
budúcim pokoleniam. Globalizácia, eu-
roobčianstvo s povlakom niečoho ima-
ginárneho priam vyzývajú, aby sme
nezabúdali na naše tradície a boli na
ne náležite hrdí. Je to predovšetkým
vec srdca. 

Vecou srdca je aj FS Zobor. Srdca
jeho zakladateľov, „príduvších“ pracovať
alebo študovať na vtedajšiu VŠP, ktorí si
vo svojom kufríku priniesli aj kus domova
v podobe kroja, hudobného nástroja či
notového zápisu, ľahkých nôh alebo zla-
tého hrdla. Bez nich by sme tu dnes ne-
boli. Niektorí zostali so súborom dlhšie
a všestranne ho podporovali, iní sa roz-
utekali do rôznych kútov Slovenska, kde
podľa svojich možností pomáhali pri za-

podiv, v časoch internetu, „face bukov“
„skajpov“ a iných médií mladí ľudia ešte
stále prejavujú záujem o autentickosť,
živú ľudovú kultúru.

Ak Alexander Matuška svojho času
povedal, že „umenie je krajšie a pôsobi-
vejšie ako ľudský život, pretože prináša
zážitky v koncentrovanej podobe,“ vedel,
čo hovorí, keď hneď dodal, že sa netreba
zriekať zážitkov, ktoré nám prináša reálny
život, lebo len tie sú pravé. Reálny život,
reálne prežívané zvyky, tradície, obyčaje
sú tou vlnou ľudskosti, ľudovosti a auten-
tickosti. 

Históriu, osobnosti, etapy, všetko máme
na webe. Je to pravda, zároveň však
nie. Pretože okamih zážitku, prežívania
nijaká webová stránka nezachytí. To je
to, čo vám všetkým chceme ponúknuť
v sobotu 2. júla v DAB v premiérovom
programe „Zo Zoborom pod Zoborom
a všeligďe inďe“. Zažite spolu s nami ne-
vídané a neslýchané!

DANIELA WOLFOVÁ,
riaditeľka FS Zobor

Úspechy
FS Zobor nespočetnekrát reprezentoval

našu ľudovú kultúru a zároveň aj svoju
alma mater na domácich a zahraničných
pódiách, na festivaloch a sviatkoch folklóru
na troch kontinentoch. Vystupoval okrem
iného na celosvetovej výstave EXPO 98
v Lisabone a EXPO 2000 v Hannoveri, aj
medzi rodákmi v USA. Za svoje kreácie
žal zaslúžený potlesk divákov, aj uznanie
odborníkov. Svoje umenie šíri aj prostred-
níctvom masovokomunikačných prostried-
kov, rozhlasu, televízie aj tlače. Vystúpenia
„zoboristov“ sú však aj neodmysliteľnou
súčasťou akademického života na SPU 
v Nitre. Prispievajú k slávnostnej atmosfére
promócií, zasadnutí vedeckých rád či
prijatí vzácnych domácich a zahraničných
hostí. 

Milí zoboristi, srdečne blahoželáme
k jubileu a tešíme sa na vaše umenie
nielen „pod Zoborom, ale aj všeligďe
inďe! K. POTOKOVÁ

„Zo Zoborom pod Zoborom 
a všeligďe inďe“

Premiérový program k 55. výročiu 
založenia FS Zobor

Keď nás tabak živil...
Choreografia: Danka Moravčíková
Hudobné spracovanie:  Marián Járek

Na nitránskej svaďbe
Choreografia: Danka Moravčíková 
a Juraj Rinčo
Hudobné spracovanie:  Marián Járek

Z pamätí drotára
Choreografia: Ľubomír Gregor
Hudobná úprava: Štefan Molota

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
2. júla 2011 o 17:30 h

Kontakt: 0915 209 179

Dreviny vo verejnej zeleni 2011

Profesor Pavel Hrubík a docent Ferdinand Tokár boli ocenení za celoživotnú
prácu. Foto: archív autorky

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra a Slovenská
spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske
vedy pri SAV zorganizovali 17. a 18. mája už ôsmy ročník konferencie s me-
dzinárodnou účasťou pod názvom Dreviny vo verejnej zeleni 2011.

Zintenzívnenie spolupráce s Poľskom

Na rokovaniach o príprave bilaterálnych dohôd. Sprava: Dr. hab. Katarzyna
Seidler-Łożykowska, prof. Grzegorz Spychalski, prof. Elena Horská a autor
článku. Foto: archív autora

V dňoch 22. až 28. mája som sa v rámci Programu celoživotného vzdelávania
(Lifelong Learning Programme) zúčastnil na pracovnej stáži vo Výskumnom
ústave prírodných vlákien a liečivých rastlín v poľskej Poznani.

Basic, so záujmom si vypočuli informácie
o biologických vlastnostiach vzácneho
ginka dvojlaločnatého, spôsoboch ošet-
renia kríkov a možnostiach využitia metód
digitálnej obrazovej analýzy na vyhodno-
tenie poškodenia listovej plochy a iné.

Odborníkov, ale aj zástupcov tlače
zauja la aj praktická ukážka použitia počí-
tačovej tomografie a využitie zvukového
tomografu na stanovenie stability stromov. 

Riaditeľ Ústavu ekológie lesa SAV Zvo-
len Ing. Jozef Váľka, CSc., zablahoželal
na konferencii k vzácnemu životnému ju-
bileu významným vedeckým pracovníkom,
prof. Ing. Pavlovi Hrubíkovi, DrSc., a doc.
Ing. Ferdinandovi Tokárovi, DrSc. Zároveň
im odovzdal ďakovný list a vecný darček,
ktorý im bude pripomínať plodné roky pri
získavaní originálnych vedeckých po-
znatkov.

Doc. Ing. GABRIELA JUHÁSOVÁ, CSc.,
odborná garantka konferencie

Každá z konferencií má svoju ústrednú
tému. Tohtoročná bola venovaná významu
starostlivosti o dreviny, ktoré vo verejnej
zeleni plnia dendrologickú, estetickú 
a ochrannú funkciu. Vedeckí pracovníci 
z univerzít (MU Brno, UMB Banská Bystrica,
TU Zvolen, STU Bratislava) a výskumných
pracovísk (ESPRIT, s.r.o., Banská Štiavnica,
Dendrea Bratislava, Ekojet Bratislava 
a Ar borétum Mlyňany SAV) poukázali na
význam hodnotenia dutín v štruktúrach
zelene, na úlohu stromových poloparazitov
(Viscum album) v historických parkoch
a na cintorínoch. Odznelo aj veľa nových
poznatkov o problémoch údržby drevín 
v urbánnom prostredí a prednášajúci upo-
zornili aj na výskyt pôvodcov hubových
ochorení a škodcov. Významná bola pred-
náška o vývoji a postavení ochrany drevín
v legislatíve a v praxi, no poslucháčov
zaujala aj téma zeleného mosta na diaľnici
D2 – Moravský sv. Ján pre projekt AKK

pestovania, zber i spracovanie rastlín po -
skytujúcich prírodné vlákna, chemické ana-
lýzy dôkazu účinných látok v liečivých rast -
linách. Ústav vydáva dva vedecké časopisy
(Journal of Natural Fibres, Herba Po lonica)
s najvyššou medzinárodnou akceptáciou
(Thomson Master Journal list, CC), čím
chcem poukázať na možnosť publikovania
pôvodných vedeckých príspevkov aj zo
strany zamestnancov našej univerzity.
Okrem pracovnej časti v laboratóriách vý-
skumného ústavu som absolvoval prehliad-
ku experimentálneho pracoviska pre liečivé
rastliny v Plewiskách, návštevu firmy Kawon
v Gostyńi, ktorá pat rí k lídrom spracovania
liečivých, aromatických a koreninových
rast lín v Poľsku.

Súčasťou pracovnej stáže bolo aj ro-
kovanie a príprava bilaterálnych dohôd
o medzinárodnej výmene odbornej praxe
našich študentov na výskumnom ústave,
ktorá sa môže realizovať cez program
Erasmus. Na rokovaniach sa za výskumný
ústav zúčastnil jeho riaditeľ, prof. Dr. hab.
Grzegorz Spychalski a Dr. hab. Katarzyna
Seidler-Łożykowska, vedúca oddelenia
šľachtenia liečivých rastlín. Našu univerzitu
zastupovala prof. Dr. Ing. Elena Horská,
prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu
s verejnosťou a autor tohto článku. Okrem
toho sa konalo aj stretnutie na Ekonomickej
univerzite v Poznani, ktorého cieľom bolo
zintenzívniť mobilitu učiteľov a študentov
cez medzinárodné projekty Erasmus 
a CEEPUS. 

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., KUPH

Poznaň patrí so svojimi dvadsiatimi
 vysokými školami a vyše 130-tisícmi štu-
dentov k popredným vedeckým a akade-
mickým strediskám Poľskej republiky. Mno-
hé univerzity zaujímajú významné miesto
aj v me dzinárodnom meradle, čo potvrdzujú
ich dosiahnuté výsledky. Pre potreby vedy
a výskumu bolo v meste s vyše pol miliónom
obyvateľov vytvorené superpočítačové cen-
trum s vlastnou optickou sieťou dlhšou
ako 170 km, čo je unikátne nielen na poľ -
ské pomery. Analogicky možno Poznaň
porovnávať s Nitrou z viacerých dôvodov:
v roku 986 tu bolo založené prvé biskupstvo
na poľskom území, mesto má bohatý kul-
túrny a hudobný život, pôsobí tu poľno-
hospodársko-záhradnícka burza, ktorá je
prvou inštitúciou tohto druhu v Poľsku 
s vynikajúcim európskym štandardom,
okrem významného študijného a vedec-
kovýskumného potenciálu patrí mesto tiež
k poľským strediskám medzinárodných
veľtrhov a kon gresovej turistiky. Výhodou
je dobrá dopravná dostupnosť vrátane
medzinárodného letiska Ławica.

Popredné miesto zaujíma i Prírodove-
decká univerzita, ktorej súčasťou sú študijné
programy zamerané na poľnohospodárstvo
a lesníctvo. Práve v areáli tejto univerzity
sa nachádza pracovisko, na ktorom som
vďaka finančnej podpore cez program
Erasmus mohol absolvovať zaujímavý pra-
covný pobyt. Moderne vybavený výskumný
ústav s vysokým vedeckovýskumným po-
tenciálom vrátane špičkového prístrojového
vybavenia pre biotechnológie, technológie
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Kam na prázdniny? Nitrianska
letná univerzita je tu opäť!

Veselou ceruzkou

Šaty robia človeka, no musí
sa v nich dobre cítiť

Ambiciózny a kreatívny slovenský módny návrhár ANDREJ BARANÍK je
Nitran, ktorý si za veľmi krátku dobu získal popularitu na predvádzacích mólach
nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Jeho múzou je speváčka a herečka Sisa
Sklovská, no oblieka aj moderátorku Miriam Kalisovú či Mária „Kuliho“ Kollára.
My sme sa ho na začiatku rozhovoru spýtali, ako by sa podľa jeho názoru mali
obliecť naši absolventi na promočnú slávnosť.

Kresba: MARCEL KRIŠTOFOVIČ

DO VAŠEJ POZORNOSTI

- Keďže je to v živote študenta vysokej
školy významná udalosť, určite by som
odporučil elegantný štýl. Materiál by mal
byť, vzhľadom na blížiace sa letné obdo-
bie, ľahký, vzdušný. Čo sa týka strihu, je
to individuálne, podľa predstavy absol-
ventky, ale šaty by mali byť kokteilové,
môžu byť aj dlhé, ale nie v plesovom
štýle. Ani nohavice nie sú vhodné na ta-
kúto udalosť. Šaty môžu byť ozdobené aj
lesklými kamienkami, flitrami, nie však
prehnane, treba zachovať eleganciu. Fa-
rebnosť šiat je v tomto roku rôznorodá,
neodporúčal by som však tmavé farby,
skôr jasné letné, ako je žltá, zlatá, kré-
mová, fialová, prípadne jemné vzorované
látky. Muži majú v tomto smere výhodu,
oblek môže byť tmavej alebo sivej farby
talianskeho strihu, s tvarovaným pásom
a malou fazónou na dva gombíky. 

Odmalička ste inklinovali k ihle, no
a „proroctvo“ vašej babky sa splnilo.
Vyučili ste sa za pánskeho krajčíra
a neskôr ste absolvovali odevnú nad-
stavbu. Kedy ste sa dostali do pove-
domia slovenského módneho sveta?

- Ťažko povedať. Odvíjalo sa to po-
stupne. Hneď od začiatku som začal
spolupracovať s moderátorkou Mirkou
Kalisovou. Pred troma rokmi som sa
stretol so Sisou Sklovskou a padli sme si
do oka. Skúsili sme prvé šaty, boli to tie
pávie, no a ja som ju oslovil, či by mi ich
nepredviedla. Keď ich zbadala, vyhlásila,
že ich musí vidieť celé Česko aj Slovensko.

Ušil som jej už veľa šiat, v poslednej
dobe aj jej vlastné svadobné. A postupne
som začal spolupracovať s viacerými
mediálne známymi osobnosťami. 

Aký je váš návrhársky a krajčírsky
„repertoár?“

- Venujem sa šitiu spoločenských, kok-
teilových, svadobných šiat, kostýmov,
oblekov, aj extravagantných šiat na módne
prehliadky. Okrem toho aj každodennej
konfekcii. Pracujem v oblasti dámskej aj

pánskej módy, ale chcem rozšíriť svoje
pôsobenie aj na módu pre moletky. Veľa
mojich zákazníčok nemá modelkovskú
postavu, no ja by som chcel, aby boli
„fashion“, aby ich oblečenie nevyzeralo
ako pre staré babky. Vidím, že keď je
niekto pevnejší, nemá dnes šancu kúpiť
si na seba niečo moderné. Keď príde
zákazníčka, porozprávam sa s ňou a zis-
tím, aká je, čo má rada, až potom na-
vrhujem. Myslím si, že šaty majú človeka
vystihovať a musí sa v nich dobre cítiť.
Viackrát sa mi stalo, že zákazníčka hľadela
na šaty, čo viseli na vešiaku a vravela
mi: „Andrej, asi to niečo znamená, keď
sa usmievam na svoje vlastné šaty!“ 

KP

Andrej Baraník so svojimi modelkami. Foto: archív

„Mechoši“ sa teda rozlúčili so svojimi pedagógmi a začali s prípravou na štátne
skúšky. Všetkým však oznamujú jedno: „Študent TF, to je hviezda, aj keď sa to
občas nezdá, ako jasná hviezda žiari nad všetkými fakultami!“ Foto: L.B.

Je to spoločný projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity
Konštantína Filozofa v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci
oboznamujú s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a vy-
branými zaujímavými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných
programov oboch nitrianskych univerzít.

Je určený deťom vo veku 9 až 12
rokov. Aktivity sú rozdelené do rôznych
tematických okruhov, ktoré zabezpečujú
zamestnanci všetkých
participujúcich strán.
NLU sa organizuje pra-
videlne od roku 2008
počas prvých dvoch jú-
lových týždňov. Jednot-
livé programy sa konajú
v čase od 8. do 16. h, 
s obednou prestávkou,
počas ktorej sa deťom
podáva obed v študentskej jedálni UKF
v Nitre.

NLU sa otvára slávnostnou imatrikulá-
ciou v prvý deň letných prázdnin na
pôde SPU a končí promóciou v aule UKF,
za účasti vedúcich predstaviteľov oboch
nitrianskych univerzít, mesta Nitry a rodi-
čov malých študentov. Absolventom NLU
sa udeľuje certifikát s titulom Academicus
Nitriensis Jr. Slávnostnú atmosféru daného
momentu podčiarkujú taláre členov pro-
močného senátu a študentská hymna
Gaudeamus igitur.

NLU je pre všetky zúčastnené deti po-

zitívnou skúsenosťou, vďaka ktorej získajú
nové poznatky z rôznych vedných oblastí,
skamarátia sa so svojimi rovesníkmi 

z iných nitrianskych škôl
a hravou formou sa
oboznámia s prostredím
na vysokej škole.

Nitrianska letná uni-
verzita sa už celé roky
stretáva s veľkým ohla-
som aj mimo akademic-
kého prostredia, o čom
svedčia uznania a vďa-

ka od zainteresovaných, ale aj viaceré
články publikované v slovenskej tlači.
Pre všetkých členov organizačného tímu
je však najväčším zadosťučinením kaž-
doročne sa zvyšujúci počet záujemcov 
z radov detí, ako aj reakcie našich malých
absolventov, že o pár rokov sa budú
chcieť stať skutočnými študentmi nitrian-
skych univerzít.

Tohtoročná NLU sa bude konať od 
1. do 15. júla 2011. Prihlášku a informácie
nájdete na www.uniag.sk.

Ing. Mgr. DANKA MORAVČÍKOVÁ, PhD.

Organizujete konferenciu? Plánujete odborné podujatie?
Chystáte sa do zahraničia?

Pribaľte si do batožiny nové plnofarebné brožúry o našej univerzite, ktoré
v slovenčine a angličtine v tomto roku vydala Kancelária komunikácie a práce
s verejnosťou. Publikácia informuje o vzdelávacom a výskumnom živote na
našej alma mater, ale aj o širokom spektre aktivít, ktoré ich obklopujú. Zakúpiť si
ju môžete v predajni skrípt a odbornej literatúry (pavilón CH, prízemie). V ponuke
sú tiež tričká, tašky, šilty, perá a ďalšie propagačné predmety s logom SPU –
Moja zelená univerzita. 

Bližšie informácie na www.uniag.sk alebo na tel. č. 037/641 4227, 641 5533. -r-

PRÁVE VYŠLI...
SKRIPTÁ

J. Tomáš a kol.: Organická chémia. 3. nezmenené vydanie, náklad 300 ks,
cena 4,70 €.

H. Arpášová: Chov exotického vtáctva 1. vyd., náklad 50 ks, cena 7 €.
I. Vitázek: Teplotechnika a hydrotechnika - Laboratórne úlohy a príklady. 

1. vyd., náklad 270 ks, cena 3,20 €.
Ľ. Vozár - J. Jančovič: Lúkarstvo a trávne porasty. 1. vyd., náklad 200 ks, 

cena 5,80 €.
M. Korenko a kol.: Manažérstvo kvality procesov. 1. vyd., náklad 150 ks, 

cena 5,50 €.
M. Kotus: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 1. vyd., náklad 150 ks,

cena 6,50 €.
Z. Muchová a kol.: Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu. 1. vyd.,

náklad 500 ks, cena 4,50 €.
E. Tobiašová a kol.: Biológia pôdy. 1. vyd., náklad 300 ks, cena 3,30 €.
J. Smatana - Š. Týr: Základy herbológie. 1. vyd., náklad 300 ks, cena 4,40 €.
I. Černý a kol.: Rastlinná výroba. 1. vyd., náklad 300 ks, cena 5,40 €.
Z. Poláková: Štatistické metódy - Návody na cvičenia. 1. vyd., náklad 250 ks,

cena 3,30 €.
J. Drábeková a kol.: Matematika (Vybrané kapitoly z matematiky pre FBP,

FZKI a FEŠRR). 1. vyd., náklad 700 ks, cena 3,10 €.
R. Hulík a kol.: Základy účtovníctva (Zbierka úloh). 1. vyd., náklad 700 ks,

cena 2,80 €.
P. Strapák a kol.: Manažment chovu hovädzieho dobytka - učebné texty na

CD. 1. vyd., náklad 50 ks.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA
P. Bielik: Podnikové hospodárstvo. 3. vyd., náklad 300 ks, cena 10,40 €.
M. Demo a kol.: Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov 

v krajinnom priestore. 1. vyd., náklad 150 ks, cena 10 €.

MONOGRAFIE
L. Greššová - J. Streďanský: Veterná erózia v krajine. 1. vyd., náklad 50 ks,

cena 5 €.
N. Lukáč – P. Massányi: Risk Factors and Biological Systems. 1. vyd., náklad

100 ks, cena 3 €.
M. Demo a kol.: Produkčný a energetický potenciál švédskych odrôd rýchlo-

rastúcej energetickej dreviny rodu Salix pestovanej v suchších pôdno-klimatických
podmienkach juhozápadného Slovenska. 1. vyd., náklad 50 ks, cena 3 €.

J. Pjontek - O. Kadlečík: Diverzita plemien koní na Slovensku. 1. vyd., náklad
50 ks, cena 2,50 €.

A. Frech a kol.: International expansion strategies in retailing. 1. vyd. Náklad
100 ks, cena 3 €.

A. Rafayová a kol.: Genetické markery produkčných vlastností králika domáceho.
1. vyd., náklad 50 ks, cena 2 €.

J. Porhajašová: Priestorová štruktúra spoločenstiev bezstavovcov s dôrazom
na čeľaď Carabidae v Prírodnej rezervácii Žitavský luh. 1. vyd., náklad 50 ks,
cena 2 €.

Posledná...
Dobrým zvykom na našej univerzite

býva rozlúčka so štúdiom. Tradíciu nepo-
rušili ani tohtoroční piataci Technickej fa-
kulty alias „mechoši“, povestní svojimi
poslednými prednáškami. Rozlúčkový deň
začali rannou rozcvičkou, veď ako sa ho-
vorí, v zdravom tele zdravý duch a potom
- hor sa do školy! Posledný (aspoň pre
väčšinu z nich) návrat do prednáškovej
miestnosti sa niesol vo veselej nálade
znásobenej spevom a tónmi harmoniky.
Študenti si vypočuli posledné praktické
rady svojich pedagógov, napríklad ako
kalibrovať dieru, ako správne vkladať se-
meno do pôdy a mnohé iné cenné infor-
mácie. Po prednáške nasadli pred aulou
na modro-biele metro na kolesách a ufu-
jazdili na Pribinu, kde ich čakala ďalšia
zábava... LUKÁŠ BEDNÁR

Technická fakulta 
na veľtrhu

Na 18. ročníku Medzinárodného stro-
járskeho veľtrhu, ktorý sa konal v máji
na výstavisku Agrokomplex, sa samo-
statnou expozíciou predstavila aj Tech-
nická fakulta SPU. V silnej konkurencii
vystavovateľov sa nestratila, v jej stánku
sa počas štyroch dní vystriedalo množ-
stvo záujemcov o štúdium, ale i absol-
ventov, ktorí sa pristavili pri svojich bý-
valých pedagógoch. Návštevníkov naj-
viac zaujal pohybujúci sa robot z Katedry
elektrotechniky, automatizácie a infor-
matiky.

Text a foto: LUKÁŠ BEDNÁR

(Pokračovanie na 4. str.)
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Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje
v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výberové konanie na ob-
sadenie:

n funkčného miesta profesora na Katedre zeleninárstva FZKI
pre študijný odbor 6.1.10 Záhradníctvo,

n funkčného miesta profesora na Katedre biometeorológie 
a hy drológie FZKI pre študijný odbor 6.1.11 Krajinárstvo,

n funkčného miesta profesora na Katedre krajinného plánovania
a pozemkových úprav FZKI pre študijný odbor 6.1.11 Krajinár-
stvo,

n funkčného miesta profesora na Katedre záhradnej a krajinnej
architektúry FZKI pre študijný odbor 6.1.17 Krajinná a záhradná
architektúra,

n funkčného miesta docenta na Katedre zeleninárstva FZKI
pre študijný odbor 6.1.10 Záhradníctvo,

n funkčného miesta docenta na Katedre krajinného inžinierstva
FZKI v 0,45 prac. úväzku pre študijný odbor 6.1.11 Krajinárstvo,

n troch funkčných miest docentov na Katedre strojov a výrob-
ných systémov TF pre študijný odbor 5.2.46 Poľnohospodárska
a lesnícka technika,

n dvoch funkčných miest docentov na Katedre dopravy a ma-
nipulácie TF pre študijný odbor 5.2.3 Dopravné stroje a zariade-
nia,

n funkčného miesta docenta na Katedre stavieb TF pre študijný
odbor 5.2.57 Kvalita produkcie

n funkčného miesta docenta na Katedre konštruovania strojov
TF pre študijný odbor 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka tech-
nika,

n funkčného miesta docenta na Katedre výrobnej techniky TF
pre študijný odbor 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika,

n funkčného miesta docenta na Katedre výrobnej techniky TF
pre študijný odbor 5.2.50 Výrobná technika,

n funkčného miesta docenta na Katedre kvality a strojárskych
technológií TF pre študijný odbor 5.2.57 Kvalita produkcie,

n funkčného miesta docenta na Katedre fyziky TF pre študijný
odbor 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika.

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

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre krajinného plánovania a pozemkových úpravy FZKI pre
zabezpečenie výučby predmetov: environmentálne manažérske
systémy, hodnotenie kvality životného prostredia, posudzovanie
vplyvov na životné prostredie.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore krajinné inžinierstvo,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI pre
zabezpečenie výučby predmetov: geodézia, kataster nehnuteľností,
katastrálne mapovanie. 

Podmienky: 
- VŠ vzdelanie v odbore geodézia,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office a geodetické softvéry:

Kokeš, Groma a pod.,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre biotechniky parkových a krajinných úprav FZKI pre za-
bezpečenie výučby predmetov: základy lesného hospodárstva,
biotechnika krajinnej zelene.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore príbuznom vedeckej a pedagogickej pro fi -

lácii katedry,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre biotechniky parkových a krajinných úprav FZKI pre 

zabezpečenie výučby predmetov: kvetinárstvo, interiérové kveti-
nárstvo a špeciálne kvetinárstvo.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore záhradníctvo,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálona bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre biometeorológie a hydrológie FZKI pre zabezpečenie
výučby predmetov: biometeorológia, klimatológia, agrohydrológia,
kurz aplikovanej agrohydrológie.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v oblasti technických a prírodných vied,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre zeleninárstva FZKI pre zabezpečenie výučby predmetov:
záhradníctvo, poľné a záhradné plodiny, koreninové a aromatické
rastliny.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v príslušnom odbore,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI pre zabezpečenie
výučby predmetov: tvorba priestorov rekreácie, ateliéry tvorby
vyhradenej zelene.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore krajinná a záhradná architektúra,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent, 
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI pre zabezpečenie
výučby predmetov: sadovnícke kreslenie, ateliéry tvorby verejnej
zelene.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore krajinná a záhradná architektúra,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre výživy ľudí FAPZ.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v poľnohospodárskych odboroch,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- znalosť neslovanského svetového jazyka,
- pedagogická prax v odbore 10 rokov,
- absolvent vysokoškolskej pedagogiky,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office, 
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre výživy ľudí FAPZ.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore výživa ľudí, medicína, biológia,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- znalosť neslovanského svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- práca v odbore výživa ľudí minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre
výučbu predmetu poľovníctvo na Katedre hydinárstva a malých
hospodárskych zvierat FAPZ.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v poľnohospodárskych odboroch, 
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre informačných systémov FEM pre výučbu predmetov:
základy účtovníctva, účtovníctvo podnikateľov.

Podmienky:
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademický titul PhD., alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- ovládanie práce s PC,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.

n miesta odborného asistenta na Katedre odborného jazykového
vzdelávania FEM pre výučbu nemeckého jazyka. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore nemecký jazyk a translatológia,
- akademický titul PhD., alebo vo vedeckej príprave,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať certifikátom,

zamestnanci SPU preukázať certifikátom vydaným na základe for-
malizovanej skúšky IKT,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre strojov a výrobných systémov TF.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie so zameraním na mechanizáciu poľnohospodárstva,
- pedagogická prax v odbore,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka,
- aktívna znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre udržateľného rozvoja FEŠRR pre výučbu predmetov
hospodárska geografia a GIS.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie ka -

tedry,
- vedecká hodnosť PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka preukázaná potvrdením

o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť IKT,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre európskych politík FEŠRR pre výučbu predmetov: hos-
podárska integrácia, rozvojové politiky EÚ, spoločenská komu-
nikácia a protokol v MV.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania,
- pedagogická prax, vysvedčenie z VŠ pedagogiky,
- znalosť nemeckého alebo anglického jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT preukázaná certifikátom,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre práva FEŠRR pre výučbu predmetu legislatíva EÚ v slo-
venskom a anglickom jazyku.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore právo (absolvent právnickej fa-

kulty)
- akademický titul PhD., alebo CSc.,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax najmenej 2 roky,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka,
- prax v zahraničí vítaná.

n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na
Katedre verejnej správy FEŠRR pre výučbu predmetov: priestorová
ekonomika, ekonomika a manažment verejných služieb.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka – preukázať

vysvedčením o štátnej jazykovej skúške alebo pohovorom,
- práca s PC na používateľskej úrovni – preukázať certifikátom

alebo pohovorom,
- pedagogická prax vo výučbe uvedených predmetov min. 1 rok,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.

n miesta vysokoškolského učiteľa – docenta na Katedre európ -
skych politík FEŠRR pre výučbu predmetov: Agricultural System
of EU, odborná terminológia EÚ v AJ, poľnohospodársky systém
EÚ, spoločenská komunikácia a protokol v MV.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa ekonomického zamerania,
- vedecká hodnosť docent, 
- pedagogická prax,
- znalosť nemeckého a anglického jazyka, 
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- praktická zručnosť vo využívaní IKT,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.

Uzávierka výberových konaní 17. 6. 2011.
Prihlášky zasielajte na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohospo-

dárskej univerzity v Nitre, Útvar personalistiky, 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 po-
žadované dokumenty. 

l      l      l

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje
v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výberové konanie na ob-
sadenie 

n miest vedúcich zamestnancov na nasledujúcich pracoviskách
Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva: 

- Katedra krajinného inžinierstva,
- Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav,
- Katedra záhradnej a krajinnej architektúry,
- Katedra zeleninárstva.
Podmienky:

- VŠ vzdelanie v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie ka -
tedry,

- vedecko-pedagogická hodnosť profesor alebo docent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- organizačné a riadiace predpoklady,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka,
- predloženie písomnej koncepcie ďalšieho rozvoja a smerovania

katedry.

Prihlášky zasielajte do 17. 6. 2011 na adresu: Rektorát Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Útvar personalistiky, 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 dokumenty.

PRÁVE VYŠLI...
(Dokončenie z 3. str.)

E. Horská: European Studies on Intercultural Dimension of Inter-
national Business. 1. vyd., náklad 100 ks, cena 4 €.

M. Kotus a kol.: Vplyv parametrov MIG/MAG navárania na tvor -
bu návaru. 1. vyd., náklad 50 ks, cena 3 €.

A. Malejčíková - A. Malejčík: Koncepcia obchodovania s agrár -
nymi komoditami v EÚ. 1. vyd., náklad 50 ks, cena 2 €.

H. Arpášová: Fytobiotiká ako náhrada antibiotických stimulátorov
rastu a ich vplyv na úžitkovosť a kvalitu vajec sliepok znáškového
typu. 1. vyd., náklad 50 ks, cena 2,50 €.

P. Bielik a kol.: Analýza postavenia poľnohospodárskych podnikov
na trhu. 1. vyd., náklad 50 ks, cena 4,50 €.

I. Imrich a kol.: Vplyv geneticky modifikovaných plodín na pro-
dukčné parametre a kvalitu mäsa ošípaných. 1. vyd., náklad 
50 ks, cena 2 €.

UČEBNÉ POMÔCKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
L. Košťál - V. Petřvalský: Požiadavky na prijímacie skúšky

z biológie. 7. nezmenené vyd., náklad 100 ks, cena 5 €.
P. Bielik - I. Zentková a kol.: Požiadavky na prijímacie skúšky

z ekonómie. 2. upravené vyd., náklad 400 ks, cena 7 €. 
Vydavateľstvo SPU


