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Na SPU nebude chýbať tradičné agrárne vzdelávanie
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Po úvodnej informácii o priebehu vo-
lieb nového rektora univerzity, ktorú pred -
niesol predseda AS doc. Ján Si mo ník, bol
prof. Peter Bielik slávnostne inaugurova-
ný. Následne sa prihovoril slávnostnému
zhromaždeniu. 

„Moja alma mater mi umožnila ľudsky aj
odborne rásť a stala sa súčasťou môjho ži-
vota. Cítim sa vysoko poctený, že na zá-
klade výsledkov volieb v AS našej univer-
zity môžem v nastávajúcom funkčnom ob-
dobí zastávať najvyššiu akademickú funk-
ciu na Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzite.“ Následne rektor pripomenul hlav-
né poslanie, ciele, ale aj nové výzvy, ktoré
súčasné obdobie prináša pre univerzitu. 

„SPU je vlajkovou loďou v poľnohospo-
dárskom univerzitnom vzdelávaní v pod-
mienkach SR a toto dedičstvo a poslanie
treba zachovať a v každom prípade si ho
vysoko vážiť. Hoci si poľnohospodárstvo z
dôvodu hlbokého prepadu výroby za po-
sledných 20 rokov vyžaduje stále menej
odborníkov, tradičné agrárne vzdeláva-
nie, ktoré poskytuje naša univerzita, ne-
môžeme ani v budúcnosti vynechať z na-
šej ponuky. Bohatá poľnohospodárska tra-
dícia na Slovensku nám totiž dáva nádej,
že poľnohospodárstvo opätovne získa
svoje dôstojné miesto v národnom hospo-
dárstve. A to aj z toho dôvodu, že zames-
tnanosť a udržanie obyvateľstva na vidie-
ku nemožno zabezpečiť bez poľnohospo-
dárstva. Nesmieme zabudnúť ani na to, že
podľa údajov FAO takmer miliarda ľudí na
zemeguli hladuje, a tak sa kvalitné a bez-
pečné potraviny stávajú vo svete strate-
gickou surovinou. Preto bude nosným pi-
lierom vzdelávania a výskumu na našej
univerzite orientácia na produkciu kvalit-
ných surovín rastlinného a živočíšneho

pôvodu. Naším poslaním je aktualizovať
študijné programy fakúlt na všetkých
stupňoch vzdelávania v zmysle najnov-
ších poznatkov a inovačných trendov vo
vede a výskume,“ zdôraznil rektor. Pokiaľ
ide o nové výzvy, súvisia najmä s ener -
giou, jej obnoviteľnými zdrojmi, životným
prostredím a vodou. „Ak budeme tieto as-
pekty rešpektovať a rozvíjať, potom sa na-
še vzdelávanie a výskum budú ďalej posil-
ňovať a naša univerzita nadobudne cha-
rakter zelenej univerzity, čo je aj doteraz
pre nás príznačné,“ povedal prof. Bielik. 

Uplynulý akademický rok priniesol pre
našu univerzitu radosť z obhájenia statusu
univerzitnej vysokej školy, v tomto roku
sme získali prestížnu známku kvality ECTS
Label, ktorou našu univerzitu, zatiaľ ako
jedinú na Slovensku, ocenila Eu róp ska ko-
misia. Novozvolený rektor prisľúbil, že sa
naďalej budeme usilovať o rozširovanie
možností spolupráce s univerzitami v za-
hraničí. „Do tohto úsilia musí organicky
zapadať príprava nových študijných pro-
gramov v anglickom jazyku, zabezpeče-
nie ponuky dvojjazyčnej výučby profilujú-
cich predmetov, ako aj tvorba spoločných
študijných programov, vedúca k postup-
nému uznávaniu spoločných diplomov so
zahraničnými univerzitami,“ zdôraznil. Na
záver svojho vystúpenia sa prihovoril štu-
dentom, pedagógom a poďakoval pred-
chádzajúcemu vedeniu za tvorivú prácu v
prospech univerzity. 

Následne rektor prof. P. Bielik a pred-
seda AS FZKI doc. Oleg Paulen dekoro-
vali akademickými insígniami novozvole-
ného dekana FZKI doc. Ing. Karola Ka -
lúza, CSc. 

V ďalšej časti programu predniesol po-
zdravný príhovor prof. RNDr. Libor Vozár,

CSc., prezident Slovenskej rektorskej kon-
ferencie a rektor Univerzity Kon štan tí na
Filozofa v Nitre, ktorý zdôraznil, že zákla-
dy vzdelanosti SPU tvorí kvalitná vedecká
činnosť, o čom svedčí aj výsledok akredi-
tácie. „Univerzity sú zdrojom poznatkov a
prospieť im môže jasná a čitateľná straté-
gia rozvoja, transparentné a spravodlivé
súťaživé prostredie, ktoré nás, vysoké
školy, bude nútiť do podávania excelent-
ných výkonov vo vzdelávaní i vo vede.
Dostatok finančných prostriedkov a dlho-
dobá stabilita vo financovaní, ktoré by na
vysoké školy pôsobili motivačne, lebo bez
peňazí sa kvalitné výsledky nedajú do-
siahnuť,“ podotkol. Na záver svojho vystú-
penia novozvolenému rektorovi, ale aj štu-
dentom a zamestnancom SPU zaželal ve-
ľa úspechov, kreativitu a invenciu na poli
vzdelávania a vedy.

Zo zahraničných hostí vystúpil prof.
Vladimír Truchačev, rektor Stavropoľskej
štátnej poľnohospodárskej univerzity a pr-

vý viceprezident Asociácie poľnohospo-
dárskych univerzít Ruskej federácie a
prof. Wiesław Bielawski, prorektor Poľno -
hos podárskej univerzity vo Varšave. Obaja
hostia vysoko ocenili prácu prof. P. Bielika
na medzinárodnom poli a vyjadrili nádej,
že sa bude naďalej rozvíjať. 

Program podujatia obohatil svojím vy-
stúpením študent FZKI a VŠMU Marek
Po buda, na klavíri ho doprevádzala
Ľubica Varhaníková. Slávnostnú atmosfé-
ru umocnilo aj vystúpenie ľudovej hudby
FS Zobor so sólistkou Petrou Zaujcovou a
Martinom Karašom. Už tradične pozdra-
vil otvorenie akademického roka náš me-
diálny partner, Roľnícke noviny. V tento
deň vyšlo aj prvé tohtoročné číslo Poľ no -
hospodára.

Bodku za zhromaždením dala študent -
ská hymna Gaudeamus igitur. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Vystúpenie rektora SPU v plnom znení 
čítajte na www.polnohospodar.sk
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Prvý vskutku pracovný deň nového
akademického roka, 20. september, za-
čal na Fakulte ekonomiky a manažmen-
tu komornou slávnosťou. Na prízemí
nedávno zrekonštruovaného „eska“ bo-
la študentskej verejnosti a pedagógom
sprístupnená nová prednášková miest-
nosť, poslucháreň S-01.

„Myšlienka vybudovať v týchto priesto-
roch prednáškovú sálu, sa zrodila na na-
šej fakulte už pred niekoľkými rokmi,“ za-
čal svoj príhovor po pre strih nutí pásky
doc. Ľubomír Gurčík, poverený dekan
FEM. Pripomenul, že s myšlienkou prišiel
vtedajší dekan fakulty prof. Peter Bielik,
dnes rektor našej univerzity. Je to príznač-
né, pretože nový výučbový priestor, ktorý
bude postupne dobudovaný najmodernej-
šími vymoženosťami informačných tech-
nológií, má slúžiť potrebám všetkých fa-
kúlt. „Prvá štúdia bola predložená v roku
2007, potom sa vypracúval projekt na zís -
kanie fondov z Eu róp skej únie. Výstavba
začala v júni roku 2009. Nebolo to jedno-
duché, ale dnes sme radi, že o nejakú ho-
dinku začne tento priestor s kapacitou 300
miest, rozlohou 354 metrov štvorcových,
čo sú skoro štyri áre, teda slušný poze-
mok, naplno slúžiť svojmu účelu,“ pokra-
čoval dekan. Slová poďakovania potom
adresoval všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu: bývalému vedeniu univerzity, me-
novite prorektorovi prof. Jánovi Tomášovi,
kvestorke Ing. Alene Jančuškovej, ma -
nažérom Ing. Alexandre Mu zi ko vej, Ing.
Mi ro sla vovi Mikulášikovi, pro jek tantovi

Ing. arch. Ivanovi Po tan čo ko vi, dodávate-
ľovi stavby - firme SATES, a.s., Ing. Mi -
roslavovi Špaňovi, ktorý vykonával staveb-
ný dozor a ďalším zainteresovaným.

Aj rektor Peter Bielik v úvode svojho
krátkeho príhovoru ďakoval. „Podarila sa
veľmi prospešná vec,“ povedal, pretože
každá miestnosť, ktorá slúži zlepšeniu
možností pre vzdelávací proces, je veľmi
potrebná a navyše, táto je veľmi veľkoryso
riešená. Proces výstavby dnes hodnotíme
s úsmevom, no nebolo to počas troch ro-
kov výstavby vždy jednoduché, potýkali
sme sa s mnohými problémami, ktoré sa
však vďaka ústretovosti spolupracovníkov
podarilo prekonať,“ povedal rektor a zaže-
lal študentom a učiteľom, aby k svojej spo-
kojnosti využívali novú prednáškovú
miestnosť. 

O tom, že sú na to splnené všetky pred-
poklady, svedčili slová prodekanky FEM
Zuzany Kapsdorferovej, ktorá hostí s
úsmevom informovala, že si už rolu pred-
nášajúcej vyskúšala a jej prvé skúsenosti
sú pozitívne. O chvíľu sa o tom mohli pre-
svedčiť prví študenti, ktorí sálu zaplnili do
posledného miesta. Tak, ako to má byť! 

K. POTOKOVÁ

V aule SPU sa v piatok, 17. septembra, uskutočnilo slávnostné zasadnutie
akademickej obce SPU pri príležitosti otvorenia 58. akademického roka v his-
tórii univerzity a inaugurácie novozvoleného rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra
Bielika, PhD. Okrem členov akademickej obce a študentov sa na podujatí zú-
častnili aj vzácni hostia, reprezentujúci hospodársky, akademický a spoločen-
ský život, medzi nimi podpredseda NR SR Pavol Hrušovský, predseda výboru
NR SR pre vzdelávanie, mládež a šport Dušan Čaplovič, či nitriansky diecézny
biskup Viliam Judák, ako aj zástupcovia 12 slovenských a 12 zahraničných
partnerských univerzít a sponzori.

Prestížna európska cena Štefanovi Mihinovi
Európska asociácia pre živočíšnu produkciu (EAAP), kto-

rá zastrešuje európsky zootechnický výskum, usporadúva
každoročne svoj výročný kongres. V auguste sa na Kréte ko-
nalo 61. výročné zasadnutie tejto organizácie.

skú legislatívu v oblasti ochrany zvierat
a aktívne sa podieľal na aproximácii
európskej legislatívy v danej oblasti pri
vstupe Slovenska do EÚ. Aj vďaka je-
ho odbornosti a kontaktom získal
VÚŽV štatút excelentného centra 5.
rámcového programu EÚ ako jedna z
prvých inštitúcií na Slovensku. Štefan
Mihina zastupoval Slo vensko v Stálej
komisii pre poľnohospodársky výskum
v Bruseli. Na činnosti EAAP sa podieľal
takmer 20 rokov. Bol členom jeho pre-
zídia, v rokoch 2008 a 2009 jej vice-
prezidentom.

Najvyššie ocenenie EAAP pre profe-
sora Mihinu v roku jeho významného
životného jubilea je pocta patriaca nie-
len jemu, ale celej slovenskej zootech-
nickej vede. JÁN HUBA

Tohtoročný kon-
gres bol z pohľadu
Slo ven ska výnimočný
a vzácny. Počas sláv-

nostného otvorenia si prestížnu cenu
Dis tin gui shed Ser vi ce Award prevzal
prof. Ing. Šte fan Mi hina, PhD., dlho-
ročný pracovník Výskumného ústavu
živočíšnej výroby a Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre, vedec-
ký sekretár Slo ven skej akadémie pô-
dohospodárskych vied. Ocenená bola
celá jeho profesionálna kariéra, ktorú
zasvätil výskumu chovateľských systé-
mov a technológií a welfare zvierat.
Okrem dlhoročného pôsobenia na
VÚŽV a od roku 2009 na SPU v Nitre,
viedol aj pracovnú skupinu, ktorá pri-
pravovala podklady pre prvú sloven -

Nová poslucháreň
pre všetkých

1. Rektor SPU prof.
Peter Bielik: „Sľu bu jem,
že budem vždy, podľa
svojho naj lepšieho ve-
domia a svedomia, ob-
hajovať prá va, ktoré sú
s našou univerzitou
spo jené...“

2. Medzi vzácnymi
hosťami nechýbali naj -
vyšší predstavitelia po -
litického a spo lo čen -
ského života: (spra va)
predseda vý boru NR
SR pre vzde lávanie,
mlá dež a šport Dušan
Čap lovič, podpredse-
da NR SR Pavol Hru -
šov ský, nitriansky die -
céz ny bis kup Viliam
Ju dák, ge nerálny riadi -
teľ Kan ce lárie ministra
sociálnych vecí, práce
a rodiny Jozef Zima,
pos lanec NR SR Ľu do -
vít Kaník a ďalší.

3. Jedným z  prvých
gratulantov bol rektor
Sta v ro poľskej štátnej
poľ no hospodárskej uni -
verzity, profesor Vla di -
mír Tru cha čev.

Snímky: L. Záhoráková

Pásku slávnostne prestrihol rektor
Peter Bielik a de kan FEM Ľubomír
Gurčík.

Poslucháreň s kapacitou 300 miest
otestovali na prednáške zo štatis-
tiky ako prví študenti FEM a FEŠRR. 

Snímky: za
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Sto rokov Americkej asociácie poľnohospodárskej ekonómie

Nadácia CLAAS aj pre našich študentov

Diskusné

fórum

Petra Bielika sa oboznámili so vzde -
lávacím a výskumným profilom SPU
v Nitre, prezentovali spoločnosť CLAAS
a pamätným pohárom deklarovali svoj
záujem o spoluprácu. Násled ne zavítali
na Tech nickú fakultu. Po rozhovore
s dekanom prof. Vla di mí rom Kročkom
a vedúcimi vybratých katedier si prezre-
li priestory fakulty a získali informácie
o študijných a výskumných aktivitách
TF. Popo lud ňaj šie hodiny boli venované
diskusii o možnostiach využitia ponuky
nemeckého partnera. 

Ak aj vás oslovila táto ponuka, nav -
štívte webovú stránku nadácie firmy
Claas a uchá dzajte sa o jej priazeň
a podporu. Aktuálne výzvy nájdete na
www.claas-stiftung.com. 

K. POTOKOVÁ

Pôvodne rodinná firma, ktorú v roku
1913 založili bratia Claasovci, expando-
vala do dnešných dní po celom svete.
Spoločnosť chce byť totiž s rozsiahlou
paletou výrobkov a služieb celkom blíz-
ko k zákazníkom. Preto má svoje výrob-
né a obchodné pobočky v krajinách
Európy, Ázie aj Ameriky. 

Spoločnosť, na ktorej čele dnes stojí
už zástupca druhej generácie rodiny,
má však aj ďalší rozmer. Pozitívne hľadí
do budúcnosti, lebo si je vedomá, že
odvetvie poľnohospodárstva bude pre
ľudstvo potrebné vždy a všade. Preto
aktívne podporuje povedomie týkajúce
sa vzťahu ľudí k produkcii potravín, ale
zároveň aj k technike, ktorá je pritom ná-
pomocná. No a angažuje sa hlavne
u mladej generácie. Počnúc škôlkarmi
a školákmi, až po študentov doktorand-
ského štúdia.

Prostriedkom je nadácia, ktorú pod
názvom CLAAS Stiftung založil terajší
riaditeľ firmy, Dr. Helmut Claas. Kladie si
za cieľ podporovať rozvoj poľnohospo-
dárskej techniky a svetového poľnohos-
podárstva. Vynikajúce projekty alebo
študentské práce z oblasti poľnohospo-
dárskej techniky, ako aj z iných odvetví
agrárneho sektora oceňuje nadácia kaž-
doročne Cenou Helmuta Claasa. Pod -
po ruje aj vypracúvanie dizertačných
a diplomových prác. Okrem toho vypisu-
je výzvy z oblasti výskumu. Dlhodobo
a úspešne spolupracuje s poľnohospo-
dárskymi univerzitami v Bulharsku, Ru -
mun sku, Poľsku či Holandsku. Kaž do -

roč ne nadviaže kontakt s ďalšou univer-
zitou z krajín východnej Európy. 

Aj z tohto dôvodu navštívila delegá-
cia pracovníkov firmy Claas 26. augusta
našu univerzitu. Na prijatí u rektora prof.

Každoročné stretnutie Asociácie poľnohospodárskej a aplikovanej ekonómie
(AAEA) sa tohto roku konalo v Denveri, Colorado, v dňoch 25. – 27. júla. Bolo
to stretnutie jubilejné, na ktorom si ekonómovia pripomenuli storočnicu pôvod-
nej organizácie, Americkej asociácie poľnohospodárskej ekonómie. Treba do-
plniť, že asociácia počas svojej histórie zmenila názov viackrát, aby lepšie vy-
stihoval jej zameranie a obsah práce. S tým korešponduje aj skutočnosť, že v
roku 2008 sa Americká asociácia poľnohospodárskej ekonómie spojila s inými
aplikovanými ekonómami a vytvorili súčasnú AAEA.

Prvé stretnutie členov asociácie sa
ko nalo v Ames v Iowe v roku 1910. Od -
vtedy sa miesto stretnutí pravidelne, s
výnimkou rokov 1912 a 1918 (nekonali
sa), mení po celých Spojených štátoch a
Kanade. Na čele AAEA stálo už sto pre-
zidentov, na rok 2011 bol zvolený profe-
sor Thomas W. Hertel z Purdueovej uni-
verzity. Vo vedeckej verejnosti sa stal
známym ako autor a výkonný riaditeľ
modelu GTAP (Global Trade Analysis
Project).

Počas troch dní stretnutia sa v 203
paralelných sekciách prezentovalo viac
ako 750 článkov a 300 posterov, analy-
zujúcich široké spektrum problémov,
ktorými sa v súčasnosti aplikovaná (poľ-

nohospodárska) ekonómia zaoberá.
Naj častejšie sa diskutovali témy súvisia-
ce s biopalivami, spotrebiteľskými prefe-
renciami a problematikou potravinového
reťazca, environmentálnou ekonómiou a
klimatickými zmenami.

V rámci programu mala svoje zastú-
penie aj Európska asociácia poľnohos-
podárskych ekonómov. Organizovala
špe ciálnu sekciu Manažment rizika vo

svetle meniacej sa Spoločnej poľnohos-
podárskej politiky. Okrem troch vystúpe-
ní v tejto sekcii bol však počet zúčastne-
ných európskych poľnohospodárskych
ekonómov veľmi malý. Paradoxne, v
tomto svetle bolo Slovensko, relatívne k
iným krajinám EÚ, dobre zastúpené,
keď že svoje články na stretnutí prezen-
tovali dvaja ekonómovia, autori tohto prí-
spevku. Obaja sú absolventi FEM, úzko
spolupracujúci so svojou alma mater.
Analyzovali väzby medzi biopalivami a
cenami potravín a obchod s bionaftou
medzi EÚ a USA. Všetky prezentované
články možno nájsť na stránke: http://
ageconsearch.umn.edu/handle/59646. 

Budúcoročné stretnutie AAEA sa us -
ku toční 24. – 26. júla 2011 v Pittsburghu,
Pen sylvánia. 

DUŠAN DRABIK,
Charles H. Dyson School of Applied

Economics and Management, 
Cornell University 

PAVEL CIAIAN,
IPTS - JRC European Commission, 

Sevilla, Španielsko

Už sa stáva tradíciou, že Katedra špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov usporadúva začiatkom septembra „konské“ podujatie.
Inak to nemohlo byť ani v tomto roku, ktorý vstúpi do histórie tým, že naša uni-
verzita otvára nový študijný program zameraný na chov koní – hipológiu.

Koníkom pršalo šťastie

Otvorené dvere Jazdeckého strediska
KŠZ vítali v daždivú sobotu 11. septemb-
ra návštevníkov „konského popoludnia“.
Okrem prehliadky stajne a celého areálu
pripravili študenti našej univerzity pre
priaznivcov ušľachtilých zvierat aj jazdec-
ké ukážky. Krásu pohybu a súhru koňa s
človekom obdivovali v drezúrnych ukáž-
kach, predvedení voľnej zostavy KÜR a
drezúrnej štvorylky. Úžasnú ovládateľnosť

a poslušnosť svojho koňa predviedla
študentka hipológie Kristína Áčová vo
westernovej show. Dynamiku a silu ma-
li možnosť návštevníci popoludnia vi-
dieť v skokovej ukážke pri prekonávaní
prekážky vysokej 150 cm. Záver opäť
patril kráse, a to predvedeniu ovláda-
teľnosti koňa elegantnou dámou, jaz-
diacou v dámskom sedle. Počas celé-
ho popoludnia mali záujemcovia mož-
nosť previesť sa v koči po areáli našej
univerzity. 

Verím, že takto strávené sobotňajšie
popoludnie nikto z prítomných neľuto-
val a všetci si odnášali domov pekný
zážitok z konskej krásy a obdivu nad
trpezlivosťou a časom našich študen-
tov, stráveným pri výcviku koní. 

Doc. Ing. MARKO HALO, PhD., 
Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ

Členovia delegácie: (zľava) Dr. M. Quinckhardt, spolupracovník nadácie, Dr. Ing.
H. Adam, vedúci vývoja a člen predstavenstva fy CLAAS, U. Lüt keschümer, ria -
diteľ CLAAS Stiftung, Ing. V. Bohatý, delegovaný obchodný zástupca firmy pre ČR
a SR a Ing. J. Moravčík, konateľ spoločnosti Agrall, s.r.o., zástupca spol. CLAAS
na Slovensku. Foto: za

Netradičnú úvodnú lekciu z predmetu agroturistika pripravil pre študentov
3. ročníka Ing. Miroslav Habán, PhD., gestor predmetu. Dozvedeli sa, čo je
Magna Via a neskôr v areáli SPU, za účasti predsedu združenia a partner-
ských organizácií, slávnostne vysadili strom.

Magna Via pôsobí už desať rokov

Informácie o občianskom združení
Magna Via, ktoré v týchto dňoch oslá-
vilo 10. výročie svojho založenia,
pred niesol študentom doc. Ing. Jozef
Hús ka, CSc., predseda združenia a
bývalý pedagóg SPU. Filozofia zdru-
ženia oslo vila spoločnosť BVI Slo va -
kia, ktorá sa zaoberá aktivitami v ces-
tovnom ruchu. „Naším spoločným cie-
ľom je pomáhať udržiavať, zveľaďovať

a využívať prírodné, historické a kultúr-
ne dedičstvo Slovenska. Chceme na-
šu krajinu prezentovať v zahraničí a
tiež priviesť turistov, ktorí by ju pre se-
ba objavili,“ povedala Veronika Leš tá -
ková, zástupkyňa spoločnosti. Zá ro -
veň vyzvala študentov, aby sa zapojili
do tejto práce a stali sa propagátormi
Slo venska a jeho kultúrnych originál-
ností. -rch-

Zaujala aj úroda z banánovníka
Na výstave Farby a plody jesene, kto-

rú už tradične koncom septembra orga-
nizuje Botanická záhrada (BZ) SPU, boli
zastúpené všetky segmenty zá hrad níc -
tva – ovocinárstvo, zeleninárstvo, vino-
hradníctvo a kvetinárstvo. Návštevníkov
príjemne prekvapila veľká časť vzoriek z
ovocinárstva – predovšetkým jabĺk (105
odrôd) a hrušiek (30 odrôd), ktoré po-
chádzajú z výsadieb BZ, ale aj zo spolu-
pracujúcej organizácie Hlavnej odrodo-
vej skúšobne ÚKSUP-u vo Veľkých
Ripňanoch. V skleníku pre subtropickú
flóru na nich zase čakalo prekvapenie v
podobe úrody banánov. Priestory výsta-
vy zdobili kreácie z jesenných kvetov,
vystavený bol aj široký sortiment stolo-
vého hrozna zo vzorkovnice vysadenej v
priestoroch BZ, či menej známe druhy
ovocných drevín. Výstava má už tradič-
ne aj vzdelávací cieľ, časť expozície tvo-
rili ukážky napadnutia plodov či listov
škodcami a chorobami. V zeleninových
aranžmánoch v tomto roku na výstave

Prekvapenie v skleníku subtropickej
flóry... Foto: rch

Naši poľnohospodári dobre poznajú značku CLAAS. Skrýva sa pod ňou spo-
ločnosť zaoberajúca sa vývojom a výrobou poľnohospodárskych strojov, najmä
obilných kombajnov, samojazdných rezačiek, traktorov, balíkovačov, strojov na
zber krmovín, pohonov, ale aj elektronikou pre presné poľnohospodárstvo
a ďalšími aktivitami.

Heslo 1: Akademický senát – funkč-
nosť – postavenie:

Senát v latinčine znamená „rada star-
ších“. V antickom Ríme sa takto označo-
valo zhromaždenie najvýznamnejších
šľachticov, rozhodujúcich o osude kraji-
ny. Akademický senát je najvyšší samo-
správny úrad univerzity, vysokej školy
alebo fakulty. So všetkými atribútmi, ku
ktorým patrí predovšetkým múdrosť, roz-
vaha, zodpovednosť, čestnosť v rozho-
dovaní. Pretože aj od neho závisí posta-
venie, prítomnosť, ale hlavne budúcnosť
inštitúcie, v ktorej bol zvolený. 

Námet na diskusiu: zloženie akade-
mického senátu.

Heslo 2: Koncepcie rozvoja
Vypracovať koncepciu rozvoja univer-

zity či fakulty by si nemal trúfnuť ani naj-
schopnejší vedecký, pedagogický či
inak dobre fundovaný jednotlivec (ges-
tor). Ani pri najlepšej snahe sa totiž ne-
vyhne jednostrannosti, vyplývajúcej z je-
ho profesionálneho záujmu, nekomplex-
nosti profilovaného odboru či programu,
svojho nadhľadu a zovšeobecňovania.
Koncepciu by mal zostavovať kolektív –
skupina špičkových odborníkov – ktorí
by zvážili zo všetkých dostupných as-
pektov jeho optimálnu funkčnosť. Mala
by byť podrobená mnohostrannej opo-
nentúre vnútroorganizačnej i vonkajšej a
až potom ju možno brať vážne ako zá-
klad pre realizáciu.

Námet na diskusiu: v súčasnosti sa na
SPU eviduje bezmála stovka akreditova-
ných študijných programov. Sú všetky
potrebné, je ich málo, veľa?

Heslo 3: Súlad rozumu a moci
Rozum a moc musia byť v súlade, har-

monicky sa dopĺňať a nadväzovať na se-
ba. Stávalo sa však – česť výnimkám -
že nový funkcionár žil v domnienke, že
musí v prvom rade všetko vytvorené
znevážiť, prerobiť, otočiť, bez nadväz-
nosti na históriu, tradície, predchádzajú-
ce dobré koncepcie rozvoja, formy a
metódy práce. Tak či tak, mala by tu pla-
tiť selekcia – dobré prevziať, zastarané-

ho sa zbaviť, ale nadväzovať progresív-
nejším. Možno by bolo vhodné rešpekto-
vať známe slovenské úslovie: „Nie všet-
ko staré je zlé, ani všetko nové nie je
vždy dobré“.

Námet na diskusiu: odporúčania pre
nové vedenie univerzity, posúdiť, na čo
nadviazať a v čom pokračovať, čo zme-
niť a zlepšiť.

Heslo 4: Hodnota odbornosti a mo-
rálky

Všade na svete platí hodnota odbor-
nosti, pracovných schopností, výsled-
kov práce a morálnych kvalít človeka,
nezávisle od vekovej šablóny. Žiaľ, na
Slovensku je to akosi inak. Presadzujú
sa snahy odsunúť pedagógov po pre-
kročení určitej vekovej hranice, napriek
ich pracovným výsledkom a dobrej te-
lesnej kondícii. Neplatí nijaká „vedecká
škola“ profesora, tak, ako to bolo v minu-
losti pri menách takých osobností, ako
bol prof. Maloch, Mates, Špaldon a ďal-
ší, ktorí pracovali do mimoriadne vyso-
kého veku a užívali si úctu a uznanie.
Samozrejme, mladým a talentovaným ľu-
ďom treba dávať priestor, otvárať cesty
pre ich odborný rast a napredovanie.
V tom im však majú a musia napomáhať
tí starší.

Námet na diskusiu: riešenie proble-
matiky starších, ale preukazne aktívnych
pedagógov.

Prof. Ing. FRANTIŠEK ŠPÁNIK, DrSc.

Oprava
V 1. čísle Poľnohospodára v rubrike

Vizitka bolo nesprávne uvedené, že
prorektor SPU prof. Ing. Marián Bres -
tič, PhD., je tiež podpredsedom Aka -
demického senátu FAPZ. Redak cia sa
za chybu ospravedlňuje.

Nikto nie je dokonalý. Naše rozhodnutia a konanie nie sú vždy ideálne a opti-
málne. Vždy je však možnosť zlepšovať sa. Platí to aj o činnosti organizácie. Aj
o našej univerzite. Navrhujem, aby sa v našom dvojtýždenníku Poľnohospodár
v budúcnosti dal priestor diskusii a pod novým vedením univerzity sa pouka-
zovalo na citlivé miesta, ktoré nás trápia. S cieľom hľadať progresívne formy a
možnosti ich riešenia. Na úvod niekoľko myšlienok či hesiel, adresovaných
akademickej obci našej univerzity.

Súhru koní a ich jazdkýň obdivovali návštevníci pri ukážkach drezúrnej
štvoryl ky. Foto: archív KŠZ

Na záver stretnutia študenti vysadili v areáli SPU platan javorolistý, ktorý pri
príležitosti 10. výročia Magna Via a Svetového dňa cestovného ruchu poskytla
Botanická záhrada SPU. Foto: rch

absentovali rajčiaky a paprika, ktoré boli
v dôsledku nepriaznivého počasia po-
stihnuté plesňami. Novinkou výstavy bo-
lo, že návštevníci si mohli prezrieť väčši-
nu priestorov BZ a uvidieť rastliny v ich
prirodzených podmienkach. -rch-

Aká je tohtoročná úroda hrozna 
sa dočítate v rozhovore s doc. Ing. Olegom

Paulenom, PhD., na www. polnohospodar.sk

Na virtuálne stretnutia so spolupra-
covníkmi a študentmi sa teší aj rektor
SPU v Nitre, prof. Peter Bielik. Svoje
názory, námety a pripomienky píšte
priamo na adresu rektor@uniag.sk



www.uniag.sk

Nepremárni svoju príležitosť!

LEADER – čerpali
skúsenosti zo Slovenska

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

V ZRKADLE...

Meno: Ing. Anna Božiková 
Pracovná pozícia:
vedúca sekretariátu
rektora SPU (kance-
lárka)

Miesto narodenia:
Nitra 

Vek: 46
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Čím ste chceli byť ako dieťa?
- V tom krásnom detskom období som

mala viacero predstáv, asi ako každé
dieťa. Ale pokiaľ si pamätám, najviac
sme sa s kamarátkami hrali na učiteľky,
ktoré mali neposlušných žiakov. Neskôr
to bola túžba stať sa detskou lekárkou.
Tieto detské sny som po určitom čase
realizovala pri ošetrovaní rozbitých hláv,
rúk a kolien mojich detí.

S kým by ste chceli stretnúť a po-
rozprávať?

- Myslím si, že je veľa významných ľudí
a osobností v mojom okolí alebo vo sve-
te, s ktorými by som sa rada stretla a po-
rozprávala. Ale, bohužiaľ, s tým, s kým
by som sa najviac chcela stretnúť a po-
rozprávať, sa už nedá. Je to môj otecko,
ktorý zomrel pred niekoľkými rokmi.

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť?

- Pre mňa bolo veľmi potešujúce, že
sa v lete po dlhej dobe stretla celá rodina
na spoločnej oslave, nakoľko viacej čle-
nov mojej a manželovej rodiny žije mimo
Slovenska, a zároveň sme prežili aj pár
dní na super dovolenke. Ale najväčšiu
radosť mám z toho, že sa každý deň mô-
žem tešiť z prítomnosti svojich blízkych.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
- Viem, že svet nezmením a nemám

možnosť nejakou kúzelnou paličkou od-
strániť hlad, choroby a utrpenie ľudí. Aj
keď ma to, ako sa hovorí, trhá za srdce.
Ale pokiaľ je to možné, snažím sa aspoň
finančne prispieť na rôzne projekty pre
chorých a zdravotne postihnutých ľudí,
prípadne pre ľudí po ničivých katastro-
fách. 

Čo rada čítate – počúvate?
- S čítaním kníh je to ťažšie, pretože

moja predchádzajúca a aj terajšia práca
je časovo náročná a snažím sa svoj zrak
po celodennej práci na počítači aspoň
večer šetriť. Cez víkend si nájdem čas,
aby som si prečítala nejaké časopisy a
noviny. Sľúbila som mojej kamarátke, kto-
rá vo svojej knižnici vlastní viac ako 5-tisíc
kníh, že raz budem jej pravidelnou ná-
vštevníčkou. Pokiaľ ide o hudbu, tak po-
čúvam rôzne žánre, ale mojou srdcovkou
je Robbie Williams a skupina Gladiátor. 

Ako si dobíjate energiu?
- Niekedy mám pocit, že by som sku-

točne potrebovala nejaké baterky. Ale
postačí mi aj viac spánku, pár dní oddy-
chu, prípadne práca v záhradke, ktorú
vyčistím od buriny a vyvetrám si pritom aj
hlavu. 

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť?

- Mám a nielen jeden. Ale o nich vám
nebudem hovoriť. Musím len ďalej praco-
vať na ich odstránení.

Aké máte koníčky? 
- Mám rada kvety, tak sa snažím voľný

čas venovať ich úprave pri mojom dome.
Kedysi to boli aj ručné práce a šitie, ale
teraz už na to nemám čas. Asi by som sa
mala poobzerať po nejakom športe a
viac dbať na svoje zdravie...

Máte nejaký obľúbený citát?
- Neviem, či je to citát, ale snažím sa

žiť podľa pravidla: „Nerob druhým to, čo
nechceš, aby iní robili tebe.“ -rch-

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v spolupráci s Timirjazevovou poľnohospodárskou univerzitou v Moskve zorga-
nizovala od 16. augusta do 2. septembra medzinárodnú letnú školu Euro-
Russian Studies in Agribusiness 2010: EURUS-AGRI 2010. Určená bola študen-
tom všetkých stupňov vysokoškolského štúdia s dobrou znalosťou ruského i
anglického jazyka. 

Letná škola (LŠ) pozostávala z dvoch
blokov výučby a odborného programu v
Nitre a v Moskve. V každom bloku boli tri
dni výučby (Slovensko ako súčasť EÚ a
obchodné vzťahy s Ruskom) a štyri dni
exkurzií a spoločenského programu.
Účastníkov LŠ z moskovskej TPU - osem
študentiek Fakulty ekonomiky pod vede-
ním doc. Júlie A. Stratonovičovej a doc.
Oľgy A. Mojsejevovej, privítal 17. augus-
ta na pôde SPU doc. Ing. Ľubomír Gur -
čík, PhD., poverený dekan FEM. Ná sled -
ne sa im prihovorila doc. Dr. Ing. Elena
Hor ská, prorektorka pre zahraničné
vzťahy a prácu s verejnosťou. Pro de kan -
ka FEM, PaedDr. Irena Fe lixo vá, ich v
krát kej prezentácii oboznámila s histó -
riou a súčasnosťou mesta Nitry a SPU. 
V ďalších dňoch účastníci LŠ spoločne
navštívili Vysokoškolský poľnohospodár-
sky podnik, farmu dojníc v Opo ni ciach,
Európsky dom v Bra tis lave, kde získali
informačné dokumenty o Eu róp skej únii
a neskôr si prezreli historické centrum
hlavného mesta Slo ven ska. Po čas ví-
kendu navštívili Hrušov – Hon tian sku pa-
rádu a Agro kom plex v Nitre. Zá verečný
deň patril vyhodnoteniu LŠ na FEM a
náv števe biofarmy v Podkylave. 

Od 24. augusta do 2. septembra LŠ
pokračovala v Moskve. Na pôde TPU
slovenských účastníkov privítal dekan
Fakulty ekonomiky prof. Ravil G. Ach -
metov, spolu s prodekankou Na dež dou
V. Akkaninovou a Snežanou V. Gu zio vou.
Nasledujúci deň sa uskutočnilo sláv -
nostné otvorenie ruskej časti LŠ, záro-
veň slovenskí aj ruskí študenti absolvo-

vali prvú výučbu o príležitostiach agrár-
neho sektora rôznych regiónov Rus ka.
Večer, v rámci kultúrneho programu,
svetoznámy ruský balet Labutie jazero.
Počas ďalších dvoch dní, okrem dopo-
ludňajšej výučby, sa študenti mohli zoz-
námiť s jazdectvom, golfom, včelár-
stvom a pestovaním biozeleniny v skle-
níkoch univerzity. Cez víkend navštívili
najznámejšie historické a kultúrne pa-

nomiky okrem výučby aj diskusia medzi
reprezentantmi oboch univerzít o dvoji-
tom diplome magisterského štúdia v od-
bore Agrárny obchod a marketing.
Záverečný deň patril prehliadke mauzó-
lea V. I. Lenina. Bodkou za letnou školou
bolo slávnostné odovzdanie certifikátov
a darčekov všetkým účastníkom. 

Z iniciatívy prof. Petra Bie lika, rektora
SPU, a prof. Vladimíra M. Bau tina, rekto-
ra Timirjazevovej poľ no hos podárskej
univerzity v Moskve, bola uzatvorená
dohoda o vzájomnej spolupráci a spo-
ločnom organizovaní letných škôl aj v
budúcnosti.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ, 
KINGA BRÉDOVÁ

miatky Moskvy - Červené námestie,
Kremeľ, chrám Vasilija Blaženého a
Tretiakovskú galériu. Nedeľa patrila aj
návšteve svetoznámeho Moskovského
cirkusu Nikulina na Cvetnom bulvári.
Ďalšie tri dni prebiehala na Fakulte eko-

Letná škola ako zaujímavá forma medzinárodnej spolupráce

Janka Ištvánová: 
Študentka vs.  AIESEC- árka
- Štúdium na vysokej škole nezname-

ná len navštevovať semináre a prednáš -
ky. Pre mňa, štvrtáčku na Fakulte ekono-
miky a manažmentu, je to aj možnosť vy-
užiť príležitosti, ktoré vyplývajú z pozície
študenta. Už v prvom ročníku som sa
dozvedela o medzinárodnej organizácii
AIESEC, ktorá združuje mladých lídrov z
vyše 107 krajín na celom svete. Jej čle-
novia majú možnosť navštevovať konfe-
rencie, absolvovať tréningy, podieľať sa
na chode lokálnej či národnej pobočky
a samozrejme, zúčastňovať sa na zahra-
ničných výmenných stá-
žach. Prak tic ké zručnosti
a vedomosti, ktoré som
získala v tejto organizácii,
mi výrazne uľahčili štú-
dium na univerzite. Na prí -
klad, osvojenie si techni-
ky manažovania času,
zvládanie kritických a záťažových situá-
cií a v neposlednom rade zlepšenie an-
glického jazyka, keďže je oficiálnym ja-
zykom organizácie. Za tri roky aktívnej
práce v organizácii AIESEC som dostala
veľa príležitostí. Pôsobila som ako vice-
prezidentka pre financie v nitrianskej
pobočke, interná audítorka v AIESEC
Slo ven sko a v súčasnosti manažujem 
päťčlenný tím zapojený do projektu
 národnej konferencie. Pôsobenie v 
AIESEC-u beriem ako kľúč k zatvore-
ným dverám a zároveň ako investíciu do
budúceho života... 

Andrea Ubrežiová: 
AIESEC rovná sa univerzita v praxi 
- So študentskou organizáciou AIESEC

som sa zoznámila v druhom ročníka štú-
dia na SPU. Po štyroch rokoch, ktoré
som v ňom strávila, je pre mňa ako dob-
re namiešaný koktail: mix výziev, priateľ-

Nitrianska pobočka medzinárodnej or-
ganizácie AIESEC pozýva študentov na 
INFOMEETING, ktorý sa uskutoční v stre-
du 6. októbra od 19.00 h v ŠD A. Bernoláka.
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Mila Haugová v Literárnom kine
V nitrianskej kaviarni Music a Cafe

v OC Centro pokračuje 6. októbra od
20.30 h pravidelný cyklus autorských čí-
taní, ktoré pripravuje občianske združe-
nie literarnyklub.sk. Stredajší večer bude
patriť poprednej slovenskej poetke, ab-
solventke VŠP v Nitre, Mile Haugovej
a jej memoárom s názvom Zrkadlo do -

vnútra. Na jednej strane klasická autobiografia, v ktorej
autorka píše o svojom detstve, štúdiách, práci, stretnu-
tiach, rozchodoch, na druhej - kniha o poézii, o tom, ako
sa verše tvoria, čítajú a prežívajú. O výtvarné improvizá-
cie textu „naživo“ sa tentokrát postará nitrianska rodáčka
Jana Farmanová, hudobným hosťom bude Matej Štefko.
Literárne kino moderuje vydavateľ KK Bagala. -r-

Rektor Timirjazevovej poľnohospo-
dárskej univerzity v Moskve, prof. Vla -
dimír M. Bautin, o spolupráci s SPU: 

- Spolupráca medzi našimi univerzi-
tami má bohatú históriu, jej korene sia-
hajú až do 50. rokov minulého storočia.
Od roku 1946 prebiehala na Timirja ze -
vovej akadémii príprava slovenských a
českých odborníkov, realizovala sa vý-
menná prax a naši odborníci sa zúčast-
ňovali na vedeckých podujatiach VŠP.
Od začiatku 50-tych až po 90-te roky
vyštudovalo na našej univerzite 133
čes koslovenských študentov a 53 ašpi-
rantov, medzi nimi 15 kandidátov vied v
ekonomickom odbore. Na ich príprave
sa podieľali významní vedci - akademik
Kuvšinov, Kolesnev, Sergejev, Dobrynin
a profesor Demidov, Prokofjev, Dunajev
a Beljajev. 

Po vzniku samostatnej Slovenskej re-
publiky obe univerzity podpísali Doho -
du o akademickej spolupráci, v roku
2010 bola jej účinnosť predĺžená do ro-
ku 2015. Stalo sa už dobrou tradíciou,
že študenti a mladí vedci z SPU sa zú-
častňujú na medzinárodných poduja-
tiach organizovaných našou univerzitou
a naopak. V septembri 2009 sa delegá-
cia z našej univerzity zúčastnila aj na
oslavách 50. výročia založenia FEM.
Spolupráca medzi univerzitami prebie-
ha aj v kultúrnej oblasti, začiatkom júla
t.r. sa folklórne súbory Besedy a Kab lu -
čok zúčastnili na 37. medzinárodnom
festivale Akademická Nitra 2010, ktorý
organizovala SPU. 

Organizácia spoločnej slovensko-
rus kej letnej školy EURUS-AGRI 2010
je novou etapou v rozvoji vzťahov me-
dzi našimi inštitúciami. Letná škola v
odbore ekonomiky je zároveň našou
prvou skúsenosťou v organizácii také-
hoto druhu aktivít na našej univerzite, a
to nielen v rámci slovensko-ruskej, ale
aj ďalšej medzinárodnej spolupráce.
Dú fam, že v naštartovanej tradícii bu-
deme každoročne pokračovať a táto
aktivita sa stane významným doplnkom
vzdelávacieho procesu. -rch-

A vyštartovali sme do svetoznámeho Moskovského cirkusu Nikulina na Cvetnom
bulvári... Foto: archív FEM

Študenti z desiatich krajín sveta absolvovali prípadovú štúdiu na FEŠRR. 
Foto: rch

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU zorganizovala v
rámci programu Erasmus Mundus - International Master of Science in Rural
Deve lop ment už po piatykrát prípadovú štúdiu pre zahraničných študentov.
Novinkou tohtoročnej bola nielen účasť študentov z tretích krajín, z krajín EÚ,
ale aj z USA. Študenti z univerzít v Arkansase a na Floride mali možnosť zú-
častniť sa na prípadovej štúdii v Nitre v rámci EÚ-US ATLANTIS, paralelného
medzinárodného programu s programom IMRD.

Koordinátorkou medzinárodného pro -
jektu IMRD na SPU je prof. JUDr. Anna
Band lerová, PhD., dekanka FEŠRR. 

Na SPU sa v auguste stretlo osemnásť
študentov z 10 krajín, ktorí absolvovali od-
borné prednášky s praktickými úlohami v
teréne. „Keďže témou tohtoročnej prípa-
dovej štúdie bol program Leader a jeho
hodnotiace a samohodnotiace techniky,
študenti mohli aplikovať teoretické vedo-
mosti v praxi vo vybraných miestnych ak-
čných skupinách na Slovensku. Roz de le -
ní do skupín navštívili takéto skupiny v Ra -
došinke, Dolnej Nitre a v Levoči. Na zákla-
de získaných poznatkov urobia analýzu a
vypracujú podrobnú záverečnú sprá vu,“
informovala Ing. Jela Tvr do ňo vá, PhD., ex-
terná pedagogička FEŠRR, ktorá viedla
skupinu zahraničných študentov. Podľa
nej študentov program mimoriadne zaujal.
Plodné diskusie viedli na tému európskej
politiky rozvoja vidieka, programu Leader
a metodológie hodnotenie programu. 

„Európski študenti poznajú túto proble-
matiku, pre študentov z USA a Afriky je to
zase možnosť získať nové poznatky, ktoré
môžu uplatniť aj vo svojich krajinách.“ 

Výsledky prác študentov boli prezento-

vané na záverečnom seminári 26. augus-
ta, ktorý svojou účasťou obohatili zástup-
covia miestnych akčných skupín z celého
Slovenska, Pôdohospodárskej platobnej
agentúry SR, Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja, kolegovia z rôznych fakúlt univer-
zity, ako aj predstavitelia vedenia FEŠRR.
Na záver seminára boli študentom medzi-
národného programu IMRD slávnostne
udelené certifikáty za úspešné absolvova-
nie prípadovej štúdie v Nitre s hodnotou
10 ECTS kreditov, čím úspešne postúpili
do druhého roka svojho medzinárodného
magisterského štúdia. Veríme, že výsled-
ky študentov prispejú nielen k získaniu po-
trebných kreditov pre úspešné ukončenie
ich štúdia, ale poskytnú tiež hodnotné in-
formácie miestnym akčným skupinám a
starostom obcí pri určovaní integrovanej
stratégie rozvoja vidieka. Keď že je SPU
prostredníctvom FEŠRR ešte stále jedinou
univerzitou v SR, ktorá je členom medzi-
národného konzorcia v rámci programu
Eras mus Mundus, úspeš ne prispieva nie-
len k šíreniu dobrého mena našej univerzi-
ty, ale aj krajiny, v zahraničí.

Ing. LORETA SCHWARCZOVÁ, PhD., 
vedúca CIP

stiev, zdolaných prekážok so štipkou
rôznych kultúrnych príchutí, cestovateľ-
ských zážitkov a praktických skúseností,
vďaka ktorým si každodenne ove rujem
teóriu získanú na prednáškach. AIESEC
mi ponúkol skvelú príležitosť overiť si
svoje marketingové vedomosti v praxi.
Ako členka organizačného tímu národ-
nej konferencie REACH, ktorá sa usku-
toční vo februári, som zodpovedná za
prezentovanie akcie, komunikáciu s lo-
kálnymi médiami, tvorbu plagátov a mo-
tivačných videí. Okrem toho, vďaka stá-
žistom zo zahraničia som získala množ-
stvo príležitostí zlepšiť sa v cudzích jazy-

koch. Ako členka výkon-
nej rady zodpovedná za
ľudské zdroje som sa na-
učila, čo skutočne zna-
mená manažment, tímová
práca, zodpovednosť, na -
čúvanie druhým, pláno-
vanie a komunikácia s lo-

kálnymi a národnými firmami. Spoz na la
som množstvo šikovných študentov, kto-
rí každý deň hľadajú nové výzvy a radi
zdolávajú komplikované prekážky. Práve
im patrí svet a preto by človek nemal
„zaspať v školských laviciach“ a očaká-
vať, že len univerzita ho dokonale pripra-
ví na budúcnosť. Cenné vedomosti
a teoretické poznatky získané štúdiom
má možnosť premeniť na realitu a prax,
veď platí AIESEC = University in Prac -
tice. Je to šanca pre každého, kto sa ne-
bojí ukázať, čo chce v živote dosiahnuť a
má rád dobré koktaily... ☺Redakcia dvojtýždenníka 

POĽNOHOSPODÁR
hľadá dopisovateľov 

z radov študentov SPU. Navštívte nás
na rektoráte (pavilón E, 3. poschodie, č. dv.
307) alebo nám napíšte na adresu redak-
cia@polnohospodar.sk. Uverejnené prí-
spevky sú honorované.

NEPREHLIADNITE



www.uniag.sk

Na Spišskom zemiakarskom jarmoku: „Začnem krumpľou, potom si
dám gruľu a zajem to švábkou...“ Foto: MIROSLAV HABÁN

Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či kurióznu situáciu? Podeľte
sa o svoje fotoúlovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spolu 
s vtipným textom na našu mailovú adresu: redakcia@polnohospodar.sk.
Autorov najlepších snímok odmeníme.
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Holandsko, nielen krajina tulipánov,
veterných mlynov a vynikajúcich syrov

Víťazná trofej
domácim volejbalistom

OZNAMUJEME

SPEKTRUM

PRÁVE VYŠLI...

S PIETOU

SKRIPTÁ
P. Obtulovič: Ekonometria. Prvé vydanie, náklad 150, cena 5,10 €.
J. Rédl: Pružnosť a pevnosť, Návody na cvičenia. Prvé vydanie, náklad 250 ks, cena

5,00 €.
J. Streďanský: Hodnotenie kvality životného prostredia. Druhé prepracované vydanie,

náklad 200 ks, cena 4,80 €.
V. Šimanský: Základy pedológie. Prvé vydanie, náklad 150 ks, cena 5,30 €.
J. Frančák a kol.: Technika v agrokomplexe. Prvé vydanie, náklad 200 ks, cena 6,50 €.
P. Slamka - E. Hanáčková: Manažment živín v agroekosystéme. Prvé vydanie, náklad

500 ks, cena 3,00 €.
M. Korenko a kol.: Základy strojárskych technológií. Prvé vydanie, náklad 300 ks, cena

3,40 €.
T. Bojňanská: Technológie spracovanie okopanín, olejnín a špeciálnych plodín. Prvé vy-

danie, náklad 300 ks, cena 4,70 €.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA
Ľ. Cagáň a kol.: Choroby a škodcovia poľných plodín. Prvé vydanie, náklad 2000 ks,

cena 10,40 €. Vydavateľstvo SPU 

Katedra spoločenských vied s hlbo-
kým zármutkom oznamuje, že 14. sep-
tembra 2010 nás vo veku nedožitých 71
rokov opustil náš bývalý kolega a priateľ 

Mgr. VILIAM MACÁK.

Na našej univerzite pôsobil až do svoj-
ho odchodu do dôchodku, rovné štvrťsto-
ročie. Viliam bol vzácny človek, vedel po-
čúvať, vedel písať, vedel prehovoriť a bol
výborným pedagógom. Ako absolvent
Prí rodovedeckej fakulty UK v Bratislave,
odbor matematika – fyzika, mal vo svojej
ľudskej výbave logické, kombinačné a

analytické myslenie, ktoré okrem peda-
gogickej práce uplatňoval aj v nespočet-
ných šachových partiách, kde bol len
ťažko poraziteľný. Venoval sa tvorbe krí-
žoviek, rébusov, hádaniek a iných logic-
kých hlavolamov. Počas svojho pôsobe-
nia na našej univerzite vykonával sedem
rokov aj funkciu zodpovedného redakto-
ra dvojtýždenníka Poľnohospodár. Bol, už
ho niet... Za ne chal v nás všetkých trvalé
spomienky. Rozlúčili sme sa s ním 17.
septembra 2010 v Podhájskej. 

Česť jeho pamiatke!
Kolegovia z KSV

O víťazovi tohtoročného turnaja volej-
balistov o Pohár rektora, ktorý 10. a 11.
septembra organizoval VK Ekonóm SPU
Nitra, sa rozhodlo už v úvodnom zápa-
se. V ňom domáci vysokoškoláci pod
vedením trénera Jána Hukela zvíťazili
nad českým extraligovým tímom ČZU
Praha 3:2. V ďalších stretnutiach porazili
poľský klub Kety 3:1 a česko-slovenské
družstvo CS team zložené z hráčov
Prahy a Nitry 3:1. Poradie: 1. SPU Nitra,
2. ČZU Praha, 3. Kety, 4. CS Team.
Organizátori podujatia, ktoré bolo sú-
časťou hernej prípravy volejbalistov SPU
na nadchádzajúcu sezónu, ďakujú ve-
deniu univerzity a mesta Nitry za podpo-
ru pri jeho príprave.

Viac na www.volejbalnitra.sk

Pozvánka na večerné
cvičenia

Katedra telesnej výchovy a športu
SPU v Nitre v spolupráci s TJ Slávia SPU
pozýva všetkých študentov a zamest-
nancov univerzity, ktorí majú chuť urobiť
niečo pre svoje zdravie, do malej teloc-
vične KTVŠ na večerné kondičné cviče-
nia - aerobik, kalanetika, body work. 

Pondelok: 18.00 – 19.00 h kalanetika
(body work), 19.00 – 20.00 aerobik; uto-
rok: 16.00 – 17.00 kalanetika (body
work), 18.00 – 19.00 h aerobik; streda:
18.00 – 19.00 aerobik, 19.00 – 20.00 bo-
dy work (fit lopty); štvrtok: 16.00 – 17.00
kalanetika (body work), 18.00 – 19.00
bo dy work. -fo-

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle zá-
kona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ško-
lách a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov výberové konanie na obsadenie:

l miesta vysokoškolského učiteľa
na Katedre špeciálnej zootechniky
FAPZ pre študijný odbor špeciálna ži-
vočíšna produkcia.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie zootechnického, resp.

prírodovedeckého zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového ja-

zyka, 
- znalosť práce s počítačom v rozsahu

MS Office,
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna

bezúhonnosť – dokladovať výpisom
z registra trestov.

l miesta vysokoškolského učiteľa –
odborného asistenta na Katedre vý-
robnej techniky TF.

Podmienky: 
- VŠ vzdelanie 2. stupňa technického

zamerania,
- akademický titul PhD. alebo ekviva-

lent,
- aktívna znalosť jedného svetového ja-

zyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS

Office,
- pedagogická prax minimálne 3 roky,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracov-

ná morálka – doložiť výpis z registra
trestov.

l miesta vysokoškolského učiteľa –
odborného asistenta v 30 % pracovnom
úväzku na Katedre skladovania a spra-
covania rastlinných produktov FBP. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa v oblasti tech-

nológií spracovania cereálií,
- akademický titul PhD. alebo ekviva-

lent,
- aktívna znalosť svetového jazyka,
- znalosť práce s PC,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracov-

ná morálka – doložiť výpis z registra
trestov.

Prihlášky s profesijným životopisom,
overenými dokladmi o štúdiu a ďalšími
požadovanými dokumentmi zasielajte do
8. 10. 2010 na Útvar personalistiky,
EPaMU Rektorátu Slo ven skej poľnohos-
podárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, 949
76 Nitra.

Lyžiarsky kurz
Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť

sa na zimnom lyžiarskom kurze organi-
zovanom Katedrou telesnej výchovy
a športu, môžu sa prihlásiť na KTVŠ
u PaedDr. Dany Febenovej a PaedDr.
Moniky Orlíkovej.

VÝBEROVÉ KONANIE

Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
vých zdrojov SPU oznamuje, že 

l 11. 10. 2010 o 9.00 h v knižnici KGPB
(pavilón T, 1. posch.) bude MUDr. Lucia
Lukáčiková Gálová, externá doktorandka
na Katedre výživy ľudí, obhajovať dizertač-
nú prácu Podiel genetických a environ-
mentálnych faktorov na riziku karcinoge-
nézy;

l 14. 10. 2010 o 9.00 h v knižnici KGPB
(pavilón T, 1. posch.) bude Ing. Pavol
Petránek, externý doktorand na Katedre
výživy zvierat, obhajovať dizertačnú prácu
Vplyv úpravy zrnín a strukovín na príjem
a využitie živín vo výžive jahniat.

Dekan Technickej fakulty SPU oznamu-
je, že 12. 10. 2010 sa v zasadačke D-TF
(KKST, 4. posch.) uskutočnia obhajoby di-
zertačných prác: o 9.00 h bude Ing. Nor -
bert Vanko, doktorand na Katedre kvality
a strojárskych technológií, obhajovať prá-
cu Zlepšovanie kvality pôdospracujúcich
nástrojov a o 11.00 h bude Ing. Zoltán
Záležák obhajovať prácu Ov plyv ňo vanie
stavových zmien naftového motora.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU oznamuje, že 20. 10. 2010
o 9.00 h v posluchárni Z-01 prednesie
doc. Dr. Ing. Jozef Golian, pedagóg na
Katedre hygieny a bezpečnosti potravín,
verejnú inauguračnú prednášku Systémy
objektivizácie a riadenia bezpečnosti
a kvality potravín.

Stretnutia po rokoch...

Prví absolventi PEF pred Galériou Igná -
ca Biz mayera v Modre. Foto: autor

Stretnutie prvé: 
agronómovia

Je to priam neuveriteľné, že od našich
promócií na VŠP v Nitre, v Zrkadlovej dvo-
rane bývalého KNV, starobylej budovy
pod Nitrianskym hradom, uplynulo už –
polstoročie. Roky precválali, nie okolo
nás, veď sme neboli iba okolostojacimi di-
vákmi, ony na nás doľahli svojou plnou
váhou a akoby sa nechali niesť na našich
pleciach i chrbátoch. A veru, poznačili
nás všetkých, azda aj dosť citeľne, keď sa
podpísali do našich tvárí a zanechali svo-
je stopy na šedivých i rednúcich vlasoch,
poznačili naše postavy. Iba oči, ako tie
malé zrkadielka duše, zostali rovnaké.
Zrak, prezrádzajúci také isté odhodlanie,
ako keď sme si vtedy preberali vysnívané
diplomy ako bájne kľúče od našich “tri -
nás tych komnát“. Už vtedy sme si dobre
uvedomovali, že nás v nich nečaká neja-
ké bohatstvo, klenoty a vtedy ani nijaké
pozemky. Boli sme realisti, ale aj triezvi
optimisti, neočakávali sme nejaké sveto-
borné úspechy a tobôž nie závratnú ka-
riéru, kráčajúc po vydláždenej ceste.
Avšak, mnohí z nás tridsiatich štyroch,
ktorí sme sa v sobotu 21. augusta stretli
vo vestibule, priamo pod aulou SPU v
Nitre, sme mohli skonštatovať, že sme ne-
žili len tak „nadarmo“ a voľačo sme - za
tých neuveriteľných 50 rokov - dokázali. 

Na Agronomickej fakulte VŠP, ktorá
sídlila v bývalom Misijnom dome na
Kalvárii, sme začínali osemdesiati dvaja.
Bývali sme v priestoroch tohto domu, pri-
spôsobených na internát. V jednej izbe
nás bolo dvadsaťosem a učili sme sa na
studených kamenných chodbách, pri zo-
pár radiátoroch, vykurovaných svietiply-
nom a takisto aj v posluchárňach a cvi-
čebniach. Na „cvičká“ sme dochádzali
do budovy bývalého žrebčína či bývalej

Náš ročník sa zapísal do povedomia
odbornej verejnosti menami ako fytopato-
lóg Gašpar Vanek, entomológ a mykológ
Anton Janitor, Jozef Rácz, Vlado Sestrien -
ka či Ondrej Hronec, kedysi najmladší
pred seda družstva na Gemeri. Dnes uni-
verzitný profesor na dvoch vysokých ško-
lách, publicista a scenárista dokumentár-
nych filmov. Naším spolužiakom je aj ve-
decký pracovník z oblasti krmovinárstva, v
súčasnosti agropodnikateľ Jozef Ha bov -
štiak. 

Rád by som tu vyzdvihol zásluhy a obe-
tavosť ľudí, ktorí sa postarali o prípravu
a úspešný priebeh nášho milého stretnutia
a poďakoval sa najmä Jožkovi Húskovi.
Našim bývalým pedagógom, akademikovi
Emilovi Špaldonovi a profesorovi Kon štan -
tínovi Holobradému, ktorým pokročilý vek

banky, škola bola rozťahaná po celom
meste, a tak sme žili v provizóriách. Avšak
náš život nebol nijako provizórny, boli sme
mladí, plní elánu a plánov i predsavzatí. A
tešili sme sa na ten deň, keď budeme stáť
na vlastnom „piesočku“ – v laboratóriu,
kancelárii družstva, štátneho majetku,
STS, alebo za školskou katedrou. Mnohým
sa to podarilo, stali sa známymi pedagóg-
mi, nielen na „pétéeškách“, ale aj na vlast-
nej alma mater. Dušan Kulík, Jozef Húska,
Alojz Marenčík, Ján Fecenko či Jozef
Cigľar. Títo dvaja sú už nebohí, podobne
ako ďalší dvadsiati šiesti, ktorých pamiat-
ku sme si uctili a vzdali tak hold ich životu
a práci, ktorú venovali tejto spoločnosti.
Spo me niem aspoň Milana Pápaya,
Eugena Van čeka, Lóra Vojčeka, Ľuda
Pulmanna, Otta Mudroňa. 

a choroba už nedovolili prísť medzi nás,
sme poslali pozdravný list. A tak sme si na
nich zaspomínali, na nepredstaviteľnú ná-
ročnosť skúšok z chémie, na demonštráto-
rov na katedrách i na našu vojenskú prí-
pravu a priam povestné sústredenie v
Rybnej doline pri Žiline.

Nuž, po celý život sa učíme a objavuje-
me stále čosi nové. Ja napríklad Krá ľov -
skú vínnu cestu Magna Via, ktorú založil
a organizuje náš kolega Jožko Húska.
Ponúkol nás minerálkou Magna Via a vy-
svetlil, že jeho občianske združenie rov-
nakého mena úzko spolupracuje so spra-
covateľmi a producentmi tejto slovenskej
vodičky. Nuž, teda na zdravie nás všet-
kých i našej alma mater, ktorú si všetci vy-
soko vážime a sme jej povďační, že nás

Koncom apríla sa 21 študentov dennej a externej formy štúdia odboru zá-
hradníctvo na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, dvaja pedagogic-
kí pracovníci kateadry a dvaja zamestnanci našej botanickej záhrady pod vede-
ním doc. Ing. Jána Kóňu, PhD., zúčastnili na odbornej exkurzii v Holandsku.

Počas trojdňového pobytu navštívili
dve semenárske firmy, ktoré patria k
najväčším producentom osív zeleniny
vo svete. Firma Bejo Zaden vo War -
men hui zene sa zameriava predovšet-
kým na šľachtenie hlúbovej, koreňovej
a cibuľovej zeleniny a firma Enza Zaden
v Enk huizene na šľachtenie a produkciu
osív plodovej a listovej zeleniny. Mali
možnosť nahliadnuť nielen do výskum-
ných skleníkov, ale vidieť aj celý proces
spracovania osív, ktoré sa dopestová-
vajú pre tieto firmy takmer po celom
svete, až po ich balenie a skladovanie.
Navštívili farmára pána D. Eriksa, ktorý
sa zaoberá pestovaním a spracovaním
mrkvy. Okrem vlastnej produkcie z vý-
mery 60 ha spracováva aj nakúpenú
mrkvu a ročne dodáva na trh asi 15-ti-
síc ton spra covanej mrkvy v čerstvom
stave. 

Vo firme Timmerman, ktorá sa zaobe-
rá prevažne pestovaním hlúbovej zele-
niny, videli technologickú linku na spra-
covanie a expedičnú prípravu u nás veľ-
mi atraktívnej špicatej kapusty, ako aj
skladovacie priestory firmy, ktorá má
svoje filiálky aj v Portugalsku.

Na všetkých účastníkov exkurzie však
asi najviac zapôsobila najväčšia výstava

cibuľovín na svete v Keuken ho fe. Vý sta -
va, ktorá sa rozprestiera na ploche 32
ha, je každoročne zameraná „na objavo-
vanie“ vždy inej krajiny. V tomto roku bo-
la venovaná Rusku. A tak medzi krásny-
mi výsadbami asi 4,5 miliónov tulipánov
100 rôznych odrôd bolo množné vidieť
veľké matriošky, alebo obdivovať paviló-
ny so záplavou rezaných kvetov, ktoré
boli inšpirované ruským baletom či ľudo-
vými tradíciami.

Okrem odbornej časti exkurzie mali
účastníci možnosť objavovať pre väčši-
nu ešte neznáme Holandsko. Navštívili
staré mesto Alkmaar, ktoré Holanďania
právom nazývajú malý Amsterdam, kde
sa každoročne konajú tradičné výstavy
a súťaže syrov, ako aj skanzen veter-
ných mlynov Zaandan. Záver pobytu
patril plavbe po historickej časti Ams ter -
damu a návšteve jednej z najstarších
botanických záhrad v Európe. 

Dodatočné poďakovanie patrí Ing. J.
Var govi, zástupcovi firmy Bejo Zaden
pre SR za sprostredkovanie návštevy fi-
riem Enza Zaden a Bejo Zaden a rovna-
ko doc. J. Kóňovi za zorganizovanie ce-
lej exkurzie.

Ing. ALENA ANDREJIOVÁ, PhD., 
Katedra zeleninárstva, FZKI

vychovala a pripravila do života, ešte
pred prahom tretieho tisícročia.

Ing. MILAN MALOCH, publicista,
novinár, priateľ tejto univerzity,
jubilujúci absolvent VŠP Nitra

Stretnutie druhé: 
ekonómovia

Začiatkom septembra sa prví absol-
venti Prevádzkovo-ekonomickej fakulty
VŠP v Nitre (1963/1964) stretli na Ma lo -
karpatskej vínnej ceste v starobylej Mod -
re. Malokarpatská turistická informačná
kancelária v tomto malebnom meste pri-
pravila pre 20 účastníkov stret nutia boha-
tý program. Účasť na ke ramických sláv-
nostiach, návštevu Múzea Ľ. Štúra, Ga lé -
rie I. Bizmayera, výstavu keramikárky D.
Jakubcovej, Červený Kameň a sokoliar-
sky dvor ASTOR. Do programu stretnutia
bola zaradená aj problematika vinohrad-
níctva a vinárstva vrátane návštevy mo-
derného vinárskeho závodu IN VÍNO
v Mod re a prehliadky expozície obrazov
A. War ho la. Účastníci sa zastavili i pri
zdevastovanej budove vinárne Zlaté
hroz no a neobrobených vinohradoch na
úbočí Malých Karpát. Zlú náladu z po-
znania vinohradníckej reality v tomto kraji
si však napravili v pivnici Jozefa Ružeka,
ktorý ponúkol širokú kolekciu odrodových
vín vrátane novošľachtencov, ako je
Devín, Dunaj a iné odrody.

Ako nám povedali účastníci stretnutia,
Vincent Biroš, Rudolf Haspra či Ľudmila
Foltínová, stretnutie sa vydarilo. V budú-
com roku by sa radi stretli na Spiši, po-
zreli si Slovenský raj, ale i Spišský hrad a
Levoču. Ing. FRANTIŠEK MACH, CSc.
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JAZYKOVÉ KURZY
u AJ / NJ (čas prispôsobíme Vášmu rozvrhu)

u PREDŠTÁTNICOVÉ KURZY AJ, NJ
u ZABEZPEČENIE ŠTÁTNICE B2, C1

CALLANOVA METÓDA
u VÝUČBA AJ  4x RÝCHLEJŠIE
u RÝCHLE NAPREDOVANIE
u VÝSLEDKY UŽ PO PRVEJ HODINE
u 18 školských rokov pôsobenia

ZÁPISY: denne od 7:00 - 19:00
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