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Ako inak začať nový vydavateľský
ročník, ak nie pohľadnicou z letnej
dovolenky! Aj keď, tie naozajstné, tro-
chu gý čové, trochu nostalgické, už
akosi vychádzajú z módy. Kto by sa
už namáhal písať, zháňať známku
a poštovú schránku, keď je omnoho
jednoduchšie zachytiť videnú krásu
objektívom a poslať ju okamžite pro-
stredníctvom sms-ky ďalej. Takýto po-
zdrav síce poteší, ale je ako mydlová
bublina, ktorá sa zatrblieta, zaskvie
a zaniká. Naša pamäť, dokonalý to
kompjúter, to je však niečo úplne iné.
Fixuje veci dávno minulé a videné,
ktoré premaže iba nový a silný zážitok. 

Taký som mala počas tohtoročnej
dovolenky vo Vysokých Tatrách. Nav -
štívila som ich po prvýkrát po veternej
smršti spred štyroch rokov. Potvrdilo
sa, že platí, lepšie raz vidieť, ako sto -
krát počuť. Bola som otrasená pohľa-
dom na holé pláne pozdĺž električkovej
trate zo Štrbského Plesa do Smokov-
cov. Na kýpte, ktoré ostali po hrdých
smrekoch. Na potôčiky, ktoré skackali
po kameňoch bez ochrany lesnej ku-
poly. Na osamelé stromy, ktoré sa
ukázali silnejšie ako uragán... 

Moje spomienky spred mnohých
rokov blednú a nahrádzajú ich nové
dojmy. Majú sýtu fialovú farbu. Všade,
kam oko dovidí. Naše malé veľhory
vo fialovom balení. Akoby sa príroda
hanbila za to, čo spôsobila a snažila
sa nahotu svahov zahaliť kvetinovým
kobercom. Aby potešila srdcia aj zrak
návštevníkov hôr. Zámer sa jej vydaril,
svedčia o tom na pol ucha zachytené
obdivné rozhovory turistov. A stránky
aktuálnej tlače. Z nej sa človek ná-
sledne dozvie, že to kvitla vŕbovka
úz kolistá. Tak, a nová informácia je
zapísaná v „databáze“. Je čas, aby
sme ju opäť začali aktualizovať. Pre-
tože končí čas leňošenia a začína
nový akademický rok. Nech je úspeš-
ný, pre vás, milí študenti, aj pre nás,
vážení kolegovia! K. POTOKOVÁ

Na začiatku bol záujem. Potom študent s indexom Nitrianskej letnej univerzity a na zá ver skutočná slávnostná promócia
s prevzatím certifikátu. A aby spomienky na prázdninové dni strávené na akademickej pôde zostali trvalé, ešte spoločné foto
na pamiatku... Viac sa dočítate na strane 3.

STĹPČEK

Výzva 7. rámcového programu na
tému poľnohospodárstvo, potraviny
a biotechnológie bola zverejnená 30.
júla 2009. 

Informácie: http://cordis.europa.
eu/fp7/kbbe/home_en.html

V prípade potreby kontaktuje prof.
Štefana Mihinu, delegáta SR v 7 RP
(tel.: 037 641 5678, e.mail: stefan.mi-
hina@uniag.sk alebo doc. Miroslavu
Kačániovú (tel.: 641 4494, e-mail:
miroslava.kacaniova @uniag.sk -r-

Ako slovenské univerzity a vysoké školy obstáli v komplexnej akre-
ditácii, ako sa im darí plniť kritériá stanovené ministerstvom školstva,
či si obhájili štatút univerzít, to boli témy, ktoré počas leta intenzívne
vyvolávali záujem verejnosti aj médií. Netrpezliví novinári viackrát pub -
likovali čiastkové a nekompletné informácie, ktoré čitateľov zmiatli
a niektorým vysokým školám tak veru urobili aj „medvediu službu“.
Ne čudo, že ich predstavitelia preto museli trpezlivo vysvetľovať a dávať
veci na pravú mieru.

Ministerstvo školstva SR spolu s ak-
reditačnou komisiou oficiálne zverejnili
prvé výsledky 24. augusta tohto roku.
Najprísnejšie, teda univerzitné kritériá,
ktoré znamenajú aj viac financií a podpôr
pre výskum, splnilo podľa nich iba šesť
univerzít (UK Bratislava, STU Bratislava,
UPJŠ Košice, UVL Košice, TU Košice
a TU Zvolen). Iba o vlások za nimi za-
ostalo ďalších päť vysokých škôl, ktoré
by mali v priebehu najbližšieho obdobia
chýbajúce kritérium na zaradenie medzi
univerzity splniť. Pretože nespĺňajú iba
jedno: počet študentov pripadajúcich
na jedného učiteľa. Je medzi nimi aj
naša Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre. 

Podľa slov Jána Supuku, prorektora
pre vedu a výskum, sa naša univerzita
v roku 2008 veľmi zodpovedne zaoberala
prípravou na svoju akreditáciu, uvedo-
mujúc si, že ide o dôležitý spôsob aké-
hosi „interného upratovania“ a pohľadu
do vlastnej kuchyne: čo sa doteraz v
rámci vzdelávania a výskumu dosiahlo,
kam univerzita smeruje, či sa môže po-
rovnávať s inými univerzitami doma aj v
zahraničí, či je dostatočne produktívna
v oblasti vedy a výskumu, alebo vo vý-
chove odborne zdatných absolventov.
Komplexná akreditácia SPU v Nitre za
obdobie rokov 2002 – 2007 bola ukon-
čená 30. júna 2009 v Spišskej Kapitule,
a to záverečným prerokovaním hodno-
tiacej správy za účasti predstaviteľov
vedenia univerzity. Citujme z nej, a to
podľa jednotlivých hodnotiacich kritérií
KZU-1 až KZU-6. 

Požiadavky KZU-1 
Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy

by malo dosiahnuť v nadpolovičnej väč-
šine oblastí výskumu v študijných pro-
gramoch 2. a 3. stupňa štúdia celkové
hodnotenie výskumu B-. SPU v Nitre:
100 % hodnotených fakúlt spĺňa kri-
térium vo všetkých oblastiach výsku-
mu s hodnotením A, A-, B+, B.

Požiadavky KZU-2 
Objem získaných financií vysokou

školou z domácich a zahraničných gran-
tov má byť na každý rok najmenej 60
tis. Sk na profesora, docenta a tvorivého
výskumného pracovníka. SPU v Nitre:
v priemere spĺňa kritérium v každom
roku hodnotenia (priemer je 115,672
tis. Sk).

Požiadavky KZU-3 
Najmenej 60 % fakúlt má dosiahnuť

podiel absolventov doktorandského štú-
dia na prepočítaný počet profesorov
1/3. SPU v Nitre: toto kritérium spĺňa
na všetkých piatich hodnotených fa-
kultách, priemerná hodnota je 1,35.

Požiadavky KZU-4 
Najmenej 60 % fakúlt má splniť krité-

rium výstupov vedeckej činnosti dokto-
randov, hodnotu najmenej C+. SPU v
Nitre: všetkých 5 hodnotených fakúlt
kritérium spĺňa (hodnotenia: A, B).

Požiadavky KZU-5 
Počet doktorandov denného štúdia

a externých doktorandov zamestnaných
na VŠ na prepočítaný evidenčný počet

profesorov a docentov má byť najmenej
1. SPU v Nitre: všetky hodnotené fa-
kulty kritérium spĺňajú (priemer je
1,94).

Požiadavky KZU-6 
Počet študentov 1. a 2. stupňa štúdia

v študijnom programe na prepočítaný
počet učiteľov (prof., doc., PhD.) nemá
v jednotlivých rokoch presiahnuť číslo
20. SPU v Nitre: Kritérium spĺňajú 3
fakulty (FAPZ, FBP, TF), SPU spĺňa
len v dvoch rokoch (r. 2006 = 19,87, r.
2007 = 18,06), priemer SPU (2002 –
2007) je 20,17. 

Akreditačná komisia na svojom zá-
verečnom hodnotení v Spišskej Kapitule
vyslovila Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre uznanie za splnenie
kritérií KZU–1 až KZU–5, s osobitným
ocenením výstupov z vedeckovýskumnej
činnosti (KZU–1), finančného príjmu z
výskumných grantov (KZU–2), ako aj z
výchovy doktorandov (KZU–3, 4, 5). V
týchto činnostiach a výsledkoch patrí
SPU v Nitre podľa akreditačnej komi-
sie k najlepším univerzitám na Slo-
vensku. „Naša univerzita prijala všetky
nevyhnutné opatrenia na to, aby sme
splnili aj šieste kritérium a akreditačná
komisia mohla navrhnúť zaradenie SPU
v Nitre medzi vysoké školy univerzitného
typu,“ povedal rektor Mikuláš Látečka.
Podľa vyjadrenia predsedu akreditačnej
komisie Ľ. Fišeru problémy so splnením
počtu študentov na prepočítaný počet
profesorov, docentov a zamestnancov
s akademickým titulom PhD. má väčšina
vysokých škôl. V zmysle vysokoškol-
ského zákona dostane každá vysoká
škola rok na odstránenie nedostatkov.
O konečnom zaradení vysokej školy
rozhodne minister školstva. Podľa jeho
vyjadrenia, ak by aj niektorá univerzita
bola preradená medzi vysoké školy,
titul vo svojom názve nestratí. 

K. POTOKOVÁ

LETO V SKRATKE

Prezident Ivan Gašparovič odovzdal
1. júla v historickom sídle Národnej
rady SR menovacie dekréty 41 novým
vysokoškolským profesorom.

„Slovensko potrebuje erudovaných,
tvorivých a dynamických odborníkov,
schopných zapájať sa do veľkých me-
dzinárodných špecializovaných tímov.
Ak nedokážeme splniť túto požiadavku,
sami sa pripravíme o šancu byť úspešnou
spoločnosťou aj v budúcnosti,“ pov edala
hlava štátu v slávnostnom príhovore. No-
vovymenovaným profesorom vysokých
škôl zaželal pevné zdravie, tvorivý ne-
pokoj, trpezlivosť a vnímavých študentov,
dychtiacich po nových vedomostiach a
tvorivom prístupe k životu. 

Menovací dekrét si prevzali aj noví
pro fesori našej univerzity: Ján Gaduš v
odbore poľnohospodárska a lesnícka
technika, Dušan Hrubý v odbore poľno-
hospodárska a lesnícka technika, Vla-
dimír Pačuta v odbore špeciálna rastlinná
produkcia, Richard Pospíšil v odbore
všeobecná rastlinná produkcia, Anna
Streďanská v odbore krajinárstvo a Mag-
daléna Valšíková v odbore záhradníctvo.
Srdečne blahoželáme! -r-

Česť pamiatke obetí 
banského nešťastia

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, jej zamestnanci a štu-
denti vyslovili úprimnú ľútosť nad veľkým
banským nešťastím, ktoré sa stalo 10.
augusta t.r. Prostredníctvom listu, zasla-
ného primátorovi mesta Handlová, vyjadrili
hlbokú sústrasť pozostalým, priateľom
a spolupracovníkom zosnulých. „Žiaľ
otvára ľudské srdcia, stavia mosty medzi
nimi, dáva svetlo temným hodinám
a smútku ľudský zmysel,“ napísal vo svo -
jej odpovedi primátor Ing. Rudolf Podoba
a poďakoval za prejav spoluúčasti so
želaním, aby sa slová spolupatričnosti
stali oporou všetkým pozostalým. -r-

Súčasťou medzinárodného veľtrhu
Agrokomplex býva vyhlasovanie víťazov
súťaže o Zlatý kosák, ktoré sa už tra-
dične koná v kaštieli na Malante. V ka-
tegórii vedecko-technický rozvoj získal
tohtoročný Zlatý kosák terminologický
náučný slovník Výživa a kŕmenie
zvierat kolektívu autorov M. Pajtáš, D.
Bíro, E. Horniaková, N. Beňuška, M.
Šimko, M. Juráček. Čestné uznanie

udelil minister pôdohospodárstva SR
publikácii Vegetačné štruktúry v síd-
lach: parky a záhrady autorov J. Su-
puku, Ľ. Feriancovej a kol. Ocenenie
si z rúk ministra S. Becíka prevzal prof.
Daniel Bíro a prof. Ján Supuka (na
snímkach). Blahoželáme! -r-

Agrofilm 2009
Pod heslom Ľuďom chlieb a mier

sa v Centre výskumu živočíšnej výroby
v Nitre na Hlohoveckej 2 v dňoch 28.
9. - 2. 10. uskutoční 26. ročník me-
dzinárodného filmového festivalu
 AGROFILM 2009. Tradičným sprie-
vodným podujatím bude odborné sym-
pózium s aktuálnym tematickým za-
meraním, výstava umeleckých diel v
rámci stretnutí umenia a vedy a kul-
túrno-informačná exkurzia Poznávajte
naše Slovensko pre zahraničných
účastníkov festivalu. Témou tohtoroč-
ného sympózia, ktoré bude 30. sep-
tembra, sú možnosti využitia multi-
funkčnej produkcie slovenského pô-
dohospodárstva. -r-

Zlatý kosák a čestné 
uznanie publikáciám 

z SPU

NEPREHLIADNITE



Jedna z noviniek na farme doj níc v Opo -
niciach je automatic ký prihŕňač krmiva
do zóny do sa hu zvie raťa. Foto: -rch-

www.uniag.sk

Technologické novinky na farme dojníc VPP v Oponiciach

SPU už tradične na výstave Agrokomplex

Čestný titul z univerzity v Dillí

Kvetinová výzdoba z dielne botanickej záhrady
Nitriansku pešiu zónu, priľahlé ulice, Svätoplukovo námestie

i Námestie Jána Pavla II. na Nitrianskom hrade aj tento rok
zdobia závesné kvetináče. Ďalšia kvetinová výsadba z
letničiek a trvaliek lemuje ulice a chodníky. Výsadbu realizovala
Botanická záhrada (BZ) SPU.

Ako nás informoval Ing. Juraj Kuba, riaditeľ BZ SPU, na
výsadbu použili bežné druhy letničiek, ako sú ťahavé muškáty,
petúnie, obohatené letnými chryzantémami, surfíniami, verbenami
– železníkom, bidensom a pod. „S mestom Nitra sme uzavreli
dohodu o pos kyt nutí finančnej pomoci pre potreby botanickej

záhrady v celkovej výške milión 200-tisíc korún. Finančné prostriedky boli použité na
zakúpenie samochodnej ko sač ky KUBOTA, výstavbu fóliovníka a zabezpečenie slu -
žieb v parku počas víkendov pre občanov Nitry,“ uviedol riaditeľ BZ. 

V súčasnosti je v meste umiestnených 204 závesných kvetinových zostáv na stĺ -
poch verejného osvetlenia. Oproti minulému roku pribudlo päťdesiat 80-lit ro vých
nádob. Z celkového počtu je 54 závesných kvetináčov s objemom 60 litrov a zvyšných
150 pozostáva z 80 litrových nádob. Údržbu kvetinovej vý zdo by zabezpečujú Mestské
služby Nitra. -rch-

Portugalský hosť k výžive ľudí
V rámci programu Erasmus zavítal v polovici júna na Ka-

tedru výživy ľudí RUI FILIPE PINTO PEDROSA z Polytech-
nického inštitútu Leiria v Portugalsku. Cie ľom jeho pobytu
na našom pracovisku bolo nadviazať medzinárodnú spolu-
prácu a prezentovať najnovšie výskumné poznatky z oblasti
výživy ľudí. 

Rui Filipe Pinto Pedrosa v úvode priblížil našim poslucháčom
svoju materskú organizáciu a oboznámil prítomných s jej vý -
skum ným zameraním a prístrojovým vybavením. V prednáške s
názvom Riasy ako zdroj bioaktívnych zložiek poukázal na nové

prírodné molekuly nájdené v riasach s anti oxidačnou, antibakteriálnou a antimykotickou
aktivitou, ktoré možno využiť v medicíne, výžive, v potravinárskom a kozmetickom prie-
mysle. Potom odznela prednáška pod názvom Regulácia obličkového tubulárneho
elektrolytového transportu a oxi dač ný stres na živočíšnom modeli arteriálnej hypertenzie. 

Hosť prezentoval našim študentom, doktorandom a zamestnancom najnovšie
poznatky výskumu a vývoja v oblasti výživy ľudí a podelil sa s nimi o svoje roz siah le
praktické skúsenosti. Prednášky v anglickom jazyku vhodne doplnila veľmi bo ha tá
a plodná diskusia. Ing. JANA KOPČEKOVÁ, KVĽ

Cena olomouckého primátora putovala aj do Nitry
V dňoch 20. – 23. augusta t.r. sa v Olomouci uskutočnila

letná etapa výstavy kvetín, drevín a záhradnícke trhy Flo ra
Olomouc 2009. Našu univerzitu na nej reprezentoval Ing.
Miroslav Habán, PhD., (na snímke vpravo) a Ing. Pa vol
Otepka, PhD., z Katedry udr žateľného poľnohospodárstva
a herbológie FAPZ, ktorí sa ako riadni členovia zdru ženia
pestovateľov liečivých rastlín PELERO CZ podieľali na pre-
zentácii zaujímavej expozície liečivých, aromatických a ko-

reninových rastlín v galérii pavilónu A. Cena pri má tora mesta Olomouca, ktorú za ex -
po zíciu získal kolektív jej tvorcov, tak putovala aj do Nitry. Blahoželáme! -r-

SAPV ocenila našich mladých vedcov
V júni vyhlásila Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied výsledky piateho

ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov O najlepšiu vedeckú prácu za rok
2008. Z tridsiatich prác z od bo ru pôdoznalectvo a ochrana pôdy, rastlinná výroba,
živočíšna výroba, veterinárske lekárstvo, potravinárstvo a výživa obyvateľstva, lesníctvo,
vybrala ko mi sia SAPV tri víťazné v dvoch kategóriách. Dru hé miesto v kategórii Najlepšie
práce s vedec kým prínosom získal Ing. Vladimír Šimanský, PhD., z Katedry pedológie
a geológie FAPZ, za prácu Obrábanie a hnojenie hnedozeme a ich vplyvy na chemické
vlastnosti, stabilitu pôdnej štruktúry a prerozdelenie uhlíka vo vodeodolných makroa-
gregátoch (autori: V. Šimanský, E. Tobiášová, J. Chlpík) uverejnenú v časopise Soil &
Tillage Research 100 (2008) 125-132 (IF 1,846). V kategórii Najlepšie vedecké práce
s preukázaným realizačným prínosom získal tretie miesto Ing. Shubhadeep Roychoudhury,
doktorand na Katedre fyziológie živočíchov FBP, za prácu Inhibícia pohyblivosti králičích
spermií pod vplyvom medi v podmienkach in vitro (autori: S. Roychoudhury, P. Massányi)
uverejnenú v časopise Journal of Enviromental Science and Health Part A (2008) 43,
658 – 663 (IF 0,967). Blahoželáme! -za-

Bývalý doktorand zavítal na svoju alma mater

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik (VPP) SPU, s.r.o., Kolíňany, získal 
z programu rozvoja vidieka 55 miliónov korún. Z nich 30 miliónov vložil manažment
podniku do rekonštrukcie veľkokapacitnej farmy dojníc v Oponiciach a za zvyšnú
časť nakúpil moderné poľnohospodárske stroje. Po rekonštrukcii farmy by sa
úžitkovosť mala pohybovať na úrovni 9- až 10-tisíc litrov na dojnicu za rok. Keďže
podnik hospodári v znevýhodnených podmienkach, dostane 50-percentnú dotáciu
z EÚ, ktorú mu platobná agentúra po prefinancovaní nákladov preplatí.

V súčasnosti chovajú na farme 350 doj-
níc, polovica z nich je už ustajnená v zre-
konštruovanej maštali. Obnovu ďalšej ukon-
čia v novembri 2009. Okrem viacerých
technologických zmien je v maštali nain-
štalované zariadenie pre znižovanie tepel-
ného stresu dojníc cez kropiace trysky či
automatické prihŕňacie zariadenie na krmi-
vo. Pohodu zvierat zabezpečujú aj gumové
rohože, na ktorých sa dojnice pohybujú.
Ležať budú na podstielke separátu z hno-
jovice, ktorý nie je bakteriologicky škodlivý.

„Na Slovensku sa využívajú systémy na
ochladzovanie vodou. Avšak systém níz-
kotlakového kropenia zvierat, spúšťajúci
sa na základe teplotných povelov, zatiaľ
nebol aplikovaný v našej poľnohospodár-
skej prvovýrobe,“ domnieva sa Ing. Jozef
Pružinský, PhD., technicko-investičný ná-
mestník VPP a zároveň podrobne vysvetľuje
princíp fungovania systému kropenia.
„Spúšťa sa automaticky. Fotobunka sleduje,
či sa k nej presunula krava, a keď termostat
zaznamená teplotu 24 °C, z dýz sa spustí

dukcie mlieka, prejavujúci sa pri dojniciach
v teplých dňoch.“

Ďalšou novinkou na farme je spôsob
kŕmenia zvierat, ktoré prebieha zo stredovej
chodby, výkaly sú odstraňované hydrau-
lickými vyhŕňacími lopatami. Nainštalovaný
je aj automatický prihŕňač krmiva do zóny
dosahu zvieraťa, fungujúci na elektroba-
tériu. Jeho súčasťou je zásobník na ochu-
covadlá krmiva. Podľa Ing. J. Pružinského
bude mať investícia do prihŕňača vo výške
25-tisíc eur rýchlu návratnosť a podnik
zároveň ušetrí pracovné sily a pohonné
hmoty. Navyše, rozhodnutie o zavedení
novej technológie na farme ovplyvnila aj

skutočnosť, že VPP vytvára podmienky
pre praktické vyučovanie študentov SPU.

Vyhliadky VPP, ktorý ročne vyprodukuje
4 milióny litrov mlieka, však komplikuje
sú časná zložitá situácia na trhu. „Nepred-
pokladali sme, že počas tohtoročnej jari
cena mlieka dosiahne historické minimá.
Vlani sme liter mlieka predali za 12 korún,
tržba tvorila okolo 40 miliónov korún. Dnes
predávame mlieko za menej ako polovičnú
cenu, takže straty budú značné a nedo-
kážeme ich pokryť. V priebehu roka sme
pristúpili aj k redukcii stáda dojníc o 130
kusov, na spomínaných 350 kusov v sú-
časnosti. Veríme, že situácia sa postupne
stabilizuje a vrátia sa nám investície, ktoré
sme vložili do rozvoja moderných tech-
nológií,“ uzatvára Ing. Pružinský.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Expozíciu SPU navštívil aj doc. D. Čap -
lovič, podpredseda vlády SR. Vzác ne -
mu hosťovi ju bližšie predstavila prof. Z.
Gálová. Foto: autorka

Už viac ako tri desiatky rokov je druhá polovica leta v Nitre spätá s organizáciou
medzinárodného výstavného podujatia Agrokomplex. V tomto roku, v dňoch 20. - 23.
augusta, prebehol už jeho 36. ročník. Mottom bola kvalita a bezpečnosť potravín.

verejnosti predstavili periodikum Potravi-
nárstvo, najmladší vedecký časopis na
pôde SPU, orientovaný na problematiku
hygieny a bezpečnosti potravín.

Pracoviská univerzity pravidelne pri-
hlasujú do súťaže o Zlatý kosák najmä
odborné a vedecké publikácie. Aj v tomto
roku sa kvalita potvrdila. Zlatým kosákom
bol ocenený terminologický náučný slovník
Výživa a kŕmenie zvierat od kolektívu au-
torov FAPZ SPU pod vedením prof. M.
Pajtáša a prof. D. Bíra. Čestné uznanie
ministra pôdohospodárstva SR získala
publikácia Vegetačné štruktúry v sídlach:
parky a záhrady od kolektívu autorov
KZKA FZKI pod vedením prof. J. Supuku
a doc. Ľ. Feriancovej. 

Milou a príjemnou udalosťou bola ná-
všteva doc. M. Kadlečíkovej, zástupkyne
FAO a doc. D. Čaploviča, podpredsedu
vlády SR v našej expozícii. Náv štev ní -
kom ju priblížila prof. Z. Gálová. Taktiež
sa v nej zastavovali emeritní, ale i súčasní
zamestnanci univerzity, absolventi, ako
aj potenciálni záujem covia o štúdium.
Častou otázkou bol dopad komplexnej
akreditácie na ďalšiu existenciu univerzity,
resp. vyjadrenie názoru na doteraz pu-
blikované informácie o výsledkoch akre-
ditácie v médiách. Tradične bol záujem
o publikácie Vydavateľstva SPU a ponuku
služieb pre verejnosť (napr. laboratórne
analýzy pôdy, potravín, vody a pod.).

Účasť SPU na výstave Agrokomplex
každoročne koordinuje Kancelária vedy
a výskumu R-SPU pod vedením prorektora
prof. J. Supuku, v úzkej spolupráci so
SlPK, pod odborným vedením riaditeľky
Mgr. B. Bellérovej a autorky tohto prí-
spevku. V súvislosti s organizáciou ex-
pozície SPU patrí poďakovanie re dak cii
dvojtýždenníka Poľnohospodár, Ing. Ľ.
Ďuďákovej a VES SPU, pracovníkom Bo-
tanickej záhrady SPU, Ing. J. Pružinskému
a kolektívu VPP Kolíňany, ako aj Ing. Ľ.
Koncovi (KKPPU FZKI). 

PhDr. ĽUBICA JEDLIČKOVÁ,
SlPK

Možnosť predstaviť sa odbornej i laickej
verejnosti už niekoľko rokov využíva aj
naša univerzita, a to prezentáciou vý-
sledkov svojej práce v oblasti vzdelávacej,
ako aj vedeckovýskumnej. 

Expozícia SPU sa v tomto roku presu-
nula spolu s ostatnými vedeckovýskum-
nými inštitúciami z pavilónu K do pavilónu
F, ktorého garantom bolo Ministerstvo
pôdohospodárstva SR. Výstavná plocha
univerzity bola síce v porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi menšia, organizátori
sa však snažili pripraviť expozičný priestor
tak, aby boli prezentované celouniverzitné,
resp. fakultné aktivity, ako aj práca katedier
a vybraných pracovísk. Okrem informácií
o možnostiach štúdia na fakultách SPU
v podobe ponuky akreditovaných študij-
ných programov, informačné panely pred-
stavili aktivity univerzity v oblasti štruktu-
rálnych fondov EÚ (schválené projekty,
ktorých aktivity sa už plnia). Fakulta eko-
nomiky a manažmentu pripomenula 50.
výročie a Technická fakulta 40. výročie
svojej existencie, Fakulta agrobiológie a
potravinárstva predstavila projekt ECOVA
(Excelentné centrum ochrany a využívania
agrobiodiverzity) spolufinancovaný Eu-
rópskym fondom regionálneho rozvoja a
MŠ SR. Fakulta európskych štúdií a re-
gionálneho rozvoja prezentovala medzi-
národný projekt výskumu biológie a pro-
dukčného potenciálu rýchlorastúcich ener-
getických drevín rodu Salix a Populus v
pôdnoekologických podmienkach južného
Slovenska, Centrum informačných tech-
nológií FEM národný rozvojový projekt
MŠ SR Portál VŠ a elektronickú prihlášku
na vysokú školu. Slovenská poľnohospo-
dárska knižnica predstavila Informačno-
vedecké centrum SlPK ako výsledok pro-
jektu financovaného z prostriedkov EÚ,
ktorý je zameraný na informačnú podporu
podnikateľskej sféry. Z katedier priblížili
svoje vedeckovýskumné, publikačné a

architektúry FZKI, Katedra regionálneho
rozvoja FEŠRR. Z celouniverzitných pra-
covísk sa návštevníci mohli oboznámiť s
pôsobením Botanickej záhrady SPU.

Súčasťou expozície SPU boli už tra-
dične publikácie vydané Vydavateľstvom
SPU, praktické práce študentov KZKA
FZKI, mimoriadne boli prezentované aj
záverečné práce študentov vybraných
katedier FBP a FZKI. Okrem toho sme

diskutovalo o publikovaní vo vedeckých
časopisoch, lektorskej činnosti, krátko-
dobých študijných pobytoch a perspek-
tívne aj o spoločných študijných progra-
moch. Významným krokom v rozvoji spo-
lupráce bude spoločná vedecká konfe-

rencia FEM a DSPSR, ktorá sa pod
názvom Globálna ekonomika: výzvy
a perspektívy uskutoční 26. až 28.
mája 2010 v Nit re. Bude súčasťou
Medzinárodných vedeckých dní
2010, ktoré sa vďaka tomuto part-
nerstvu posunú na vyššiu úroveň,
poskytnú priestor na diskusiu a ďalší
tvorivý rozvoj vzťahov a umožnia
autorom najlepších prác publikovať
v renomovanom karentovanom ča-
sopise.

Ocenenie 
za internacionalizáciu

Delhi School of Professional Stu-
dies and Research udelila 24. júna
tohto roku dr. h. c. prof. Petrovi Bie-
likovi, dekanovi FEM, titul čestného
profe so ra (Honoris Causa Profes-
sorship) ako uznanie jeho doteraj-
šieho prínosu pre rozvoj medziná-

rodných vzťahov vo vede a vzdelávaní a
kultúrneho dialógu medzi národmi sveta.
Ocenenie mu osobne odovzdala jeho
svätosť Sri Sri Ravi Shankar a najvyšší
predstavitelia školy, prof. P. B. Singh
(pred seda rady) a Dr. Ajay Kumar Singh
(riaditeľ) pri príležitosti svetovej konfe-
rencie, kto rú obe indické vzdelávacie in-
štitúcie organizovali v maďarskom Gödöllő.
Blahoželáme!

Doc. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prodekanka FEM

Medzi najlepšími
Obe inštitúcie sú etablované aj v

krajinách EÚ prostredníctvom svojich
vzdelávacích, výskumných a kul-
túrnych inštitútov. To umožňuje in-
tenzívne kontakty s európskymi kra-
jinami, flexibilnú komunikáciu, kom-
promisy v kultúrnych dialógoch a
vzájomnú spoluprácu vo vzdelávaní,
vede a výskume. DSPSR patrí do
skupiny 100 najvýznamnejších „bu-
siness schools“ v Indii (41. miesto
podľa hodnotenia medzinárodných
agentúr, 35. miesto podľa výstupov
vedeckovýskumnej činnosti a pu-
blikácií). V medzinárodnom prostredí,
ako aj zo strany zamestnávateľov
jej absolventov, najmä z radov mul-
tinacionálnych spoločností pôso-
biacich v Indii, je hodnotená mimo-
riadne pozitívne. Poskytuje diplo-
mové štúdium v odbore manažment, v
rámci ktorého si študent vyberá zo štu-
dijných špecializácií marketing, manaž-
ment ľudských zdrojov, financie, retailing,
informačné technológie a systémy. 

DSPSR vydáva prestížny medzinárodný
karentovaný časopis Delhi Business Re-
view: An International Journal of Society
for Human Trans for ma tion &Re search, lis-
tovaný v Cabell´s directory, USA. Výkonná
rada tohto časopisu nominovala dekana
Petra Bielika za člena redakčnej rady

ako výraz ohodnotenia jeho doterajšej
spolupráce a osobného prínosu pre rozvoj
vedy a kultúry. 

Indickí hostia v Nitre
Dvadsaťsedemčlennú indickú delegá-

ciu sme 27. júna t.r. na pôde našej uni-
verzity symbolicky privítali chlebom a so-
ľou, ale aj slovenským folklórom. Počas
návštevy bola podpísaná oficiálna zmluva
s univerzitou a Fakultou ekonomiky a ma-
nažmentu. V diskusii s vedením FEM sa

vzdelávacie aktivity Katedra mikrobiológie,
Katedra biochémie a biotechnológie, Ka-
tedra hygieny a bezpečnosti potravín
FBP, Katedra strojov a výrobných systé-
mov TF, Katedra genetiky a šľachtenia
rastlín a Inštitút ochrany biodiverzity a
biologickej bezpečnosti FAPZ, Katedra
krajinného plánovania a pozemkových
úprav a Katedra záhradnej a krajinnej

Fakulta ekonomiky a manažmentu za posledné roky úspešne nadväzuje kontakty
s univerzitnými a vedeckovýskumnými pracoviskami nielen v Európskej únii, ale aj
mimo nej. Konkrétne, ide o partnerov z Ukrajiny, Ruska, USA, Kanady, Ghany,
Izraela, Sýrie, Číny, Japonska, Thajska a v poslednom období aj z Indie. Najvýznam-
nejším indickým partnerom je Delhi School of Professional Studies and Research
(DSPSR) a University of Delhi (UD).

Po desiatich rokoch navštívil Technickú fakultu Ing. KLEIN E.
ILELEJI, PhD., z Purdue University vo West Lafayette (Indiana,
USA), pedagóg a uznávaný odborník v oblasti využívania
biomasy na energetické účely, so zameraním na jej spracovanie,
dopravu a logistiku. Na pôde Katedry strojov a výrobných sys -
témov vystúpil 3. septembra 2009 s prednáškou zameranou na
výsledky výs ku mu v tejto oblasti a predstavil študijné pro gramy
a možnosti štúdia MSc. a PhD. na Purdue Uni versity. Pot vr dil,

že v USA venujú veľkú pozornosť zá klad nému a aplikovanému výskumu zameranému
na skúmanie vlastností biomasy, do ktorého sa zapájajú okrem domácich výskumníkov
aj doktorandi z európskych a ázijských krajín. Základným predpokladom je zvládnutie
anglického jazyka a záujem pracovať v medzinárodnom kolektíve. 

Ing. K. Ileleji, pôvodom z Nigérie, absolvoval v rokoch 1994-1999 interné doktorandské
štúdium na Katedre strojov a výrobných systémov TF. Po úspešnej ob ha jo be odišiel do
USA, kde už niekoľko rokov pôsobí na Poľ no hos po dár skej fakulte Purdue University.
Vyučuje predmety zamerané na spracovanie a využívanie biomasy, je vedúcim
programu pre praktickú aplikáciu výsledkov výskumu obnoviteľných zdrojov energie.
Koordinuje kurzy dištančného vzdelávania zamerané na výrobu bioetanolu ako paliva,
spolupracuje so Štátnym laboratóriom pre čistú energiu Zhejiang University v Číne. Je
členom Ame ric kej spoločnosti poľnohospodárskych a biologických inžinierov (ASABE)
a predsedom jej komisie pre vývoj noriem vlastností pevných biopalív. -r-

ľahká a chladivá rosa. Je nastavená tak,
aby padala priamo na chrbát kravy. Takže
sa neplytvá vodou, väčšina kvapiek smeruje
na kožu zvieraťa. Od ochladzovacieho za-
riadenia, do ktorého sme investovali pri-
bližne 10-tisíc eur, očakávame, že nám
pomôže eliminovať prirodzený pokles pro-

Profesor Peter Bielik pri preberaní čestného ocene-
nia. Foto: archív FEM 
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Možno raz z nich budú vysokoškoláci...V ZRKADLE...

Meno: Anatolij Vdovičenko
Pracovná pozícia:
riaditeľ E – KU Inšti-
tútu jazykovej a in-
terkultúrnej komuni-
kácie v Nitre.

Miesto narodenia:
Biela Cerkov, 
Ukrajina.

Vek: 48

ODBORY INFORMUJÚ

Čím ste chceli byť ako dieťa?
V piatej triede tlmočníkom.
S kým by ste sa chceli stretnúť 

a porozprávať?
Určite s mojím 88–ročným učiteľom,

ktorý ovplyvnil celý môj život. Dokázal
chlapca, ktorý miloval matematiku, pre-
smerovať na štúdium germanistiky...
Okrem toho ma fascinuje jeho životný
príbeh, o čom vydal nedávno knihu: je
to príbeh ukrajinského žida, ktorý počas
2. svetovej vojny niekoľkokrát hľadel smrti
do očí. Okrem rôznych náhod a „tuhého
korienka“ ho zachránila napríklad aj zna-
losť nemčiny. Teraz žije v Bonne a stret-
nutie by to bolo viac ako výnimočné.
Uvažujem o tom.

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť?

Obligátna, ale veľmi úprimná odpoveď.
Z detí. Obaja úspešne študujú v Prahe a
darí sa im. Spokojné deti = šťastní rodičia.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Je toho naozaj veľa. Ale keby by som

mal ten zázračný prútik, tak by som „pri-
čaroval“ aspoň jednu „utopickú“ zmenu:
aby na všetkých postoch v štáte, počnúc
obyčajným úradom až po najvyššie mies-
ta, sedeli kompetentní, čestní, slušní,
úsluž ní a pracovití ľudia.

Čo rád čítate a počúvate?
Naposledy som čítal politický triler

Zóna nadšenia a kniha ma dosť oslovila.
Aj z toho dôvodu, že som žil vo všetkých
krajinách, ktoré autor opisuje: v bývalom
Sovietskom zväze, východnom Nemecku
a v Československu. Z hud by rád počú-
vam napr. džez.

Ako si dobíjate energiu? 
Futbalom, saunou, resp. celkovo kva-

litným „wellness svetom“, dobrým filmom. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete

zba viť? 
Mám, ale neprezradím. Manželka mi

ho neustále pripomína, avšak nepomáha
to.

Aké máte koníčky? 
Šport a chalupárčenie. S tým sa spája

kopa činností, ktoré mám celkom rád:
kosenie, pílenie, drobné opravy, ale aj
grilovanie, hubárčenie, obyčajný oddych.
Vtedy naozaj dokážem vypnúť. 

Humor je korením života – máte ne-
jaký obľúbený vtip? 

Nemám, pretože – priznám sa – ne-
mám na vtipy pamäť. Ale zato som vďač-
ný poslucháč. -rch-

Cena Rotary 
pre študentov

Rotary klub Nitra Harmony aj v tomto
roku vyhlasuje súťaž pre študentov nit -
rianskych univerzít o cenu spojenú s
poskytnutím finančného príspevku za
mimoriadne výsledky v akademickom
roku 2008/2009. Prihlášku treba zaslať
najneskoršie 30. novembra 2009. Viac
informácií na http://rcharmony.chf.sk/

Košická univerzita zmení názov
Univerzitu veterinárskeho lekárstva

v Košiciach premenujú na Univerzitu
veterinárskeho lekárstva a farmácie.
Návrh na zmenu názvu už schválil
Aka demický senát UVL aj Akreditačná
komisia a čaká na predloženie v NR
SR. Ak parlament návrh odobrí, školu
premenujú symbolicky 16. decembra
t.r., keď si pripomenie 60. výročie svojho
založenia. (RN 14. 8. 2009)

Redakcia dvojtýždenníka
Poľnohospodár

hľadá

spolupracovníkov
a dopisovateľov

z radov študentov SPU. 
Navštívte nás na rektoráte 

(pavilón E, 3. poschodie, č. dv. 307) 
alebo nám napíšte na adresu 
redakcia@polnohospodar.sk. 

Uverejnené príspevky sú honorované.

Jeho rovesníkov zaujala aj práca s
drevom či veselé chemické pokusy v
rámci ekológie, pri ktorých „vybuchovali“
roztoky. Dievčatá zase očarilo presádzanie

rastlín, viazanie kytíc a aran-
žovanie ikebán z exotických
kvetov. V rámci témy Mladý
Nitran, Mladá Nitrianka, za-
mestnanci MsÚ v Nitre infor-
movali deti o meste, o fungo-
vaní jeho samosprávy, pre-
viezli ich Nitrianskym turistic-
kým vláčikom po historických
častiach mesta a popoludnie
s nimi strávili vo vedeckej cuk -
rárni.

„Deťom sa NLU veľmi páčila,
úžasne sa bavili. To bola naj-
krajšia odmena za našu snahu
pripraviť pestrý program, a
najmä, podať ho hravou for-
mou, jazykom blízkym dieťaťu,“
povedala Ing. Klára Olajošová
z Kancelárie pre vzťahy s ve-
rejnosťou SPU, spoluorgani-
zátorka letnej univerzity.

Bodku za prázdninovým
štúdiom urobila slávnostná
promócia, na ktorej si malí
študenti prevzali certifikát.
„Deti sa zoznámili s univerzi-
tami, čo môže ovplyvniť ich
ďalšie smerovanie. Verím, že
v budúcnosti sa stanú sku-
točnými absolventmi jednej z
nich,“ povedal doc. Jozef Re-
piský, prorektor pre vzdelá-
vanie Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Začiatkom prázdnin si 57 detí z Nitry
a okolia zasadlo na dva týždne do
školských lavíc. Nie však na základnej
škole, ale na univerzitách. Zamestnanci
a odborní lektori zo Sloven-
skej poľnohospodárskej uni-
verzity a Univerzity Kon-
štantína Filozofa v spolu-
práci s mestom Nitra totiž
pre ne pripravili druhý ročník
Nitrianskej letnej univerzity.
Vyvrcholil slávnostnou pro-
móciou, na ktorej si „malí
vysokoškoláci“ prevzali cer-
tifikát s titulom Academicus
Nitriensis Junior.

Program, ktorý desať- až
štrnásťročné deti absolvovali,
bol naozaj bohatý. Na aka-
demickej pôde si precvičili
cudzie jazyky, vyskúšali si byť
záchranármi, ekológmi, získali
informácie o farmárčení, tech-
nike, informatike a oboznámili
sa s právami a povinnosťami
euroobčanov, ako aj občanov
- mladých Nitranov. Do zaují-
mavého programu, ktorý ab-
solvovali, patrila návšteva far-
my SPU v Kolíňanoch či vý-
roba cestovín na Katedre
udržateľného poľnohospodár-
stva a herbológie. „Najskôr
sme zomleli múku, potom za-
miesili cesto a napokon sme
na cestovinovom lise vyrobili
špagety. Zisťovali sme aj ob-
sah lepku v ceste, podľa kto-
rého sa určuje kvalita chleba.
Čím vyšší obsah lepku, tým
chutnejší bude chlieb,“ po-

vedal Matej Košťál z Podhorian, účastník
NLU. Poznatky o výrobe chleba má vraj
„v malíčku“, pretože doma pomáha v ro-
dinnej pekárni. 

Na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ
vyrábali malí študenti cestoviny. A nielen vyrábali, ale ich mali
mož nosť aj ochut nať. Každé dieťa si totiž domov odnieslo vre cúš -
ko vlastnoručne vyrobených špagiet. Foto: -rch-

„Nitránská svaďba“ očarila porotu
pozitívne hodnotila programový blok, ktorý
predviedol súbor Zobor aj jeho ume leckú
úroveň. Súbor sa stal laureátom festivalu
Akademický Zvolen 2009 a bola mu ude-
lená hlavná cena Zvolenská fujara. 

Vážený pán rektor, chcem Vás ubez-
pečiť, že FS Zobor dôstojne a presvedčivo

reprezentoval Slovenskú poľ-
nohospodársku univerzitu
v Nitre a touto cestou Vám
chcem vysloviť úprimnú
a vrelú vďaku za jeho vysla-
nie na festival a tiež za pod-
poru, ktorú Vaša univerzita
súboru venuje. 

Dovoľte mi vyjadriť pre-
svedčenie, že o dva roky
budeme môcť Zobor privítať
opäť na jubilejnom XX. roč-
níku Akademického Zvolena,
podujatia, ktoré pomáha
udržiavať a rozvíjať tradície
slovenského ľudu v radoch
mladých ľudí, vysokoškol-
ských študentov – budúcich
príslušníkov elity ná roda
a súčasne propaguje slo-
venské univerzity doma
i v zahraničí.“ -r-

V uliciach Zvolena sa tri dni tancovalo
a spievalo. Na 19. ročníku medziná-
rodného festivalu vysokoškolských
folk lórnych súborov, ktorý sa konal 6.
až 9. júla 2009, sa predstavilo šesťsto
účin kujúcich zo Slovenska aj zahrani-
čia. Hlavnú cenu, Zvolenskú fujaru, si
v konkurencii trinástich do-
mácich a zahraničných sú-
borov odniesol FS Zo bor. 

Zoboristi zaujali porotu fol-
klórnou kompozíciou hudby,
piesní a tancov s názvom Na
nitránskej svaďbe. V progra-
me sú spracované tradičné
ľudové zvyky z Veľkého Zálu-
žia a Lehoty po príchode sva-
dobčanov z kostola. Autormi
choreografií sú D. Moravčí-
ková a J. Rinčo, o hudobnú
úpravu sa postaral M. Járek
a ľudovú hudbu viedol O. De-
brecéni ml. 

DANIELA WOLFOVÁ

l  l  l

Účinkovanie folklórneho
súboru Zobor na tohtoroč-

nom Akademickom Zvolene vyzdvihol
aj rektor Technickej univerzity vo Zvo-
lene, prof. Ján Tuček. V liste rektorovi
SPU, prof. Mikulášovi Látečkovi, okrem
iného píše:

„Odborná porota vedená doc. Mgr. Já-
nom Blahom z VŠMU v Bratislave veľmi

Vo vzťahu k poľnohospodárstvu sa máme čo učiť
krvi na výživné hnojivo, alebo farma na
produkciu trávnatých kobercov, ktorými
pokrývajú futbalové ihriská, areály univerzít
a parkov. 

Na produkčne významných farmách
bolo zase vidno, že ekonomika je na prvom

mieste. A výrobný proces, na-
príklad chov mliekových ple-
mien, pôsobil ako výroba
pneumatík alebo automobilov.
Presne určený, do detailov
rozplánovaný sa neodlišoval
od priemyselnej výroby. 

Najväčší dojem z pobytu
v Texase mala slovenská de-
legácia pravdepodobne zo
vzťahu obyvateľstva k farmá-
rom. Viete si prestaviť, že by
u nás v Nitre premávala
mestská hromadná doprava
pomaľovaná poľnohospodár-
skymi motívmi a navyše hes -
lami Nitra mekka poľnohos-
podárov alebo Domácimi po-
travinami podporujeme našu
ekonomiku? No, ja celkom
nie. A pravdepodobne by
predkladateľa tohto návrhu

mnohí posielali do dôb dávno minulých.
To v Texase nehrozí. Obyvateľstvo žije s
tým, že má poľnohospodársku tradíciu a
tá patrí do jeho každodenného života.

JURAJ HUBA, 4. FEM

Nielen to mohli vidieť účast-
níci kongresu Medzinárodnej
federácie poľnohospodár-
skych novinárov (IFAJ) v štáte
bavlny a dobytka. Štyria zá-
stupcovia slovenských médií,
združených v Klube poľno-
hospodárskych novinárov, sa
mohli počas pobytu v USA
dozvedieť, že v texaskom poľ-
nohospodárstve pracuje kaž-
dý stý obyvateľ tohto štátu.
Že na takmer 53 miliónoch
hektárov pôdy pestujú už spo-
mínanú bavlnu, kukuricu, pše-
nicu i sóju a chovajú približne
13 miliónov kusov dobytka.
Na vlastné oči sme mohli vi-
dieť, že poľnohospodárstvo
je v mnohých smeroch rozvi-
nuté, ale samotní farmári pô-
sobia zaostalo. Stretávajú sa
vo svojich komunitách a mnohí z nich
neboli nikdy ďalej ako za hra nicami svojho
regiónu. Napriek tomu sme počas náv -
števy fariem videli aj produkčne významné
podniky alebo kuriozity, ktoré stoja za

zmienku. Jednou z nich bol ranč South-
fork, kde sa pred niekoľkými desaťročiami
natáčal seriál Dallas a predtým slúžil ako
dom majiteľa farmy. Zaujalo nás aj spra-
covanie odpadu z bavlny a morčacej

Kráčate po ulici a stretnete kravu. Nie živú, veď nie sme v Indii, ale v Te xase. 
V krajine s druhým najvýznamnej ším postavením poľnohospodárstva - v Spojených
štátoch amerických. A čo má znamenať tá „hovädzina“? Nič. Je tam len tak – ako
socha. Jednoducho preto, že vzťah k poľnohospodárstvu tu cítiť takpovediac na
každom kroku. Ulice sú v štýle poľnohospodárskych tradícií, obyvateľov neraz
vidíte v kovbojských klobúkoch a štýlové zostali aj puby.

Vzťah k poľnohospodárstvu bežne vidieť na uliciach texaských
miest. Foto: autor

Súbor Zobor sa stal laureátom tohtoročného festivalu Aka de mic -
ký Zvolen. Foto: archív

V letnom dovolenkovom období pri-
pravila Univerzitná organizácia OZ
PŠaV pri SPU pre svojich členov, ale
aj nečlenov a ich rodinných príslušníkov
zaujímavý program.
4 Pri príležitosti pracovných jubileí
zorganizovala Komisia pre občianske
záležitosti, starostlivosť o zamestnan -
cov a stravovanie 4. júla 2009 stretnutie
s 37 zamestnancami SPU.
4 Rekreačná komisia pripravila bohatú
ponuku letných rekreácií doma i v za -
hra ničí. Do vo lenku v Račkovej do line,
Kežmarských Žľaboch, Čin go ve, Tren-
čianskych Tepliciach, Tur čian skych Te-
pliciach, Tatranskej Lesnej, Pa tinciach,
v chorvátskom Murteri, Pra he, Karlove
pod Pradědom a Led nici využilo 256
zamestnancov spolu s rodinnými prí-
slušníkmi.
4 Letná detská škola v prírode sa
tento rok neuskutočnila, preto komisia
pre prácu s deťmi zorganizovala 8.
augusta zájazd do Ter mál Centra Ga-
landia v Galante pre 28 deti a ich rodi-
čov. 

4 Už tradične veľký záujem bol o kul-
túrno-poznávacie zájazdy, ktoré ponúkla
kultúrna komisia. V dňoch 23. – 26.
júla ab solvovalo zájazd do Prahy a na
hrady a zámky Pernštejn, Karl štejn,
Křivoklát a Konopište 93 výletníkov.
Na trase Nitra – Prešov – Svidník –
Bar dejov – Stará Ľubovňa si 13. - 16.
augusta 43 účast níkov zájazdu pre-
hliadlo najatraktívnejšie kultúrno-histo-
rické a prírodné pamiatky. Navštívili
Vlkolínec, Spiš ský hrad, Spišskú Ka-
pitulu, Ľu bov nian sky hrad, Duklu, po-
zreli si dre vené kostolíky, opálové bane,
Gombaseckú jaskyňu a jaskyňu Do-
mica. K tradičným podujatiam patrí
zájazd na medzinárodnú záhradnícku
výstavu v rakúskom Tullne, ktorú tento
rok navštívilo 31 účastníkov z SPU.

Vážení zamestnanci, milí členovia
univerzitnej odborovej organizácie! Po
dovolenkovom období nás čaká veľa
práce súvisiacej s prípravou novej ko-
lektívnej zmluvy a pri jej tvorbe môžete
byť nápomocní aj vy. Svoje podnety a
návrhy môžete tlmočiť prostredníctvom
vedúcich odborových úsekov na jed-
notlivých pracoviskách. V nastávajúcom
akademickom roku 2009 - 2010 si vám
v mene výboru univerzitnej odborovej
organizácie dovoľujem zaželať veľa
zdravia, osobných a pracovných úspe-
chov! 

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

(O ďalších aktivitách UO sa dozviete viac
na inovovanej webovej stránke: www.uniag.sk
/SKOLA/oz/ozpsav.htm.)

Štyridsaťpäť rokov pôsobil prof. Ing.
Štefan Poláček, CSc., (na sním ke vpra-
vo) na Katedre chémie a neskôr na
Katedre skladovania a spracovania
rastlinných produktov FBP. K úctyhod-
nému pracovnému jubileu mu začiat -
kom júla zablahoželali aj členovia Vý -
boru UO, Ing. D. Vraniaková a Ing. M.
Habán, PhD. Foto: za

KALENDÁRIUM
19. 9. 1924 - narodil sa spisovateľ La -
dislav Ťažký, jeden z najproduktív-
nejších autorov slovenskej prózy. De-
butoval zbierkami poviedok Vojenský
zbeh a Hosť majstra Čerta. Zážitky z
2. svetovej vojny opísal v novele Du-
najské hroby. Je aj autorom filmových
scenárov, divadelných hier, cestopisov
a publicistických textov.

21. 9. 1888 – narodil sa maliar, ilustrátor
Martin Benka, vedúca osobnosť mo-
derného slovenského výtvarného ume-
nia. Ako prvý slovenský výtvarník bol
ocenený titulom národný umelec. 

22. 9. 1811 – narodil sa jazykovedec,
evanjelický kňaz Michal Miloslav Ho-
dža, organizátor národného hnutia, prí-
slušník štúrovskej generácie. 

25. 9. 1908 - narodil sa skladateľ Eugen
Suchoň, autor prvej slovenskej národ-
nej opery Krútňava. 

ČÍTALI SME
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SPEKTRUM

Jazykové skúšky,
neprehliadnite

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej
komunikácie v Nitre so sídlom na Piaris-
tickej ul. 2 oznamuje, že sa blížia uzá-
vierky prihlášok na štátne a medziná-
rodné jazykové skúšky: 

l základná (B2) a všeobecná štátna
jazyková skúška (C1) z AJ, NJ, TJ, FJ,
RJ – 16. 9. 2009 (termín konania: písomná
časť - 30. 10. 2009, ústna časť - 20. 11. a
27. 11. 2009),

l americký test TOEFL – 18. 9. 2009
(termín konania: 25. 9. 2009), 

l skúšky Goetheho inštitútu – 29. 9.
2009 (termín konania: 30. 10. 2009),

l skúšky City & Guilds – 29. 9. 2009
(termín konania: 30. 10. a 4. 11. 2009).

Pre záujemcov o jednotlivé typy skúšok
sú v ponuke krátke a dlhodobé prípravné
kurzy. Pre váhajúcich záujemcov sú ur-
čené tzv. diagnostické testy (konajú sa
jedenkrát v mesiaci), na základe ktorých
sa záujemcom odporučí, resp. neodporučí
účasť na jazykových skúškach. Ďalšie
informácie nájdete na www.eku.sk.

Dňa 16. augusta 2009 som po nákupe
v OD HYPERNOVA Nitra zabudol pri po-
kladni č. 4 príručnú osobnú tašku s do-
kladmi a kľúčmi od rôznych objektov.
Statočný nálezca tašku bez zisťovania
jej obsahu a identity majiteľa okamžite
odovzdal do úschovy pani pokladníčke,
ktorá mi ju po krátkom čase vrátila. Dôle-
žité je, že tým čestným nálezcom bol bý-
valý pedagóg a akademický funkcionár
SPU, prof. Ing. Ivan Paška, CSc. Vážený
pán profesor, prijmite aj touto cestou
úprim né poďakovanie za statočnosť a veľ -
korysosť. J.B.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov SPU oznamuje, že

l 18. 9. 2009 o 9.00 h na Katedre ochrany
rastlín bude Ing. JURAJ MEDA obhajovať
prácu na tému Druhové spektrum entomo-
patogénnych húb z radu Hypocreales izolo-
vaných z pôdnych vzoriek pochádzajúcich
z rôznych lokalít Slovenska a genetická štruk-
túra populácií Beauveria bassiana;

l 21. 9. 2009 budú v knižnici Katedry
ras tlinnej výroby obhajovať dizertačné práce:
o 8.00 h Ing. VALÉRIA MÜLLEROVÁ na tému
Detekcia a selekcia hospodársky významných
genotypov z rozšírených populácií slivky do-
mácej (Prunus domestica L.) pre využitie
v agropotravinárstve; o 9.30 h Ing. DIANA
HABURAJOVÁ na tému Detekcia a selekcia
hospodársky významných genotypov z po-
pulácií tokajských odrôd viniča (Vitis L.) pre
udržiavacie šľachtenie; o 11.00 h Ing. PETER
KOVÁR na tému Floristické zloženie a kvalita
trávnikových porastov v podmienkach low
input caespestechniky;

l 21. 9. 2009 o 9.00 h v knižnici Katedry
genetiky a plemenárskej biológie bude Ing.
MICHAL ROLINC obhajovať prácu na tému
Postnatálna tvorba imunoglobulínov prasiat;

l 21. 9. 2009 budú v zasadačke Katedry
špeciálnej zootechniky obhajovať dizertačné
práce: o 8.00 h Ing. ANDREJ HOLLÝ na té -
mu Tvorba selekčných indexov na základe
výkonnostných parametrov koní plemena
slovenský teplokrvník; o 9.30 h Ing. PAVOL
MAKOVICKÝ na tému Morfologické a funkčné
vlastnosti vemena vo vzťahu k produkcii
a kvalite mlieka bahníc; o 11.00 h Ing. MI-
CHAELA GRÁCOVÁ na tému Škody spôso-
bené zverou v rastlinnej výrobe a ochrana
proti nim;

l 21. 9. 2009 budú v knižnici Katedry vý-
živy zvierat obhajovať dizertačné práce:
o 8.00 h Ing. RADKA KOCHANOVÁ na tému
Regulácia antioxidačnej a antiradikálovej ak-
tivity bobuľovín ich predzberovým ošetrením;
o 9.30 h Ing. ERIKA GYÖNGYOVÁ na tému
Dynamika zmien obsahu sacharidov a strá-
viteľnosť krmív počas silážnej fermentácie
a skladovania; o 11.00 h Ing. MARTINA ČIŽ-
MÁROVÁ na tému Antioxidačná kapacita
a antiradikálová aktivita vybraných druhov
vín; o 12.30 h Ing. ZUZANA ČANAKYOVÁ
na tému PMWS – post weaning multisystemic
wasting syndrome ošípaných a produkcia
bravčového mäsa;

l 22. 9. 2009 budú v knižnici Katedry ge-
netiky a šľachtenia rastlín obhajovať dizertačné
práce: o 8.00 h Ing. NOÉMI BAČOVÁ na
tému Genetická analýza ľanu siateho (Linum
usitatissimum L.) pomocou mikrosatelitov
a retrotranspozónov a o 9.30 h Ing. MIRIAM
KÁDASI HORÁKOVÁ na tému Genetická
štruk túra jedľových pralesov Slovenska zis-
ťovaná pomocou DNA markerov; 

l 25. 9. 2009 o 9.00 bude v knižnici Ka-
tedry environmentalistiky a zoológie obhajovať
Ing. ALEXANDRA PALATICKÁ dizertačnú
prácu na tému Monitorovanie a hodnotenie
kvality vody v Prírodnej rezervácii Alúvium
Žitavy;

28. 9. 2009 budú na Katedre agrochémie
a výživy rastlín obhajovať dizertačné práce:
o 8.00 h Ing. JOZEF ŠIMKO na tému Obsah
antokyanínov v jedlých zemolezoch Lonicera
kamtschatica a edulis v rôznych štádiách
zrelosti plodov; o 9.30 h Ing. ANDREA GO-
LISOVÁ na tému Vplyv výživy a odrody na
obsah kvercetínu a iných obsahových látok
v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.); o 11.00 h
Ing. MARTIN MARČEK na tému Stanovenie
optimálnej dávky a formy zlúčenín selénu
pri hnojení obilnín určených na potravinárske
a kŕmne účely; 

l 28. 9. 2009 o 8.30 h v knižnici Katedry
fyziológie rastlín bude Ing. KATARÍNA IVA-
NIŠOVÁ obhajovať dizertačnú prácu na tému
Reprodukčná biológia a ekofyziológia xero-
fytných druhov na Slovensku;

l 29. 9. 2009 o 9.00 h na Katedre ochrany
rastlín bude Ing. TOMÁŠ VEREŠ obhajovať
prácu na tému Occurrence, biology and
control of common ragweed (Ambrosia ar-
temisiifolia L.);

l 29. 9. 2009 o 10.00 h v knižnici Katedry
fyziológie rastlín bude Ing. JANA PIVKOVÁ
obhajovať dizertačnú prácu na tému Bioin-
dikácia vodného stresu vo fytosyntetickom
aparáte ekologicky vzdialených genotypov
pšenice;

l 2. 10. 2009 budú v zasadačke Katedry
agrochémie a výživy rastlín obhajovať dizer-
tačné práce: o 8.00 h Ing. MAGDALÉNA
HAL ČÍNOVÁ na tému Využitie upraveného
uhlia, čadičovej vaty a trosko-popolčekovej
zmesi vo výžive jačmeňa jarného; o 9.30 h
Ing. MÁRIA BENČÍKOVÁ na tému Regulácia
dusíkatej výživy pri alternatívnom pestovaní
ozimného jačmeňa (Hordeum vulgare L.) na
kŕmne a sladovnícke účely; o 11.00 h Ing.
PETER JAKUB na tému Bilancia živín v eko-
logickom a integrovanom systéme hospo-
dárenia na pôde;

l 2. 10. 2009 o 11.00 h v knižnici Katedry
genetiky a plemenárskej biológie bude Ing.
MARIANA JANČOVÁ obhajovať dizertačnú
prácu na tému Vplyv mikrobiálnych a mikro-
biálnych-enzymatických prípravkov na strá-
viteľnosť a nutričnú hodnotu trávnych siláží.

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU oznamuje, že 

l 29. 9. 2009 budú v Pavilóne záhradnej
architektúry obhajovať dizertačné práce:
o 9.00 h Ing. MILINA LAHOVÁ na tému Pô-
dupokrývajúce dreviny v záhradnej a parkovej
tvorbe; o 11.00 h Ing. KATARÍNA SERBINOVÁ
na tému Sadovnícke zhodnotenie drevín a
návrh ochranných opatrení; o 14.00 h Ing.
NATÁLIA REŽNÁ na tému Sadovnícke a fy-
topatologické hodnotenie drevín a návrh
ochranných opatrení. 

l 30. 9. 2009 budú v knižnici Botanickej
záhrady SPU obhajovať dizertačné práce:
o 9.00 h Ing. JURAJ KUBA na tému Natura-
lizácia novointroducentov čínskej dendroflóry;
o 11.00 h Ing. PETER HOŤKA na tému Zhod-
notenie introducentov východoázijskej den-
droflóry z hľadiska adaptability v podmienkach
Arboréta Mlyňany SAV. 

l 5. 10 .2009 budú v knižnici Katedry ze-
leninárstva FZKI obhajovať dizertačné práce:
o 9.00 h Ing. MÁRIA URBANOVÁ na tému
Súčasný stav a smery kvetinárstva na Slo-
vensku po vstupe do Európskej únie; o 11.00
h Ing. TOMÁŠ TUREČEK na tému Využitie
neotropných epifytov v záhradníckej praxi –
rod peperomia; o 14.00 h Ing. MAREK ZÁ-
VRACKÝ na tému Korelácia medzi senzoric-
kým profilom a výsledkami analytického hod-
notenia vo vzťahu k terroiru pri zisťovaní kva -
lity bielych akostných vín.

(Prehľad autorov a tém dizertačných prác ob-
hajovaných v letnom období nájdete na www.pol-
nohospodar.sk)

VÝBEROVÉ KONANIE

S PIETOU

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

u funkčného miesta profesora na Fakulte ekono-
miky a manažmentu SPU v št. odbore 3.3.09 Ob chod -
né pod nikanie.

u funkčného miesta docenta na Fakulte európ-
skych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v št. odbore
4.3.3 Environmentálny manažment.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzo -
vanie funkčných miest profesorov sú uvedené na webovej
stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej výveske SPU.

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre pedagogiky a psychológie FEM
pre výučbu predmetov všeobecná pedagogika a tech-
nológia vyučovania. 

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

certifikátom alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preukázať

certifikátom alebo praktickým overením,
- pedagogická prax vítaná,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka – do -

ložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre práva FEŠRR pre výučbu pred-
metov základy práva a Basics of Law.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa právnického smeru,
- akademický titul PhD. alebo vo vedeckej príprave,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať

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

certifikátom alebo pohovorom,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka – do -

ložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- prax v zahraničí vítaná,,
- termín nástupu: 1. 11. 2009;

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asis tenta na Katedre skladovania a spracovania ras -
tlinných produktov FBP pre výučbu predmetov za-
oberajúcich sa hodnotením surovín rastlinného pô-
vodu a technológiami výroby potravín. 

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa, študijný program technológia

potravín,
- akademický titul PhD., alebo CSc. získaný v študijnom

programe technológia potravín, 
- aktívna znalosť anglického jazyka na vyššej odbornej

úrovni,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri -

lo žiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre fyziológie živočíchov FBP.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa, poľnohospodárskeho, prírodo -

ved ného, veterinárneho charakteru pre zabezpečenie
premetov katedry,

- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri -

lo žiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre mikrobiológie FBP.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti biologických a poľ-

nohospodárskych vied,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent, resp. študujúci

v III. stupni štúdia príslušného odboru,
- aktívna znalosť svetového jazyka – preukázať štátnou

skúškou alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC – adekvátne preukázať, 
- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri -

lo žiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asis tenta na Katedre hodnotenia a spracovania živo-
číšnych produktov FBP.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti potravinárskych alebo

poľnohospodárskych vied,

- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť svetového jazyka – preukázať štátnou

skúškou alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC – adekvátne preukázať,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri -

lo žiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na 0,45 pracov. úväzku na Katedre sklado-
vania a spracovania rastlinných produktov FBP.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti kvasných technológií

a enológie,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- znalosť práce s PC,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri -

lo žiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

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

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore biotechnológia, aplikovaná

biológia,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent, ukončené

dok torandské štúdium v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri -

lo žiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asis tenta na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín
FBP.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie, absolvent SPU,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať

štátnou jazykovou skúškou alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office (Word, Excel,

Power Point) – preukázať certifikátom alebo praktickým
overením,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri -
lo žiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na 0,5 pracov. úväzku na Katedre skladova-
nia a spracovania rastlinných produktov FBP.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti kvasných technológií,
- akademický titul PhD. alebo ekvivalent,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- znalosť práce s PC,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri -

lo žiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

u miesta vysokoškolského učiteľa – odborného
asistenta na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín
FBP.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie, absolvent SPU,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka – preukázať

štátnou jazykovou skúškou alebo pohovorom,
- ovládanie práce s PC v rozsahu MS Office (Word,

Excel, PowerPoint) – preukázať certifikátom alebo
prak tickým overením,

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka (pri -
lo žiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace);

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi
o vzdelaní a inými požadovanými dokumentmi zasielajte
do 25. 9. 2009 na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.

l  l  l

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

u funkčného miesta profesora na Katedre rastlin-
nej výroby FAPZ v št. odbore 6.1.6. Všeobecná rastlin-
ná produkcia. 

u funkčného miesta profesora na Katedre rastlin-
nej výroby FAPZ v št. odbore 6.1.7. Špeciálna rastlin-
ná produkcia. 

u funkčného miesta docenta na Katedre udržateľ-
ného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ v št. od-
bore 6.1.6. Všeobecná rastlinná produkcia. 

u funkčného miesta docenta na Katedre agroché-

Katedra strojov a výrobných systémov
TF s hlbokým zármutkom oznamuje, že
12. júla 2009 zomrel vo veku 69 rokov
bývalý dlhoročný spolupracovník

STANISLAV HINDICKÝ.
Na katedre pôsobil od roku 1975 ako

remeselník – špecialista. Spolupracoval
pri zabezpečovaní náročných zámoč-
níckych a opravárenských prác, pri
vývoji prístrojov a meracej techniky pre
potreby výučby a výskumu. Podieľal sa
aj na praktickej výučbe predmetu ria-
denie a obsluha obilných kombajnov.
Kolegovia si ho vážili pre jeho čestnosť
a spoľahlivosť. 

Posledná rozlúčka so zosnulým bola
15. 7. 2009 na cintoríne sv. Cyrila a Me-
toda v Nitre. 

Česť jeho pamiatke!
Kolektív KSVS

Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov s hlbokým zármutkom oznamuje,
že 17. júla 2009 nás vo veku 60 rokov
náhle opustil dlhoročný spolupracovník

Ing. MIROSLAV PROKSA.
Narodil sa 21. 8. 1948 v Malom Záluží.

V roku 1973 s červeným diplomom ukon-
čil štúdium na AF VŠP, neskôr pôsobil
ako odborný asistent na Katedre krmo-
vinárstva a vedúci detašovaného praco -
vis ka VŠP v Košiciach. Jeho vzťah s poľ-

nohospodárskou prvovýrobou sa prehĺbil,
keď ako riaditeľ nitrianskeho Zeloproduktu
organizoval celoslovenské odborné se-
mináre z oblasti hydroponického pesto-
vania zeleniny a kvetov. Bol aktívnym
propagátorom a realizátorom nových mo-
derných technológií na báze hydropo-
nického pestovania rastlín. V spolupráci
s IOBBB a KAVR sa aktívne podieľal na
overovaní výsledkov vedeckovýskumnej
činnosti v praxi. V roku 2000 sa stal
členom Vedeckej rady FAPZ, Rady FAPZ
pre strategický rozvoj a spoluprácu s pra-
xou, pravidelne pôsobil ako predseda
štátnych skúšobných komisií na FAPZ. 

Jeho odchodom stráca Akademická
obec SPU a slovenská odborná verejnosť
významného odborníka a svedomitého
človeka. 

Česť jeho pamiatke!
Spolupracovníci z FAPZ

Katedra spoločenských vied FEM
s hlbokým zármutkom oznamuje, že 7.
augusta 2009 nás vo veku 47 rokov na-
vždy opustil priateľ a bývalý spolupra-
covník

PhDr. IGOR MEDZAY.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola
12. 8. 2009 na mestskom cintoríne v Pieš-
ťanoch.

Česť jeho pamiatke!
Kolektív KSV

Akademická obec
Fakulty biotechnoló-
gie a potravinárstva
SPU s hlbokým zár-
mutkom oznamuje,
že 14. augusta 2009
nás po tragickej do-
pravnej nehode na-

vždy opustil študent štvrtého ročníka,
dobrý kamarát a spolužiak

Bc. VLADIMÍR JURICA.
Narodil sa 23. júna 1986 v Trstenej.

Po štúdiu na tamojšom gymnáziu viedli
jeho kroky na Fakultu biotechnológie
a potravinárstva. Úspešne ukončil ba-
kalárske štúdium v programe agropo-
travinárstvo a od šk. roku 2008/09 po-
kračoval v študijnom programe techno-
lógia potravín. Len veľmi ťažko si uve-
domujeme skutočnosť, že Vlado sa do
školských lavíc už nikdy nevráti. Poznali
sme ho ako veselého, úprimného a naj-
mä zodpovedného človeka. Bol vášni-
vým obdivovateľom krásnych dvojkole-
sových tátošov. Žiaľ, jeho prvá cesta na
vysnívaný motoristický zraz bola aj tou
poslednou... 

Na poslednej rozlúčke s Vladimírom
Juricom nechýbali ani jeho spolužiaci a
priatelia z ročníka. Odpočíva na cintoríne
v Krásnej Hôrke v Tvrdošíne.

Česť jeho pamiatke!

Prof. J. Bulla, dekan FBP, 
vedenie fakulty, učitelia, 

spolužiaci a priatelia

JAZYKOVÉ KURZY
u PRÍPR.KURZY NA ŠTÁTNU JAZ.SKÚŠKU
u ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA B2, C1
u AJ / NJ (čas prispôsobíme Vášmu rozvrhu)

C A I I A N
METHOD

ANGLICKY 4x RÝCHLEJŠIE
u 17 rokov pôsobenia

ZÁPISY do 30. 10. 2009 
počas prac. dní od 7:00 - 19:00 h

Jazyková škola ASPEKT
Akademická 4, Nitra 
Budova Agroinštitút, príz.,č.dv.19
% 037/73 322 18, 0944/006 223
* aspekt@aspektnd.sk
www.aspektnd.sk
Akreditované zariadenie MŠ SR
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mie a výživy rastlín FAPZ v št. odbore 6.1.8 Agro ché -
mia a výživa rastlín.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzo -
vanie funkčných miest profesorov sú uvedené na webovej
stránke SPU www.uniag.sk a na úradnej výveske SPU.

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre bo-
taniky FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v odbore poľnohospodárskych alebo

prírodných vied,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť anglického jazyka preukázaná po-

tvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office, software

k svetelným mikroskopom, 
- znalosť práce v biologickom laboratóriu,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov,
- pedagogická prax min. 3 roky;

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre vý-
živy ľudí FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie – odbor výživa ľudí,
- akademický titul PhD.,
- znalosť jedného svetového jazyka – preukázať poho-

vorom alebo potvrdením o skúške,
- aktívna znalosť práce s PC v rozsahu MS Office – pre-

ukázať osvedčením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov;

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre vý-
živy zvierat FAPZ.

Podmienky prijatia: 
- VŠ vzdelanie v príslušnom odbore,
- akademický titul PhD.,
- znalosť jedného svetového jazyka – preukázať po-

tvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,
- aktívna znalosť práce s PC v rozsahu MS Office – pre-

ukázať osvedčením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov;

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre tráv -
nych ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ. 

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie – odbor fytotechnický, aplikovaná bioló-

gia,
- akademický titul PhD.,
- znalosť jedného svetového jazyka – preukázať poho-

vorom alebo potvrdením o štátnej skúške,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office – preukázať

osvedčením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov;

u dvoch miest vysokoškolských učiteľov na Ka ted -
re hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie – zootechnický odbor,
- akademický titul PhD.,
- znalosť jedného svetového jazyka – dokladovať po-

tvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,
- aktívna znalosť práce s PC v rozsahu MS Office – pre-

ukázať osvedčením,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov;

u miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre ge-
netiky a šľachtenia rastlín FAPZ.

Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie poľnohospodárskeho alebo prírodove-

deckého zamerania, 
- užívateľské ovládanie počítačových programov (textové,

tabuľkové, prezentačné a štatistické) – preukázať
osvedčením,

- znalosť jedného svetového jazyka (AJ) – preukázať
potvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom,

- akademický titul PhD.,
- publikačná činnosť v oblasti ochrany genofondu rastlín

a využívania informatiky v agrobiológii,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov.

Prihlášky s profesijným životopisom, overenými dokladmi
o vzdelaní a inými požadovanými dokumentmi zasielajte
do 2. 10. 2009 na adresu: Rektorát Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity, Útvar personalistiky, EPaMU, Tr. A.
Hlin ku 2, 949 76 Nitra.



FAKULTA EKONOMIKY
A MANAŽMENTU

1. Pavilón S – sídlo Fakulty ekonomiky a ma naž -
men  tu. V súčasnosti prebieha jeho rekonštrukcia,
pod po re ná z prostriedkov ESF, a tak FEM privíta
študentov v akademickom roku 2009/2010 vo vy no -
ve ných pries toroch. 

2. Zakladajúci členovia jednej z profilových kate-
dier – Katedry ekonomiky. Zľava: Ing. P. Vaškovský,
Ing. M. Bra nický, Ing. M. Špyrka, Ing. V. Hrmo.

3. Slávnostná promócia absolventov PEF 17. júna
1967 v PKO Nitra (od roku 1968 sa promócie konajú
v aule SPU).

4. Z praxe študentov prvého ročníka PEF na Štát-
nom majetku Holíč, Radimov, dvor Bukovany (1963).

5. Na Medzinárodných vedeckých dňoch 2008
sa zúčastnilo vyše dvesto domácich a za hra nič -
ných hostí. Na snímke zľava: prof. Peter Bielik, doc.
Mária Kad lečíková (zástupkyňa FAO), prof. József
Molnár (Maďarsko), prof. Sergiy Kvasha (Ukrajina),
Dr. Patrik Enright (Írsko).

6. Nová štandarda Fakulty ekonomiky a manaž-
mentu.

7. K príjemným stránkam študentského života pa-
tria ima trikulácie prvákov spojené s imatrikulačným
sprie vo dom mestom (november 2000).

8. V roku 2008 bolo na FEM otvorené medzi ná -
rod né inžinierske štúdium Ekonomika podniku, or-
ganizované spoločne s partnermi z krajín V4. Na
sním ke Dr. Maciejczak (Varšava), prof. Bielik (Nitra),
prof. Svatoš (Praha) a prof. Villányi (Gödöllő) pri
podpise zmluvy o spolupráci (Gödöllő, apríl 2008).

9. Slávnostná promócia absolventov inži nier ske -
ho štúdia (jún 2009). 

Snímky: archív FEM
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Eruditio via sapientia est
Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. PETER BIELIK, PhD., dekan FEM

Výrok „vzdelávanie je cesta k múdrosti“ sa stal počas uplynu-
lých päťdesiatich rokov hlavným poslaním Fakulty ekonomiky 
a manažmentu (FEM), čo symbolický vyjadruje aj nápis na štan-
darde fakulty, ktorú pri príležitosti osláv slávnostne dekorovalo
rozšírené zasadnutie vedeckej rady fakulty a viac ako 500 domá-
cich a zahraničných účastníkov z pätnástich krajín sveta. Pre
našu fakultu bolo veľkou cťou a radosťou privítať ich na pôde
našej alma mater, ktorá si počas svojej existencie získala veľkú
autoritu a prestíž na domácej aj zahraničnej scéne. 

I keď Fakulta ekonomiky a manažmentu prešla
od svojho vzniku v roku 1959 zložitým dyna -
mickým vývojom, až rok 1989 priniesol zá  sadné
obsahové a organizačné zmeny, smerujúce k
rozvoju plnohodnotného univerzitného vzdelá-
vania. Rozširovali sa študijné odbory a špeciali-
zácie, s cieľom skvalitniť výchovu absolventov,
zvýšiť ich konkurencieschopnosť na rozvíjajúcom
sa trhu práce. Výchova, historicky smerovaná
na tzv. prevádzkovo orientovaných eko nómov
pre agrosektor, sa transformovala na široké spek-
trum špecialistov pre oblasť ekonomiky a ma-
nažmentu podniku, obchodného podnikania, úč-
tovníctva, kvantitatívných metód v ekonómii, me-
dzinárodného obchodu s agrárnymi komoditami,
agrárneho marketingu a obchodu, s pôsobnosťou
aj pre ostatné odvetvia národnej ekonomiky. Fa-
kulta začala uplatňovať viacstupňovú formu štúdia,
ktorá sa od roku 1994 rozvinula do kreditového
systému hodnotenia štúdia. Rast kvality posky-
tovaného vzdelávania, jeho internacionalizácia
a flexibilita, niekoľkonásobne zvýšili počet zá-
ujemcov o štúdium a stav študentov študujúcich
na fakulte. Veľký záujem o štúdium prevyšoval v
nedávnej minulosti desať- a viacnásobok našich
kapacitných možností. Aj v tomto akademickom
roku má fakulta na denných a externých formách
2460 študentov bakalárskeho, inžinierskeho a
doktorandského štúdia. Fakulta však vytvára
podmienky pre odborný rast, zvyšovanie kvalifi-
kácie, rozvoj jazykových a komunikačných kom-
petencií aj svojim zamestnancom, čo im umožňuje
realizovať vzdelávací proces na vysokej odbornej
úrovni, implantovať metódy počítačovej podpory,
využívanie moderných didaktických metód a vy-
učovať v anglickom jazyku.

Dlhodobá stratégia budovania FEM vychádza
zo základného cieľa, byť modernou a akcepto-
vanou vzdelávacou a vedeckovýskumnou inšti-
túciou. Jej úlohou je poskytovať čo najvyššie
ekonomicko-manažérske vzdelanie, napĺňať uni-
verzitný charakter štúdia a obsahovú náplň pri-
spôsobovať rozvoju ekonomickej teórie a požia-
davkám praxe. Fakulta poskytuje štúdium na
všetkých troch stupňoch vzdelávania v akredito-
vaných študijných programoch. Darí sa jej úspeš-
ne implementovať Bolonskú deklaráciu a Lisa-
bonskú stratégiu, ktoré umožňujú objektívnejšie
hodnotiť študijné výsledky a študentovi poskytujú

možnosť podieľať sa na tvorbe vlastného študij-
ného plánu. 

Kompatibilita fakulty s významnými ekonomicky
orientovanými fakultami v zahraničí (Praha, Var-
šava, Gödöllő, Moskva, Kyjev, Wageningen, Cork,
Aberdeen a iné), umožňuje úspešne rozvíjať
čiastkové štúdium v zahraničí, resp. štúdium
niektorých programov v anglickom jazyku či zí-
skanie spoločného diplomu. V nadväznosti na
študijné odbory, resp. študijné programy, ponúka
FEM praxi aj kurzy ďalšieho vzdelávania, ktoré
majú za cieľ postupne vytvoriť ucelený systém
celoživotného vzdelávania. Rozhodnutím Akre-
ditačnej komisie vlády SR má fakulta taktiež
právo realizovať habilitačné konania a konania
pre vymenúvanie profesorov bez obmedzenia. 

Súbežne s výchovou študentov má na fakulte
významné postavenie aj vedeckovýskumná čin-
nosť a účasť na medzinárodných výskumných
projektoch EÚ. Získané poznatky sa jej zamest-
nanci snažia transformovať do výučby a praxe.
Fakulta dosiahla dobré výsledky v integrácii do
medzinárodných výskumných projektov, koor -
dinovala, resp. participovala na medzinárodných
projektoch 5RP, 6RP, 7 RP, spolupracovala na
APVV projektoch gestorovaných inými fakultami
SPU, prípadne rozvíjala kooperáciu s ďalšími
uni verzitami na Slovensku a v zahraničí. Aktivita
pracovníkov v tejto oblasti ústi do ich vedeckého
rastu, vytvára priestor na publikovanie výsledkov
a ich disemináciu vo významných vedeckých
periodikách a na medzinárodných i národných
fórach. 

Koncepcia zahraničnej činnosti FEM vychádza
zo stratégie budovania a udržiavania vzájomne
výhodných bilaterálnych a multilaterálnych kon-
taktov so zahraničnými inštitúciami. Základným
pilierom je entuziazmus pedagógov objavovať a
prinášať študentom nové poznatky. Ich význam
je daný na jednej strane strategickým cieľom fa-
kulty vychovávať absolventov schopných obstáť
na medzinárodnom trhu práce, na druhej strane
snahou fakulty postupne sa integrovať do eu-
rópskeho univerzitného vzdelávacieho a vý-
skumného priestoru. Našou prioritou je syste-
matické budovanie, rozvíjanie a rozširovanie
kontaktov smerom na významné zahraničné uni-
verzitné a vedeckovýskumné pracoviská s dô-
razom na učiteľské a študentské vzdelávacie

mobility, ako aj vedeckú spoluprácu. Snaha o
internacionalizáciu vzdelávacieho procesu na
všetkých stupňoch štúdia súvisí s intenzívnejším
zapájaním hosťujúcich učiteľov do vyučovacieho
procesu, rozvíjaním kooperačných a spoločných
študijných programov (double degree, multi de-
gree, joint degree) a vytváraním možností pre
odborné prednáškové pobyty našich učiteľov v
zahraničí. Našou snahou je implementovať do
praxe aj nový európsky program celoživotného
vzdelávania na roky 2007 – 2013.

Fakulta je členom medzinárodných konzorcií,
jej zamestnanci sú aktívnymi členmi asociácií
poľnohospodárskych ekonómov (EAAE, IAAE),
medzinárodnej siete dekanov (European Deans
Network), výborov medzinárodných konferencií,
redakčných rád zahraničných vedeckých ča-
sopisov a pod. Viacerí krátko-, ale aj dlhodobo
pôsobia vo významných svetových, európskych
a národných exekutívnych, vzdelávacích a vý-
skumných inštitúciách a orgánoch (FAO, DG
EU, EAAE).

Vážení čitatelia!
Päťdesiate výročie začatia výučby na našej

fakulte je vhodnou príležitosťou obzrieť sa do mi-
nulosti, zhodnotiť dosiahnuté výsledky, ale pri-
pomenúť si aj činnosť tých učiteľov, ktorí na nej v
minulosti pôsobili. Boli to osobnosti, ktoré sa
svojím pedagogickým majstrovstvom a taktom,
výsledkami v oblasti výskumu a spolupráce s
praxou natrvalo zapísali do histórie našej fakulty
a poľnohospodárskeho vysokého školstva na
Slovensku. Vychovali niekoľko generácií odbor-
níkov, z ktorých mnohí zastávali a aj dnes zastávajú
významné pozície v riadiacej a podnikovej sfére
agrorezortu, v službách, bankovom sektore, po-
isťovníctve, municipálnej sfére, vo výskumných
ústavoch, profesijných združeniach a inštitúciách
doma i v zahraničí.

Poďakovanie za odvedenú prácu patrí aj mojim
súčasným kolegom, všetkým zamestnancom fa-
kulty. Za ich nekonečnú ochotu obetovať sa pre
spoločný cieľ, vybudovať z našej fakulty poprednú
a konkurencieschopnú vzdelávaciu inštitúciu, vy-
chovávajúcu absolventov, ktorí sú profesijnou
praxou vyhľadávaní a stále žiadaní. Som pre-
svedčený, že nielen naši súčasní a bývalí za-
mestnanci, ale aj naši študenti, doktorandi, ab-
solventi, priatelia a partneri si pri príležitosti dneš-
ného výročia skromne želajú, aby naša fakulta aj
v budúcnosti patrila medzi fakulty s najvyšším
hodnotením na domácej pôde a naďalej si udržia-
vala renomé úspešnej, dynamicky sa rozvíjajúcej
inštitúcie, akceptovanej doma i v zahraničí.

HISTÓRIA V SKRATKE

DE
KA

NI
 F

EM
 1

95
9 

- 2
00

9 Prof. Ing. Andrej ČERVENÝ 
(1959 – 1961)

Prof. Ing. Vladimír KRAJČOVIČ 
(1961 - 1964)

Prof. Ing. Milan ŠPYRKA, CSc. 
(1964 - 1970)

Prof. Ing. Milan BRANICKÝ, CSc. 
(1970 - 1972)

Prof. Ing. Július ŠEVČÍK, CSc. 
(1972 - 1988)

Prof. Ing. Valér HRMO, DrSc. 
(1988 - 1989)

Prof. Ing. Jozef VIŠŇOVSKÝ, PhD. 
(1989 - 1994)

Prof. Dr. Ing. Imrich OKENKA, PhD. 
(1994 - 1999)

Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD. 
(1999 – 2003)

Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Peter BIELIK, PhD. 
(od 2003)

n Za päťdesiat rokov svojej existencie vychovala Fakulta
eko nomiky a manažmentu 15 440 absolventov a 360 kan-
didátov vied, resp. PhD.

n V akademickom roku 2008/2009 spolu študovalo 2460
denných a externých študentov, z toho na prvom stupni štúdia
1 532 v študijných programoch: ekonomika podniku, ma-
nažment podniku, obchodné podnikanie, účtovníctvo, medzi-
národné podnikanie v agrárnych komoditách, kvantitatívne
metódy v ekonómii, ekonomika a manažment agrosektora a
na druhom stupni štúdia 836 študentov v študijných progra-
moch: ekonomika podniku, agrárny obchod a marketing, eko-
nomika a manažment agrosektora, kvantitatívne metódy v
eko nómii. Na treťom stupni štúdia študovalo 92 interných a
externých doktorandov v študijných programoch: ekonomika
a manažment podniku, odvetvové a prierezové ekonomiky.

n Na prvý stupeň štúdia v akademickom roku 2009/2010 sa
prihlásilo 2 165 uchádzačov. 

n Vzdelávací proces a prevádzku fakulty zabezpečuje 163
zamestnancov, z toho 117 učiteľov. V súčasnosti tu pôsobí 7
profesorov, 30 docentov a 80 odborných asistentov. 

n V rámci bilaterálnych zmlúv a spoločných projektov spolu-
pracuje fakulta s vyše 40 zahraničnými inštitúciami nielen v Eu -
rópe, ale aj v Indii, Thajsku, USA, Kanade, Japonsku, Sýrii a i.

n Každoročne absolvuje časť štúdia v zahraničí 40 študen-
tov FEM, čo má pozitívny vplyv nielen na ich odbornú, ale aj
multikultúrnu vzdelanosť.

FEM v číslach

1959
Ekonomické študijné disciplíny, ktoré sa rozvíjali na VŠP

od jej vzniku, nestačili dostatočne plniť nové spoločenské
po treby, preto bola 1. septembra 1959 vytvorená Prevádzko-
vo-ekonomická fakulta. Jej úlohou bolo pripravovať špeciali-
zovaných poľnohospodárskych inžinierov – prevádzkových
ekonómov. 

Zatiaľ, čo v čase svojho vzniku bola konštituovaná na bá -
ze dvoch odborných ekonomických katedier, na konci 60.
ro kov zabezpečovalo študijný odbor prevádzka a ekonomika
poľnohospodárstva už deväť katedier ekonomického a spo-
ločensko-vedného charakteru.

Súčasťou vzdelávacieho procesu na VŠP a PEF do roku
1967 bolo skrátené trojročné špeciálne inžinierske vysoko-
školské štúdium, ktoré absolvovalo 863 poslucháčov.

Fakulta začala vydávať zborník vedeckých prác, ktorý od
roku 1966 vychádzal pod názvom Acta operativo-oeconomica
a v súčasnom období ako vedecký časopis Acta oeconomica
et informatica.

1962
Na PEF bol dočasne zriadený nový študijný odbor mecha-

nizácia poľnohospodárstva. Jeho vznik viedol k vytvoreniu
katedier technického zamerania, ktoré boli základňou pre
založenie Mechanizačnej fakulty v roku 1969. 

1974
Dôležitým krokom bolo vytvorenie študijného odboru auto-

matizované systémy riadenia poľnohospodárstva. Vznikol na
základe bezprostrednej požiadavky praxe, vo väčšej miere
využívať výpočtovú techniku v poľnohospodárstve.

1982
Osobitné miesto v organizačnej štruktúre fakulty získala

Katedra prevádzky a ekonomiky ako detašované pracovisko
v Košiciach. Jej vznik bol podmienený požiadavkou zabezpečiť
výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre poľno-
hospodársku prax na východnom Slovensku. 

1985
K fakulte bola opäť organizačne pričlenená Katedra peda-

gogiky. Pod jej gestorstvom vznikol o rok neskôr ďalší študijný
odbor – učiteľstvo odborných poľnohospodárskych predmetov. 

V záujme uspokojenia regionálnych potrieb vzdelávania
sa popri Nitre a Košiciach začali realizovať vzdelávacie ak ti -
vi ty aj vo výučbovom stredisku v Lučenci.

Do užívania bol odovzdaný pavilón S, v ktorom fakulta síd li
dodnes. V máji 2009 sa začala jeho rekonštrukcia spolu 
s prís tavbou modernej multimediálnej posluchárne pre vyše
300 poslucháčov.

1990
Zmena ekonomického prostredia si vyžadovala výraznú

prestavbu väčšiny, hlavne ekonomických disciplín. Fakulta
bola schopná včas rozšíriť spektrum ponúkaných študijných
zameraní, a tým zvýšiť konkurencieschopnosť svojich absol-
ventov na trhu práce.

1997
Názov Prevádzkovo-ekonomickej fakulty sa zmenil na Fa -

kul tu ekonomiky a manažmentu.

1998
Ako prvá na univerzite prešla na kreditový systém vzdelá-

vania kompatibilný s Európskym univerzitným systémom
trans feru kreditov (ECTS). Zásluhou vytvárania a ponuky at-
raktívnych študijných špecializácií dosiahol počet záujemcov
o vysokoškolské štúdium na FEM rekordné číslo - 5612 ma-
turantov. 

2003 - 2005
Uskutočnila sa zásadná organizačná a obsahová prestavba

štúdia, s cieľom rozšíriť spektrum ponúkaných študijných
pro gramov. V súčasnosti ponúka FEM štúdium v siedmich
akre ditovaných študijných programoch na bakalárskom a v
štyroch na inžinierskom stupni štúdia. 

2007 - 2009
V súlade s požiadavkou súčasného trhu práce a všade-

prítomnej internacionalizácie hospodárskeho života bola na
FEM zavedená výučba v anglickom jazyku. Od akademického
roka 2008/2009 bol do praxe uvedený pilotný ročník medzi-
národného inžinierskeho štúdia krajín Vyšehradskej štvorky
v študijnom programe Ekonomika podniku. V akademickom
roku 2009/2010 odštartovalo MBA štúdium Agribusiness and
Commerce v spolupráci s významnými poľnohospodárskymi
univerzitami v zahraničí.Katedra ekonomiky

Katedra manažmentu

Katedra marketingu

Katedra štatistiky 
a operačné ho výskumu

Katedra informačných systémov

Katedra financií

Katedra informatiky

Katedra matematiky

Katedra spoločenských vied

Katedra odborného jazykové ho
vzde lávania

Katedra pedagogiky 
a psychológie

Centrum informačných 
technológií

Centrum programov 
Európskej únie

Centrum celoživotného 
vzdelávania

Centrum excelentnosti
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HISTÓRIA V SKRATKE
1946
Základy pre vytvorenie Technickej fakulty boli položené 

v roku 1946, keď vznikla Vysoká škola poľnohospodárskeho
a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Jej súčasťou bol Ústav
strojníctva. 

1952 – 1953
V rámci reorganizácie vysokých škôl sa z dvoch fakúlt ko-

šickej VŠPLI vytvorili dve samostatné vysoké školy - Vysoká
škola poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a
drevárska vo Zvolene. Po reorganizácii katedier bola na
VŠP v Nitre vytvorená Katedra poľnohospodárskej mechani-
zácie a pôdoznalectva a po roku 1953 Katedra mechanizácie
poľnohospodárstva. 

1962
S rozvojom poľnohospodárskej techniky a jej uplatnením

v praxi sa v rámci Prevádzkovo–ekonomickej fakulty VŠP
vytvorili podmienky pre nový študijný odbor - mechanizácia
poľnohospodárstva. 

1969
Vznikla Mechanizačná fakulta. 

1989
Fakulta začala realizovať štúdium v odbore technika a

mechanizácia výrobných procesov a služieb, v rámci ktorého
mali študenti možnosť dotvoriť si svoj študijný profil v sedem -
nás tich študijných zameraniach.

1998
Bolo otvorené štúdium v odbore poľnohospodárska technika,

s možnosťou voľby deviatich študijných špecializácií.

1999
Vznikli ďalšie dva nové odbory štúdia, a to spoľahlivosť

techniky a technika a mechanizácia potravinárskej výroby.
Okrem toho sa otvorilo aj špecializované trojročné štúdium
servis a opravy techniky, ktoré sa neskôr transformovalo na
bakalárske štúdium.

2002
Mechanizačná fakulta prihlásila svojich expertov do

prípravy nových odborov a študijných programov zo Sústavy
študijných odborov, vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva
SR. Boli to odbory: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia,
5.2.46 poľnohospodárska a lesnícka technika, 5.2.50 výrobná
technika, 5.2.57 kvalita produkcie a 6.1.14 mechanizácia
poľnohospodárskej a lesníckej výroby.

2004
Akademický rok 2004/2005 bol pre Mechanizačnú fakultu

významný z viacerých hľadísk. Okrem úspešne akreditovaných
nových študijných programov, ktoré predstavovali pomerne
výraznú zmenu v orientácii vyučovacieho procesu na potreby
praxe, bolo významné aj dislokovanie fakulty z priestorov
Kalvárie do nového pavilónu MF v areáli SPU. 

2005 
Od akademického roka 2005/2006 boli dané do používania

všetky laboratóriá, počítačové cvičebne a iné funkčné miest-
nosti. Do novej budovy boli premiestnené všetky katedry,
okrem Katedry dopravy a manipulácie, Katedry stavieb 
a Ka tedry strojov a výrobných systémov.

2008
Najzákladnejšou podmienkou, ktorá sekundárne ovplyvňuje

celú činnosť fakulty, je záujem o štúdium. Názov fakulty ne-
odrážal obsah akreditovaných študijných programov MF,
ani spoločenské trendy. Rektor Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, na základe návrhu vedenia MF, požiadal
Ministerstvo školstva SR o zmenu jej názvu. Po ús pešnom
akreditačnom konaní sa od apríla 2008 fakulta premenovala
na Technickú fakultu.

Dekanát Technickej fakulty SPU
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

e-mail: dektf@uniag.sk
tel.: +421 – 37 – 6415 489
fax: +421 – 37 – 7417 003

www.tf.uniag.sk

Súčasný stav a perspektívy rozvoja
Prof. Ing. VLADIMÍR KROČKO, CSc., dekan TF

Hlavným poslaním Technickej fakulty v oblasti vzdelávania je
výchova odborne zdatných prevádzkových technikov a vysoko-
školsky vzdelaných inžinierov technického zamerania. Podľa
akre ditovaných študijných programov fakulta pripravuje bakalárov,
ktorí môžu pokračovať v inžinierskom a ďalej v doktorandskom
štúdiu. V tejto práci sa fakulta spolieha nielen na dnes už šty -
ridsaťročnú tradíciu, ale predovšetkým na skúsený kolektív pe -
dagogických a technických pracovníkov. Opiera sa pritom aj 
o spo luprácu s mnohými ďalšími vzdelávacími a vedeckový-
skumnými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí.

V oblasti medzinárodných vzťahov je sme-
rovanie fakulty zamerané na rozvoj kontaktov
s univerzitami v štátoch EÚ formou bilaterálnych
zmlúv o vedeckovýskumnej spolupráci a vý-
mene študentov. Tým sa vytvára priestor, 
v ktorom možno skvalitniť výskum a najmä vý-
učbu v rámci nových, resp. tradičných študij-
ných programov, pre ktoré naša fakulta získala
akreditáciu. Prioritné sú programy zamerané
na kvalitu produkcie, obnoviteľné zdroje energie
a poľnohospodársku techniku. Popri dobieha-
júcich študijných špecializáciách 5-ročného
inžinierskeho štúdia má v súčasnom období
fakulta akreditovaných 19 študijných programov.
V akademickom roku 2008/2009 už úspešne
nabehol aj druhý (inžiniersky) stupeň štúdia.

Vytváranie nových študijných programov
predpokladá vznik nových predmetov. Ich vy-
budovanie si vyžaduje odbornú prípravu uči-
teľov, ako aj materiálno-technické zázemie.
Učiteľ si musí osvojiť široké teoretické základy
a praktické požiadavky a k tomu vybudovať
celú pomocnú časť, t. j. vypracovať učebnicu,
textové publikácie, návody na cvičenia, au-
diovizuálne pomôcky, modely atď. Je to veľmi
náročná činnosť, vyžadujúca značnú prácu a
energiu. Pri súčasnej ekonomickej situácii musí
naviac vynaložiť snahu na hľadanie zdrojov
pre pokrytie materiálových nákladov.

Napriek spoločenskému záujmu, širokým
možnostiam uplatnenia sa absolventov v praxi
a vzniku nových atraktívnych študijných pro-
gramov, pretrváva relatívne nižší záujem mladej
generácie o náročné vysokoškolské štú dium
technického zamerania. V tomto vidíme vážny
problém a výzvu do budúceho obdobia. Táto
výzva je aktuálnejšia o to viac, že sa nachá-
dzame v období nepriaznivého demografického

vývoja. Z týchto dôvodov sa bude musieť veľmi
zintenzívniť propagácia štúdia na našej fakulte
s prezentáciou širokých možností uplatnenia
absolventov ponúkaných akreditovaných štu-
dijných programov. Zameriame sa pritom na
všetky regióny Slovenska.

Veľa očakávame od posilnenia rozvoja me-
dzinárodnej spolupráce, čo je jednou z priorít
Technickej fakulty. Priebežne budeme zvyšo-
vať dôraz na medzinárodnú dimenziu vysoko-
školského vzdelávania, ktorá prináša najmä
študentom možnosť získať kvalitnejšie vzdela-
nie, zlepšiť si jazykové kompetencie, a tak si
značne rozšíriť šance na medzinárodnom trhu
práce.

Súčasťou prípravy absolventov fakulty je aj
praktická výučba. Skutočnosťou zostáva fakt,
že zabezpečenie praxe v podnikoch, ktoré sú
zárukou vysokej odbornej úrovne, naráža na
značné problémy. Je nutné vyberať podniky, v
ktorých sa študenti zdokonalia a získajú pozi-
tívne praktické poznatky.

Vedeckovýskumná činnosť na fakulte je vý-
chodiskom a základom pre sústavné zvyšovanie
úrovne vzdelávacieho procesu, ako aj pre od-
borný a kvalifikačný rast pedagogických a
tvorivých pracovníkov. Súčasnú úroveň ve-
deckovýskumnej činnosti charakterizujú uka-
zovatele, ako je počet riešených grantových
úloh, prostriedky získané na vedu, úroveň do-
ktorandského štúdia a výstupy z výskumu.
Tieto pa rametre prispievajú veľkou mierou aj 
k úspešnej evalvácii a akreditácii fakulty.

V ostatných rokoch boli výskumné aktivity
na fakulte zosúladené s akreditovanými štu-
dijnými programami. S tým tematicky koreš-

pondujú ťažiskové zamerania výskumných úloh
riešených na katedrách, súvisiace s jednotlivými
študijnými odbormi. Vo všeobecnosti možno
povedať, že všetky projekty riešené na fakulte
majú interdisciplinárny charakter a na ich
riešení sa podieľajú odborníci z viacerých ka-
tedier či fakúlt. Dôležitou požiadavkou vo ve-
deckovýskumnej činnosti je popri domácej
efektívnosti aj medzinárodná akceptácia, t.j.
zapojiteľnosť do medzinárodných riešiteľských
kolektívov. Postupne sa zlepšuje jazyková vy-
bavenosť tvorivých vedeckovýskumných pra-
covníkov, čo je tiež dôležitý faktor pre širšie
zapojenie sa do medzinárodných výskumných
tímov (medzinárodné RP, Vyšehradská štvor -
ka, Leonardo a pod.).

Kvalita v kvalifikačnej štruktúre učiteľov
fakulty ovplyvňuje aj kvalitu vyučovacieho pro-
cesu a úroveň vedeckovýskumnej činnosti.
Podiel profesorov, docentov, odborných asis-
tentov a mladých vedeckovýskumných pra-
covníkov, doktorandov a technických pra -
covníkov na riadení výskumných projektov
(čiastkových úloh a etáp) je daný charakterom
a náročnosťou vytýčených úloh. 

Dovoľte mi, aby som na záver skonštatoval,
že profesionálna výchova študentov a od-
borná erudovanosť našich tvorivých pracovní-
kov je reálnou nevyhnutnosťou. O napĺňanie
cieľov ďalšieho napredovania Technickej fa-
kulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre sa musí aktívne pričiniť nielen jej vede-
nie, ale veľmi zodpovedne aj každý jej zamest-
nanec, podľa svojho zaradenia na fakulte. 

Pri príležitosti jubilea úprimne ďakujem všet-
kým bývalým aj súčasným spolupracovníkom
za prácu vykonanú v prospech našej fakulty a
univerzity, ale v širšom poňatí aj v záujme roz-
voja slovenského hospodárstva. Vďaka patrí aj
domácim a zahraničným partnerom a priate-
ľom, ktorí v uplynulom období boli a aj dnes sú
nápomocní pri výchovno-vzdelávacej aj spo-
ločenskej činnosti fakulty. Do ďalšej práce nám
všetkým spoločne prajem veľa zdravia a tvori-
vosti! n

DE
KA

NI
 T

F 
19

69
 - 

20
09

Prof. Ing. Peter DUCHO, DrSc. 
(1969 – 1980)

Prof. Ing. Bohumil PROCHÁZKA, CSc.
(1980 – 1989)

Prof. Ing. Jozef ŠESTÁK, CSc. 
(1989 – 1996)

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef LOBOTKA, DrSc.
(1996 – 2003)

Prof. Ing. Vladimír KROČKO, CSc. 
(od 2003)

n Od svojho vzniku vychovala Technická fakulta vyše 7 000 absolventov.

n V súčasnosti má akreditovaných 19 študijných programov, z toho 9 na prvom

stupni štúdia (manažérstvo kvality produkcie, prevádzková bezpečnosť techniky,

poľnohospodárska technika, poľnohospodárska technika a komerčné činnosti,

technológia a technika spracovania poľnohospodárskych produktov, prevádzka

dopravných a manipulačných strojov, technika pre potravinársku vý ro bu, technika

pre obnoviteľné zdroje energie, prevádzka výrobnej techniky); 7 na druhom stupni

štúdia (kvalita produkcie, spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov,

informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie, poľ no hos po dárska

technika, poľnohospodárska technika a komerčné činnosti, technológia a technika

spracovania poľnohospodárskych produktov, prevádzka dopravných strojov a za-

riadení); 3 na treťom stupni štúdia (kvalita produkcie, technika a mechanizácia poľ-

nohospodárskej výroby, dopravné stroje a zariadenia).

n V akademickom roku 2008/2009 študovalo na fakulte spolu 1 566 štu den -

tov. Z toho na bakalárskom stupni 616 študentov v dennej a 412 v externej for -

me štúdia, na inžinierskom stupni 286 študentov v dennej a 188 v externej for -

me. V dok torandskom štúdiu mala fakulta 32 denných a 40 externých štu den tov. 

n V roku 2009 si podalo prihlášku 1 001 záujemcov o štúdium na TF, z toho

696 na 1. stupeň štúdia a 305 na 2. stupeň.

n V akademickom roku 2008/2009 na TF pôsobilo 76 učiteľov, z toho 12 pro -

fesorov, 27 docentov, 34 odborných asistentov a 1 asistent. Fakulta má 12 ve -

dec kovýskumných a 49 technických pracovníkov.

n V roku 2005 napríklad pracovníci TF vytvorili 434 publikačných výstupov.

n Fakulta spolupracuje so zahraničnými fakultami, univerzitami a inými in šti tú cia -

mi. V roku 2008 podpísala 7 nových zmlúv o spolupráci s technicky zameranými

fakultami poľnohospodárskych univerzít a výskumnými pracoviskami v za hraničí.

n Ročne sa na TF riešilo priemerne 35 vedeckovýskumných projektov. Boli to 

i projekty rámcových programov EÚ a v uplynulom roku napr. aj 20 projektov VEGA.

n Za štyridsať rokov sa tu uskutočnilo 102 habilitačných konaní a bolo ob há je -

ných 236 kandidátskych dizertačných prác a doktorandských prác.

TF v číslach

Katedra dopravy a manipulácie 

Katedra elektrotechniky, automatizácie 
a informatiky 

Katedra fyziky 

Katedra konštruovania strojov 

Katedra kvality a strojárskych technológií 

Katedra stavieb 

Katedra strojov a výrobných systémov 

Katedra výrobnej techniky 

Centrum výskumu pre obnoviteľné zdroje energie

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb

Multimediálne centrum TF
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1. Budova Technickej fakulty s krásne
rozkvitnutými balkónmi.

2. Budova Misijného domu na Kalvárii
– bývalé sídlo Mechanizačnej fakulty.

3. Dekan a prodekani TF s prof. Ri -
char dom Godwinom z Harper Adams
Uni versity, Veľká Británia, pri príležitosti
ude lenia čestného doktorátu (20. 11.
2008).

4. Študenti nultého ročníka MF pri
zbere zemiakov v Handlovej (r. 1970).

5. Veselá posledná prednáška piata-
kov, na ktorej sú vyučujúci poslucháčmi
(akademický rok 2003/04).

6. Základný kameň pavilónu MF (24.
1. 2002).

7. Dekan fakulty prof. Vladimír Kročko
odo vzdáva diplom absolventovi, ktorý
ukončil štúdium s vyznamenaním. 

8. Robotické vozidlo s Ackermannovým
podvozkom so šesťsmerovými ultra zvu -
kovými snímačmi vyrobené na Ka tedre
elektrotechniky, automatizácie a infor-
matiky.

9. Pedagógovia a diplomanti KSVS pri
odbere vzoriek pôdy v rámci výskumu
účinkov riadeného pohybu strojov po
poli na VPP Kolíňany (úloha riešená
v rámci projektu VEGA). 

10. Deň otvorených dverí TF – pre-
hliadka laboratórií fakulty.

Snímky: archív TF
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