
Morálne ocenenie je výzva

Z 
O

B
S

A
H

U
IN
S
ID
E

REKTOR PETER BIELIK PRIJAL VYNIKAJÚCICH ŠTUDENTOV

Slávnostné a zároveň neformálne stretnutie študentov s rektorom našej univerzity
pri príležitosti 17. novembra. Foto: za

V SKRATKE

Na Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzite sa už stalo tradíciou, že sa pri
tejto príležitosti rektor univerzity stretáva
so študentmi, ktorí popri dobrých študij-
ných výsledkoch stíhajú aj mnohé iné
aktivity, ktorými šíria dobré meno svojej
alma mater doma aj v zahraničí. Tohto-
ročné stretnutie sa za prítomnosti prof.
Petra Bielika, rektora univerzity, zástupcov
manažmentov fakúlt a vybratých študen-
tov, konalo 18. novembra. „Je to v živote
univerzity významná udalosť, keď môže
na základe návrhov fakúlt vyznamenať
študentské špičky, ktoré reprezentujú
svoju univerzitu výbornými študijnými vý-
sledkami, ale aj niečím naviac,“ povedal
rektor a zdôraznil, že sú prínosom pre
alma mater aj pre celú spoločnosť a uni-

verzita im chce týmto aktom prejaviť úctu
a dať ich za príklad ostatným.

Prof. Zdenka Gálová, prorektorka pre
vzdelávaciu činnosť a ECTS, osobne
predstavila rektorovi študentov, ktorým
bol na návrh fakúlt udelený ďakovný
list za vzornú reprezentáciu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre
a mimoriadne štipendium. V ich kuriku-
lách sú už teraz zaznamenané významné
úspechy vo vedeckej práci, viditeľnej
publikovaním v domácich aj zahranič-
ných časopisoch, účasť na medzinárod-
ných konferenciách či medzinárodných
projektoch, ale aj participácia na šírení
tradícií našej kultúry. 

Za Fakultu agrobiológie a potravino-
vých zdrojov si ocenenie prevzali študenti

3. stupňa štúdia, Ing. Veronika Vaščáková,
Ing. Zuzana Riecka a Ing. Zuzana Lie-
skovská. Fakulta biotechnológie a po-
travinárstva ocenila študentku 3. ročníka
bakalárskeho štúdia Miroslavu Bujňákovú
a doktorandov Ing. Ondreja Reváka a
Ing. Vladimíru Kňazovickú, Fakulta eko-
nomiky a manažmentu zas Kamilu Mo-
ravčíkovú, študujúcu v 3. ročníku baka-
lárskeho štúdia v študijnom programe
International Business with Agrarian
Commodities a doktoranda Ing. Martina
Karaša. Bc. Katarínu Melichovú za vyni-
kajúce študijné výsledky nominovala
Fakulta Fakulta európskych štúdií a re-
gionálneho rozvoja. Fakulta záhradníctva
a krajinného inžinierstva si cení výsledky
Bc. Attilu Tótha, doktorandiek Ing. Miloty
Sidorovej a Ing. Martiny Verešovej a Tech-
nická fakulta zas Ing. Tibora Gáspára,
Ing. Jána Kosibu a Ing. Michala Vašeka.

V mene študentov sa za vyznamenanie
poďakoval Ing. Martin Karaš, ktorého
život je neodmysliteľne spojený s folklórom.
Podotkol, že morálne ocenenie, na ktoré
sa v dnešnej dobe zabúda, je často väč-
šou výzvou tvoriť niečo naviac ako fi-
nančná odmena. 

Vyznamenaným študentom, o ktorých
si viac prečítate v e-poľnohospodári,
srdečne blahoželáme! K. POTOKOVÁ

V zmysle rokovacieho poriadku Aka-
demického senátu SPU v Nitre, naj-
vyššieho samosprávneho orgánu uni-
verzity, sa 19. novembra konali dve
zasadnutia. Na prvom sa ukončilo
štvorročné funkčné obdobie senátu,
ktorý pod vedením doc. Jána Simoníka
fungoval od roku 2006. Bývalý pred-
seda využil príležitosť a poďakoval svo-
jim spolupracovníkom za prácu, ktorú
odviedli v neľahkom období, ktoré bolo
charakteristické aj procesom komplex-
nej akreditácie univerzity.

Následne sa konalo ustanovujúce
zasadnutie novozvoleného AS SPU,
ktoré správou o priebehu volieb uviedla
predsedníčka celoškolskej volebnej
komisie, Ing. Oľga Roháčiková. Novo -
zvolení členovia potom v zastúpení
doc. Petrom Serenčéšom zložili sláv-
nostný sľub, ktorým sa zaviazali pra-
covať v súlade s cieľmi rozvoja univer-
zity. Nasledoval akt voľby predsedu,
podpredsedov, tajomníka a ďalších or-
gánov Akademického senátu SPU v Nit-
re na funkčné obdobie do roku 2014. 

Novým predsedom sa nadpolovičnou
väčšinou hlasov stal doc. Ján Weis
(FAPZ), podpredsedami, takisto s nad-
polovičným počtom hlasov, doc. Soňa
Javoreková (FBP), JUDr. Zuzana Ilková
(FEŠRR), Ing. Izabela Adamičková
(FEM), Ing. Jana Lendelová (TF), doc.
Peter Halaj (FZKI), Ing. Danica Vrania-
ková (rektorát) a Bc. Ladislav Karas
za študentskú časť. Za tajomníčku se-
nátu bola zvolená Mgr. Mária Urbanová
(CIKT). Noví senátori zároveň určili aj
zloženie štyroch pracovných komisií.

Novozvolený senát sa ujal svojej
funkcie a na podnet rektora prof. Petra
Bielika hlasoval o doplnení Vedeckej
rady SPU o nových členov, doc. Eleo-
nóru Marišovú a prof. Zlatu Sojkovú. 

V závere ustanovujúceho zasadnutia
novozvoleného akademického senátu
poprial rektor univerzity jeho členom
veľa úspechov v práci v prospech uni-
verzity. Prvé riadne zasadnutie AS SPU
sa bude konať 15. decembra o 14:00 h
v ŠD A. Bernoláka. K. POTOKOVÁ

Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý je v kalendári vyznačený červenou
farbou, má korene v študentskej obci. Veď v roku 1939, keď sa v Európe začal
šíriť hnedý mor fašizmu, boli to pražskí študenti, ktorí sa stali jednými z jeho pr-
vých obetí. Aktivity mladej inteligencie sa tiahnu dejinami ako červená niť. Ani
november 1989 nebol výnimkou. 17. november je príležitosťou na spomínanie,
ale aj na pohľad dopredu.

Dňa 4. novembra
2010 navštívil SPU 
v Nitre bývalý rektor 
BOKU Viedeň, prof. Dr.
Leopold März (na sním-
ke), s cieľom naštartovať
rozhovory smerujúce k
otvoreniu európskej
asociácie poľnohospo-

dárskych univerzít EUROLIGA a opätov-
nému uchádzaniu sa o členstvo v nej.
Ako vyplynulo z rozhovoru prof. L. Märza
a rektora SPU prof. P. Bielika, jednou z
najvýraznejších požiadaviek je zviditeľniť
našu univerzitu v európskom vzdeláva-
com a výskumnom priestore. Predmetom
rozhovoru boli aj aktivity v rámci členstva
v ICA a CASEE (Regionálna sieť pre
strednú a juhovýchodnú Európu) a nové
možnosti v rámci partnerstva podunajskej
regionálnej iniciatívy. Nakoľko prof. L.
März je odborníkom v oblasti biochémie,
súčasťou jeho programu bola návšteva
Fakulty biotechnológie a potravinárstva,
konkrétne Katedry biochémie a biotech-
nológie s odborným výkladom vedúcej
katedry, doc. D. Urminskej, ako aj Katedry
chémie a stretnutie s doc. A. Vollmanno-
vou a študentmi katedry. -EH-
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Rokovania o intenzívnejšej
spolupráci

Univerzita
tretieho veku
(UTV) SPU v
Nitre v tomto
akademickom
roku otvorila
študijný pro-
gram už po

dvadsiaty raz. Na slávnostnej imatriku-
lácii, ktorá sa konala v aule univerzity
12. novembra, sa zúčastnilo 54 študentov
- seniorov. Vzdelávať sa budú na SPU v
Nitre, v stredisku Žiline, Prievidzi, Trnave
a v Martine, v študijných programoch
záhradníctvo, potraviny, výživa a zdravie,
anglický jazyk, nemecký jazyk a okrasné
záhradníctvo. Po zložení imatrikulačného
sľubu im doc. Ing. Zuzana Palková,
PhD., prorektorka SPU pre rozvoj uni-
verzity a informatiku, odovzdala výkaz
o štúdiu. V krátkom príhovore vyzdvihla
snahu seniorov rozširovať si poznatky,
ktoré môžu prispieť k ich odbornému
rastu. Zároveň im zaželala veľa entu-
ziazmu, porozumenia blízkych a pria-
teľskej atmosféry v novovytvorenom ko-
lektíve. Na záver prof. Ing. Ján Švihra,
DrSc., člen asociácie UTV na Slovensku,
seniorov informoval o jej činnosti na
Slovensku. -rch-

Seniori na SPU už dvadsiaty raz

Poľana pod Chočom bola jednou zo zastávok na ceste za poznaním aj krásami Slovenska. O exkurzii študentov FAPZ čítajte
na 2. strane. Foto: Ing. JIRKO HECZKO

Na bratislavských 
univerzitách volili rektorov
Univerzitu Komenského povedie od

februára nový rektor, prof. Karol Mičieta,
známy vedecký pracovník, ktorý sa
venuje botanike a ekológii. Vedúcim
katedry je už 15 rokov. Má za sebou
viacero výskumných projektov, bol na
niekoľkých zahraničných stážach, je
členom vedeckých organizácií doma
i v cudzine.

Rektorom Ekonomickej univerzity
zostane aj ďalšie štyri roky prof. Rudolf
Sivák. -r-

Efekty štvrtej 
kooperačnej burzy

V priestoroch Agrokomplexu sa 9. 
a 10. novembra uskutočnila 4. medzi-
národná kooperačná burza, ktorej hlav-
nými partnermi boli Francúzsko a Chor-
vátsko. Spoluorganizátorom podujatia
bolo SARIO, Nitriansky samosprávny
kraj a mesto Nitra. Na burzu sa zare-
gistrovala aj SPU v Nitre, z dôvodu
iniciovania väčšieho prepojenia aka-
demického priestoru s praxou. Na bur-
ze sa zúčastnila doc. Elena Horská,
prorektorka pre zahraničné vzťahy a
prácu s verejnosťou a zástupcovia
Technickej fakulty. 

Zámerom bolo identifikovať vhodné
miesta pre Erasmus odborné stáže
študentov, resp. odborné stáže ab-
solventov. Počas burzy boli naštarto-
vané rokovania s niekoľkými potravi-
nárskymi podnikmi z Chorvátska vrá-
tane Podravky, výrobcu všetkým zná-
mej vegety, a jej subdodávateľov. Bude
to znamenať nový priestor pre odborné
praxe študentov a absolventov FBP 
a kontakt na medzinárodné veľtržné
centrum v Poznani, organizujúce vý-
znamný medzinárodný potravinársky
veľtrh Polagra, kde by praktické skú-
senosti mohli získať študenti študijného
programu Agrárny obchod a marketing 
z FEM. -EH-

V hoteli River na ná-
breží Nitry sa v pod-
večer 4. novembra ko-
nala milá slávnosť pri
príležitosti „krstu“ knihy
Slavky Laurovej (na
snímke) Vzťahy a pre-
meny. Výber z výtvar-

ných diel mladej výtvarníčky, ktorá pô-
sobí ako pedagogička na Fakulte zá-
hradníctva a krajinného inžinierstva,
sprevádzajú básne Milana Hodála,
texty populárnych tvárí hudobnej scény,
speváčky Mishy, skupín Gladiator, Des-
mod a i. Úvodným slovom prispel pri-
mátor Nitry Jozef Dvonč a rektor našej
univerzity, Peter Bielik, ktorí knihu „po-
krstili“ symbolicky vodou z rieky Nitry
a hrsťou hliny. 

Primátor vyzdvihol pozitívny prínos
mladých talentov pre vytváranie klad-
ného obrazu Nitry vo svete a rektor ra-
dosť z pekného diela, ktoré charakte-
rizuje mnohotvárnosť osobností pôso-
biacich na našej alma mater. KP

Vzťahy a premeny

Nový akademický
senát sa ujal funkcie



www.uniag.sk

Študent FZKI bodoval v prestížnej súťažiRECENZIE
Spoločná poľnohospodárska politika a jej realizácia 

v podmienkach SR
U v e d e n o u

problematikou
sa zaoberá mo -
nografia, ktorú
publikovali au-
torky JUDr. Lu-
cia Palšová,
PhD., a Ing.
Ľubica Ruma-
novská, PhD.
Vyšla vo Vyda-
vateľstve SPU.
Jej cieľom je

komplexne vysvetliť a priblížiť proble-
matiku SPP (najmä jej teoretických,
ekonomických a právnych aspektov) a
zlepšiť porozumenie fungovania a rea-
lizácie SPP v členských štátoch EÚ a
na Slovensku pre študentov slovenských
VŠ a širokú verejnosť. Takmer stostra-
nová publikácia sa člení na štyri kapitoly.
Úvodná sa venuje charakteristike SPP,
druhá pilieru SPP – trhovej ekonomike,
tretia pilieru SPP – rozvoju vidieka a
posledná je súhrnná. Doplnené sú graf-
mi a obrázkami. -rch-

V Slovenskej akadémii vied v Bratislave sa 28. októbra uskutočnilo sláv-
nostné odovzdávanie ocenení 9. ročníka česko-slovenskej súťaže o najlepšiu
študentskú esej na tému Udržateľný spôsob života. Ocenený bol aj študent
SPU, Bc. Attila Tóth.

A opäť začal zimný semester. Okrem každoročného zhonu okolo rozvrhov, in-
ternátov, kartičiek a povinností vo vyššom ročníku, nastáva aj termín každoročnej
exkurzie organizovanej Katedrou pedológie a geológie a Katedrou botaniky.
Nastáva čas sledovania serverov s predpoveďami počasia a úvahami, ako to
bude prebiehať tento rok. 

Ráno 14. októbra o 7:45 už čakajú au-
tobusy, ktoré nás dopravia na miesta po-
znávania Slovenska. „Prvý deň si dáme
poriadne do tela!“ To boli slová doc.
Juraja Chlpíka ešte skôr, ako sme vyrazili.
Bezpochyby mal pravdu. Veľký Choč
(1611 m.n.m.) ponúka príjemné a miestami
aj nepríjemné stúpanie. Veď z dedinky
Valaská Dubová sme prekonali prevýšenie
takmer tisíc výškových metrov. Počasie
sa po výjazde nejavilo ako najpriaznivejšie
na turistiku. V dolinách a popri ceste sa
držala hmla. Prechod cez Donovaly však
naznačil, že to dnes bude stáť za to. Vo
Valaskej Dubovej sme už vystupovali za
modrastej oblohy. Tiahlym stúpaním lesom
sa v pomerne krátkom čase dostávame
až na Poľanu pod Chočom, kde stojí
toľko ospevovaný Hotel Choč. Možno bol
niekto aj sklamaný, že tu nedostane bryn-
dzové halušky, ale tento hotel slúži len
na prespanie. Po spoločnej fotografii sa
púšťame v rôzne veľkých skupinkách k
vrcholu. Počasie bolo naozaj prekrásne
a skupinka stúpajúca zimnou cestou do-
zaista ocenila nádherné výhľady na takmer
celú Oravu. Po hodinke sme na vrchole
a prvé, čo zaujme, je výhľad na štyri ná-

rodné parky Slovenska. Vychutnávame
si slnečné lúče a obedujeme. Po krátkych
prednáškach z geológie, pedológie a
botaniky sa po skupinkách pripravujeme
na zostup. V dobrej nálade prichádzame
do dediny a po krátkom občerstvení v
krčme, kde „zlapali“ Jánošíka, vyrážame
do Rač kovej doliny. 

Druhý deň sa nesie v znamení zmien.
Z pôvodne plánovaného Kriváňa sme
sa z viacerých možností rozhodli zapar-
kovať v Starom Smokovci. Z tohto vý-
chodiskového bodu je z hľadiska nároč-
nosti viacero možností pre všetky skupiny.
Delili sme sa na tri. Prvá skupina si
vytýčila cieľ, zdolať jeden zo šiestich
sprístupnených tatranských štítov, Vý-
chodnú Vysokú. Pre druhú postačovala
Kvetnica a Poľský hrebeň a tretia skupina
zvolila prechádzku na Hrebienok, Rai-
nerovu chatu a Studenovodské vodopády.
Počasie už dnes nebolo také pekné ako
včera. Ale Tatry sú krásne za každého
počasia. Odmenu za výkon sme však
napokon dostali. Skupina stúpajúca na
Poľský hrebeň sa stala svedkom typickej
rýchlej zmeny počasia v Tatrách, keď sa
v priebehu pol minúty hmla úplne roztrhala

a otvorili sa výhľady vo Velickej doline.
„Len keby to zostalo už celý deň!“ hovo-
ríme si. Za pekného počasia vystupujeme
na Východnú Vysokú 2429 m.n.m. Do-
háňame skupinku našich najrýchlejších,
ktorí sú ešte rozhodnutí zdolať Prielom a
schádzať Veľkou studenou dolinou. Poľský
hrebeň sa stal miestom stretnutie väčšiny
členov druhej skupiny. Po krátkej pre-
stávke a fotení sa púšťame na spiatočnú
cestu. Je už tma, keď sa všetci stretávame
na autobusovej stanici v Starom Smo-
kovci. Na chatu sa príjemne unavení do-
stávame okolo ôsmej. 

Tretí deň sa opäť delíme na tri skupiny.
Turistikychtiví členovia sa rozhodli zdolať
najvyšší vrchol Západných Tatier, Bystrú
(2248 m.n.m.). Druhá skupina sa rozhodla
ísť po stopách histórie do skanzenu lip-
tovskej dediny v Pribyline a tretia sa au-
tobusom presunula na prečerpávačku
Čierny Váh. Zhodli sme sa, že zhliadnutie
tohto technického diela stálo za to a po-
kračujeme za sakrálnymi pamiatkami v
podobe artikulárneho kostola v dedinke
Svätý Kríž, kde sa zmestí až neuveriteľ-
ných šesťtisíc veriacich. 

Večer sme sa už všetci tradične zišli 
v hoteli a spoločne zhodnotili priebeh
celej exkurzie. Sám som zvedavý a plný
očakávania, kam pôjdeme na jar!

Ing. JIRKO HECZKO,
Katedra pedológie a geológie FAPZ

Súťaž vyhlásil Geografický ústav SAV,
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v
SR a ČR, Regionálne environmentálne
centrum Slovensko a Slovenská a Česká
asociácia Rímskeho klubu. Deviaty ročník
bol tematicky zameraný na problematiku
ochrany hodnôt kultúrnej krajiny a udrža-
teľného spôsobu nášho života v nej s
dôrazom na desaťročie, ktoré práve uply-
nulo od vzniku Európskeho dohovoru o
krajine. Mottom bol citát z tohto doku-
mentu: „Krajina podmieňuje vytváranie
miestnych kultúr, je základnou súčasťou
európskeho prírodného a kultúrneho de-
dičstva, prispieva k ľudskému blahu a
upevňovaniu európskej identity.“ 

Súťažné eseje vyhodnotila 11-členná
medzinárodná porota na čele s prof. Mi-
kulášom Hubom. Členmi poroty boli aj
známe osobnosti ako Vladimír Ira, Eva
Vavroušková, Christina Manetti a Pavlína
Mišíková.

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu
v súťaži reprezentoval Bc. Attila Tóth,
študent odboru krajinná a záhradná ar-
chitektúra na Fakulte záhradníctva a kra-
jinného inžinierstva SPU. Medzinárodná
porota ohodnotila Cenou za odborný prí-

nos jeho odbornú esej s názvom Krajina
– naše životné prostredie, ale i zodpo-
vednosť. Autor vyslovuje poďakovanie

prof. Ing. Ľubici Feriancovej, PhD., ve-
dúcej Katedry záhradnej a krajinnej ar-
chitektúry FZKI za odbornú konzultáciu
a PhDr. Anne Opálenej za literárno-šty-
listické rady. -r- 

Esej si môžete prečítať na 
www.polnohospodar.sk

Vzdelávacie potreby ekologických farmárov
Pod týmto názvom sa 28. októbra v priestoroch Slovenskej poľnohospodár-

skej univerzity konal národný workshop. Jeho hlavným cieľom bolo predstaviť
projekt Leonardo da Vinci – Transfer inovácií so skráteným názvom Zelená
ochrana rastlín, ktorý sa rieši na Katedre ochrany rastlín v rámci Programu ce-
loživotného vzdelávania a je podporený Európskou komisiou. Ďalším bolo zís-
kať informácie a spätnú väzbu od organizácií, s ktorými ekologickí poľnohos-
podári najčastejšie komunikujú, ako aj od samotných farmárov.

Pozvanie prijal riaditeľ Odboru straté-
gie celoživotného vzdelávania MŠ SR,
PhDr. Ivan Pešout, riaditeľka odboru ži-
votného prostredia a ekologického poľ-
nohospodárstva z ÚKSÚP-u Bratislava,
Ing. Juliana Schlosserová, CSc., riaditeľ
kontrolnej a certifikačnej spoločnosti
Naturalis SK, Ing. Jaroslav Drobný, zá-
stupcovia Centra pôdohospodárskeho
poradenstva a celoživotného vzdeláva-
nia z Agroinštitútu Nitra, riešitelia projek-
tu a projektoví partneri z Talianska a
Maďarska, ako aj ekologickí farmári a
poradcovia. Účastníkov podujatia priví-
tal prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., vedú-
ci Katedry ochrany rastlín. Po úvodnej
prednáške I. Pešouta nasledovalo pred-
stavenie projektu a významu mobilného
vzdelávania (mLearning) pre zabezpe-
čenie aktívneho prístupu k celoživotné-
mu vzdelávaniu. Program pokračoval
dis kusiou, ktorá priniesla nové námety na
vylepšenie obsahovej a formálnej stránky
projektu. Pripomienky od účastníkov
workshopu budú do neho zapracované
tak, aby výsledný produkt poslúžil ekolo-
gickým farmárom i odbornej verejnosti.

Ako nás informovala Ing. Zuzana Bo -
há tová z Centra medzinárodných progra-
mov Fakulty európskych štúdií a regio-
nálneho rozvoja, úlohou projektu je vytvoriť
štandardnú a mobilnú verziu internetovej

Spoločné foto z exkurzie v obciach Banskobystrického kraja.
Foto: DOMINIKA CITTELOVÁ

Účastníkom workshopu projekt predstavila jeho koordinátorka Ing. Monika
Tóthová, PhD. Foto: rch

Cenu za odborný prínos odovzdali Attilovi Tóthovi zástupcovia poroty, docent
Vla dimír Ira a Erika Mészárosová. Foto: archív AT

Samospráva pod drobnohľadom
študentov regionálneho rozvoja

Okolo 80 študentov 4. ročníka FEŠRR sa 27. a 28. októbra zúčastnilo na dvoj -
dňovej exkurzii v rámci predmetu ekonomika a financovanie územných samo-
správ. Jej cieľom bolo bližšie sa oboznámiť s chodom samosprávy v praxi.

Prvý deň sme navštívili južné obce
banskobystrického VÚC - Hrušov, Prí-
belce a Ratku. Stretnutia so starostami
mnohým otvorili oči, ako ťažko je v ob-
ciach robiť správu vecí verejných kvalitne
a efektívne v súčasnej finančne nepriaz-
nivej situácii. 

Prezentácie, ktoré si obce pripravili,
boli zaujímavé. Avšak ešte zaujímavejšia
bola skutočnosť, že v každej z týchto
obcí pracuje minimálne jeden absolvent
SPU z nášho študijného odboru. Spolu
so starostami sme diskutovali o obec-
ných zdrojoch, finančnom manažmente,
marketingu, rozvojových plánoch a ak-
tuálnej situácii v samosprávach, s čím
bola spojená aj prehliadka obcí. Zoz-
namovali sme sa s pokrokmi, ale aj pro-
blémami starostov a získavali informácie,
ktoré neodznievajú na bežných pred-
náškach na našej alma mater. Starostovia
nás veľkoryso pohostili, a tak sme v
dobrej nálade vo večerných hodinách
ukončili prvý deň exkurzie.

Na druhý deň sme mali namierené
na Mestský úrad v Lučenci, kde nás

privítal primátor mesta. Prednosta nás
oboznámil so štruktúrou výkonnej zložky
úradu. Prezerali sme si symboly mesta
a nasledovalo predstavenie Oddelenia
regionálneho rozvoja, kde sme nazreli
aj do zákulisia problematiky nenávrat-
ných finančných prostriedkov EÚ. Na
záver exkurzie sme si mohli utvoriť kom-
plexnejšiu predstavu o tom, aké sú roz-
diely medzi obecnou a mestskou sa-
mosprávou. 

Mnohí z nás odchádzali z exkurzie
povzbudení a hlavne obohatení o nové
skúsenosti a informácie. Všetci sme sa
zhodli, že takéto podujatia utužujú ko-
lektív a sú najlepším spôsobom, ako
študentom konkrétne priblížiť študovaný
predmet. 

Touto cestou by sme chceli popriať
starostom spomínaných obcí veľa šťastia
do komunálnych volieb, ktoré sú už
pred dverami. Zároveň ďakujeme Ing.
Eve Balážovej, PhD., za zrealizovanie
exkurzie. 

Bc. HELENA PRIESOLOVÁ, 
4. FEŠRR

Trhové vzťahy v potravinovej vertikále živočíšnych 
produktov

Pod týmto názvom vyšla vo Vydava-
teľstve SPU monografia autorov Dr.h.c.
prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a Ing.
Daniely Hupkovej, PhD. Zameriava sa
na analýzu a komparáciu vývoja dopy-
tových vzťahov jednotlivých sociálnych
skupín domácností v SR v oblasti živo-
číšnych produktov. Rozdelená je na via-
cero častí. Prvá je založená na všeo-
becnej analýze trhu s jednotlivými druhmi
mäsa v SR. Za sledované obdobie od
roku 1993 až 2010 boli analyzované
stavy kategórií hovädzieho dobytka, oší-
paných a hydiny, ako aj produkcie a
priemernej spotreby jednotlivých druhov
mäsa v SR. Ďalšiu časť tvorí hĺbková

analýza spotre-
by jednotlivých
druhov mäsa 
na úrovni indi -
viduál nych so-
ciálnych skupín
domácností SR
so zameraním
sa na podiel ich
výdavkov na
konkrétne druhy
mäsa, ako aj na
vývoj spotreby mäsa u jednotlivých sku-
pín domácností za sledované obdobie
rokov 1993 – 2010. Publikácia je vhodne
doplnená tabuľkami a grafmi. -rch-

Nové možnosti pre diagnostiku a opravárstvo

Medzi významné predmety patrí
oprava strojových skupín a diagnosti-
ka strojov a zariadení, ktoré zabezpe-
čuje Katedra kvality a strojárskych
technológií. Ich absolventi získavajú
dôležité informácie a základné zruč-
nosti z opravárstva a diagnostiky a
majú široké uplatnenie v automobilo-
vom priemysle. 

Pri inovácií materiálového zabezpe-
čenia laboratórií získala fakulta model
automobilu KIA Cee´d SW, určeného
na vytvorenie modelov a učebných po-
môcok. Poďakovanie patrí vedeniu vý-

robného závodu KIA Motors Slovakia,
s.r.o., za ústretovosť pri technickom
zabezpečení vyučovacieho procesu,
ako aj spoločnosti CARS SERVIS, s.r.o.,
ktorá zabezpečila prepravu modelu na
TF a sčasti sa podieľa na materiálovo-
technickom zabezpečení vybraných
cvičení. Ing. RASTISLAV BERNÁT, PhD.

Technická fakulta v rámci svojich študijných programov kladie veľký dôraz
na cvičenia, pri ktorých študenti nadobúdajú popri teoretických aj užitočné
praktické skúsenosti.

Príbeh štrnástej exkurzie

stránky www.greenplantprotection.eu
a on-line vzdelávania prostredníctvom
mobilných informačných technológií. „IS
je obsahovo zameraná na ochranu rastlín
proti živočíšnym škod com v ekologickom
poľnohos po dár stve, fytopatogénnym mi-
kroorganizmom a burinám. Takéto súhrnné
informácie pre ekologických poľnohos-
podárov na Slovensku absentujú a práve
navrhovaná IS má zabezpečiť farmárom
prístup k vzdelávaniu a k vzdelávaciemu
materiálu, ktorý sa pripravuje v anglickom,
slovenskom, maďarskom a talianskom ja-
zyku. Projekt má tiež poskytnúť informácie
potrebné pre širšie využitie environmen-
tálne bezpečných technológií, prispieva-
júcich k udržateľnému rozvoju ako jednej
z priorít EÚ,“ uviedla Ing. Bohátová.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ



www.uniag.sk

Erasmákov očarili zoboristi

V ZRKADLE...

Meno: Bc. Ľuboš Határ
Pracovná pozícia: 
Systémový admini-
strátor v Centre ko-
munikačných a in-
formačných techno-
lógií SPU
Miesto narodenia:
Zlaté Moravce
Vek: 24
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Čím ste chceli byť ako dieťa? 
- Pilotom bojovej stíhačky, ale potom

som zistil, že nemám rád výšky.
Z čoho ste mali v poslednej dobe

najväčšiu radosť? 
- Z torty, ktorú som dostal od priateľky

a stolného futbalu od kamarátov.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
- Myslím si, že nič. Všetko má nejaký

vyšší účel a zámer, len o tom ešte nevie-
me.

Čo rád čítate (počúvate)? 
- Sci-fi všetkého druhu (knihy, filmy,…)
Ako si dobíjate energiu? 
- Keď môžem realizovať nejaký ná-

pad, prípadne, keď sa to príliš nedarí,
tak zapnem Xbox alebo nejaký film.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť? 

- Mám nejaký zlozvyk? No to snáď
nie! 

Aké máte koníčky? 
- Určite je to všetko čo súvisí s IT, pro-

gramovanie, siete a pod. Ale sem tam
zablúdim aj do prírody.

Máte nejaký obľúbený citát? 
- Lepšie poznať odpoveď, ako žiť s

otázkou.
Humor je korením života – máte ne-

jaký obľúbený vtip? 
- Už dlhé roky si žiaden neviem zapa-

mätať, ale tento som práve dnes začul: 
Hovorí babka susedke: 
- Predstavte si, ako tá medicína po-

kročila. Keď som mala 18 rokov, musela
som sa vždy u doktora vyzliecť. Dnes už
stačí, keď ukážem jazyk. -rch-

Desať mesiacov v krajine tulipánov mi ubehlo popri toľkých nových veciach neja-
ko rýchlo. Bola to príjemná zmena. „Wageningen je jedným z miest s najväčším poč-
tom zahraničných študentov,“ pochválil sa jeden z Holanďanov. V takomto medziná-
rodnom prostredí môžu isté zvyky, tradície a správanie prekvapiť. Počas terénnej
práce na praxi ma rozosmial spolužiak Indra z Indonézie, keď začal utekať a scho-
vávať sa pred malým štekajúcim yorkshirským teriérom. Bral to však vážne. V súlade
s jeho náboženstvom by sa dopustil hriechu, ak by sa ho pes dotkol, považujú ho
za nečistého. 

V rámci vyučovania sme mali možnosť navštíviť viacero inštitúcií, skúsiť prácu v te-
réne, komunikovať s pozvanými hosťami (odborníkmi z danej oblasti), zapojiť sa do
modelových situácií a vyjadriť svoj pohľad na problém. Všeobecne bolo výrazne
podporované myslenie „outside the box“. Žiadne mechanické opisovanie prezentá-
cií, skôr vysvetlenie, otázky, takpovediac diskusia. Boli na nej pútavé názory a skú-
senosti ľudí z krajín, na ktorých sa rozvoj podpísal rôznym smerom. Prezencia sa ne-
kontrolovala. Bicyklová kultúra ma zaujala. Slovensko má zas iné čaro, a tak sa sem
rád vraciam. MIROSLAV MIKOVEC, 5. FEŠRR

V rámci programu Erasmus v zimnom
semestri akademického roka 2010/11
študuje na SPU 32 zahraničných študen-
tov zo Španielska, Francúzska, Turecka,
Lotyšska, Litvy, Poľska, Portugalska, Ta-
lianska a Rumunska. Vedenie univerzity
v spolupráci s Kanceláriou zahraničných
vzťahov a medzinárodných programov
pre nich zorganizovalo Slovenský večer,
ktorý sa uskutočnil 4. novembra v Štu-
dentskom domove A. Bernoláka. Cieľom
bolo prezentovať slovenské tradície a
jedlá. V úvode podujatia študentov privítal

rektor SPU, prof. Peter Bielik, ktorý im
za želal veľa úspechov v štúdiu, nado-
budnutie nových vedomostí, ale aj prí-
jemných zážitkov a cenných kamarátstiev.
O kultúrny program sa postaral FS Zobor,
ktorý pod vedením Mgr. Danky Moravčí-
kovej a Mgr. Vladimíra Neirurera pred-
viedol programový blok Na nitránskej
svaďbe. Príjemná atmosféra sa dostala
do bodu varu, keď si so zoboristami za-
tancovali aj erasmáci. Na záver si od
„svadobčanov“ prevzali malú výslužku
v podobe keramických hrnčíčkov. -rch-

„Outside the box“

V predchádzajúcom čís-
le sme sa vás pýtali na ná-
zov známej firmy vyrába-
júcej športovú obuv, ktorú
pred vyše šesťdesiatimi

rokmi založil Adolf Dassler. Správna
odpoveď: Adidas. Knižnú cenu a dar-
čekové predmety získava Bc. Katarína
Nagyová, 4. FEM. Blahoželáme! -r-
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Študentská kvapka krvi 2010

Pod heslom Daruj krv a zachrániš
život! sa 3. novembra v ŠD A. Bernoláka
konalo už tradičné podujatie. Na odbere
sa zúčastnilo 63 darcov, z nich až 35
prvodarcov. Mládež Slovenského Čer-
veného kríža a Národná transfúzna
služba SR im ďakuje v mene tých, ktorí
potrebujú túto vzácnu tekutinu. Zároveň
vás všetkých pozýva na Valentínsku
kvapku krvi, ktorá sa uskutoční v období
február – marec 2011. 

MIROSLAVA SEDMÁKOVÁ

ZO ŠPORTU

Basketbal
Hráči BK SPU Nitra zvíťazili v Banskej

Bystrici nad súperom tesne 87:88
(17:20, 22:25, 18:27, 30:16). Po sérii pia-
tich víťazstiev podľahli doma Pezinča -
nom 82:88 (18:28, 25:12, 19:27, 20:21).
V zápase so Svitom bodovali naplno 
a na súperovej palubovke zaslúžene vy-
hrali 66:82 (21:22, 22:25, 13:17, 10:18).
Hladko si poradili aj s oslabeným
Interom Bratislava, ktorý zdolali 88:60
(23:20, 24:11, 17:14, 24:15). 

Volejbal
V strede týždňa sa vysokoškoláci

predstavili na palubovke VK Slávia
Svidník, kde tentokrát ťahali za kratší ko-
niec a prehrali 3:1 (-22,21,13,19). V zá-
pase s vedúcim celkom tabuľky VKP
Bratislava Nitra potrápila súpera a o ví-
ťazovi sa rozhodovalo až v tajbrejku, čo
skúsenejší súper využil a zvíťazil 3:2 (-19,
19, -27, 17, 7). 

Vo štvrťfinálovej odvete Slovenského
pohára zdolali naši hráči Myjavu hladko
3:0 (20, 18, 24). -LB-

Viac na www.polnohospodar.sk

Slovenský večer pre zahraničných Erasmus študentov sa niesol v znamení dobrej
nálady. Foto: rch

V Holandsku obľúbený dopravný prostriedok. Foto: autor

4 Medzi zamestnancami vzbudila veľkú
pozornosť informácia uverejnená v 4. čísle
Poľnohospodára, ktorá, žiaľ, nebola správ-
ne pochopená a medzi zamestnancami
bola zle interpretovaná. Rektor Peter Bielik
a kvestorka Oľga Roháčiková na rokovaní
Výboru UO informovali o zámere vlády
znižovať platy vo verejnom sektore, okrem
platov učiteľov. V tom prípade by sa uve-
dené opatrenie dotklo platov nepedago-
gických zamestnancov. Rektor zdôraznil,
že sa budú hľadať riešenia, aby sa uvedená
situácia čo najmenej dotkla zamestnancov
univerzity. 

4 Piate kolo kolektívneho vyjednávania
sa uskutočnilo 22. októbra. Rokovanie
otvoril podpredseda vlády a minister práce,
sociálnych vecí a rodiny SR J. Mihál.
Štátny tajomník Ministerstva financií SR V.
Tvaroška zhrnul závery z predchádzajú-
ceho rokovania o kolektívnych zmluvách,
na ktorom zástupcovia zamestnancov po-
žiadali o kvantifikáciu dopadov na štátny
rozpočet a súčasne zástupcov zamest-
nancov o stanovisko. K dohode však ne-
došlo. Dňa 4. novembra sa uskutočnilo
rokovanie zástupcov zamestnávateľov, mi-
nistra práce, sociálnych vecí a rodiny SR
J. Mihála a štátneho tajomníka MF SR V.
Tvarošku so zástupcami zamestnancov s
predsedom SOZ zdravotníctva a sociál-
nych služieb A. Szalayom a predsedníčkou
SOZ verejnej správy a kultúry M. Mayero-
vou, kde boli za sprostredkovateľov v
spore o uzatvorenie kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa navrhnutí: JUDr. N. Ku-
čerová, JUDr. Ľ. Majerčík, JUDr. J. Ševcech
a Ing. V. Štefko. Termín rokovania pred
sprostredkovateľom bol dohodnutý na 29.
novembra 2010.

4 KOZ SR zásadne nesúhlasí s pred-
loženým návrhom novely zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o
kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov, ktorý predložila skupina po-

ODBORY INFORMUJÚ...

Slovenská poľnohospodárska univerzita
a Univerzita Konštantína Filozofa

poriadajú

4. Akademický ples 
nitrianskych univerzít.

Termín: 22. januára 2011 o 19.00 h
Miesto: Estrádna hala PKO, J. Kráľa 4, Nitra
Informácie: Kancelária vzťahu s verejnosťou

SPU, kl. 5533, 5538.

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre vyhlasuje v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 131/
2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, výberové konanie na obsadenie:

n miesta vedúceho zamestnanca na pracovnú
pozíciu kvestor Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre. 

Podmienky:
- ukončené VŠ vzdelanie ekonomického smeru v 2.

prípadne v 3. stupni štúdia,
- vykonávanie riadiacej práce v oblasti ekonomiky

vysokého školstva minimálne 5 rokov,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- morálna bezúhonnosť, dokladovaná výpisom z re-

gistra trestov, nie starším ako 3 mesiace.
Uzávierka výberového konania je 3. 12. 2010.

l   l   l

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: 

n miesta tajomníka Fakulty ekonomiky a manaž-
mentu SPU.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie ekonomického zamerania,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- znalosť práce s ekonomickým informačným systé-

mom SAP, 
- prax vo vykonávaní odborných ekonomických čin-

ností minimálne 5 rokov,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť

dokladovaná výpisom z registra trestov, nie starším
ako 3 mesiace.
Uzávierka výberového konania je 7 dní od uverejnenia. 
n miesta tajomníka Fakulty európskych štúdií

a regionálneho rozvoja SPU.
Podmienky:

- VŠ vzdelanie druhého stupňa,
- prax v riadiacej funkcii minimálne 15 rokov, vítaná je

prax v štruktúrach VŠ,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť,

dokladovaná výpisom z registra trestov, nie starším
ako 3 mesiace. 
Uzávierka výberového konania je 7 dní od uverejnenia. 
n miesta vedúceho Vydavateľstva Slovenskej

poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Podmienky:
- ukončené VŠ vzdelanie,
- práca s PC v rozsahu vydavateľskej a edičnej čin-

nosti,
- znalosť svetového jazyka,
- minimálne 3 roky praxe v redaktorskej alebo vyda-

vateľskej práci,
- organizačné schopnosti a skúsenosti s riadením ko-

lektívu,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov, nie starším
ako 3 mesiace.
Uzávierka výberového konania je 7 dní od uverejnenia. 
n miesta vysokoškolského učiteľa – odborného

asistenta na Katedre financií FEM pre výučbu pred-
metov: poistenie, podnikateľské riziko, financie
a mena v anglickom jazyku.

Podmienky: 
- ukončené VŠ vzdelanie druhého stupňa s ekono-

mickým zameraním, 
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazy-

ka (preukázať certifikátom alebo pohovorom),
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – preuká-

zať certifikátom alebo praktickým overením,
- pedagogická prax vo výučbe uvedených predmetov,
- morálna bezúhonnosť – dokladovať výpisom z re-

gistra trestov nie starším ako 3 mesiace.
Uzávierka prihlášok je 7 dní od uverejnenia.
n miesta vysokoškolského učiteľa na Katedre

pedológie a geológie FAPZ.
Podmienky:

- VŠ vzdelanie v odbore poľnohospodárskych alebo
prírodných vied,

- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- znalosť práce s PC v rozsahu MS Office,
- pedagogická prax min. 3 roky,
- ukončený kurz vysokoškolskej pedagogiky (alebo

v príprave),
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť –

dokladovať výpisom z registra trestov. 
Uzávierka prihlášok je 10. 12. 2010.
Prihlášky s profesijným životopisom, overenými

dokladmi o vzdelaní, potvrdením o praxi a inými po-
žadovanými dokumentmi zasielajte na adresu:
Rektorát SPU v Nitre, Útvar personalistiky, EPaMU,
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

VÝBEROVÉ KONANIE

Jazykové skúšky, neprehliadnite
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúr-

nej komunikácie v Nitre so sídlom na
Piaristickej ul. 2 oznamuje uzávierky
prihlášok na tieto skúšky:

l 26. 11. 2010 - americká skúška
TOEFL, termín skúšky: 3. 12. 2010,

l 9. 12. 2010 - skúšky Goetheho in-
štitútu: START Deutsch 1, START
Deutsch 2, Zertifikat Deutsch, ter-
mín skúšok: 7. 1. 2011.

Skúška ECL zo slovenčiny pre cu-

dzincov sa bude konať v dňoch od 2.
12. do 4. 12. 2010. Inštitút súčasne
upozorňuje na termín uzávierok prihlá-
šok na prípravný kurz TOEFL (2. 12.
2010.) Prípravný kurz bude prebiehať v
dňoch od 13. 12. do 17. 12. 2010.
Uzávierka na decembrové diagnostic-
ké testy (určovanie jazykovej úrovne
používateľov jazyka) je v stredu 8. 12.
2010. Presné pokyny a ďalšie informá-
cie nájdete na www.eku.sk.

Tušenie svetla
Pod názvom Tušenie svetla otvorili v

polovici novembra v nitrianskej Synagóge
výstavu umeleckých diel známej výtvar-
níčky-keramikárky Ivett Axamitovej. 

Autorka svoje úspechy zaznamenávala
už pri svojich prvých výstavách v období
90-tych rokov, keď na slovenskú výtvarnú
scénu vstúpila ako elévka. Námety pre
svoje artefakty, prevažne v asamblážach,
maľbe na skle, ale i v plastikách, čerpá
z okolitého sveta, z prežitých životných
momentov a situácií. Z radosti i smútku.
Intenzitu svojho tvorivého naturelu pre-
tavuje nielen v civilistických motívoch,
ale i v sakrálnej tematike. Jej tvorba je
oslavou života a božskej prítomnosti.
Ivett Axamitová žije a tvorí v Topoľčanoch.
Výstava potrvá do 12. decembra. -rch-

slancov NR SR (S. Janiš – SDKÚ-DS, A.
Přidal – KDH, Ľ. Jurčík – SAS, Ľ. Kaník –
SDKÚ-DS, L. Solymos – Most-Híd). Na-
vrhované zmeny sú „krokom späť“, ktorý
je v rozpore s požiadavkou KOZ SR, pro-
klamovanou v jej Programe na roky 2009
– 2012: dosiahnuť čo najvyššie pokrytie
zamestnancov kolektívnymi zmluvami.
Asociácia zamestnávateľských združení
a zväzov SR označila návrh zákona v tejto
podobe za nevykonateľný, Republiková
únia zamestnávateľov naopak vyjadrila
zásadný súhlas.

4 V súlade s časťou I., odsek 3 Kolek-
tívnej zmluvy na roky 2010 – 2012 na SPU
v Nitre, sa 9. novembra 2010 zmluvné
strany zastúpené rektorom SPU a pred-
sedom UO dohodli na dodatku č. 1, kto -
rého obsah sa dopĺňa nasledovne: Hro-
madné čerpanie dovolenky v ostatné dni
prvej dekády januára aktuálneho kalen-
dárneho roku, t. j. roka 2011 sa určuje na
deň 7. január 2011.

4 Na základe predloženého návrhu
Výboru UO schválil rektor SPU rozpustenie
rezervy SF. Podľa schválenej metodiky
bude jednorazová čiastka 35 eur na jed-
ného zamestnanca vyplatená vo výplatnom
termíne za november. Súčasne bolo dňa
18. 11. v zmysle platnej KZ (časť III.,
článok 6., bod 8.) navrhnuté poskytnúť
každému zamestnancovi SPU v Nitre, kto-
rého mesačný funkčný plat nepresiahol
350 eur, jednorazový finančný príspevok
zo SF na dopravu vo výške 33 eur. 

4 Pripravujeme: divadelné predstavenie
Lakomstory z Londýna pre deti členov
odborov (4. 12. o 15:30 v Starom divadle
Karola Spišáka), na konci ktorého Mikuláš
rozdá deťom balíčky; futbalový turnaj vo
futsale (6. 12.) a zájazd do predvianočnej
Budapešti (18. 12.).

Ing. MIROSLAV HABÁN, PhD., 
predseda UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
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Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Kontakt
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Dekanát FEŠRR: +421 - 37 – 6415 729 

fax: +421 - 37 – 6531 522
dekfesrr@uniag.sk
www.fesrr.uniag.sk

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Technická fakulta

Kontakt
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Dekanát FAPZ: +421 - 37 – 6415 496 

fax: +421 - 37 - 7411 451
dekfapz@uniag.sk

www.fapz.uniag.sk

Kontakt
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU

Tulipánová 7, 949 01 Nitra
Dekanát FZKI:  +421 - 37 – 6415 410 

fax: +421 - 37 – 6415 444
dekfzki@uniag.sk
www.fzki.uniag.skKontakt

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

Dekanát FBP: +421 - 37 – 6415 524 
fax: +421 - 37 – 6415 387

dekfbp@uniag.sk
www.fbp.uniag.sk

Kontakt
Technická fakulta SPU

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Dekanát TF: +421 - 37 – 6415 489 

fax: +421 - 37 – 7417 003
dektf@uniag.sk
www.tf.uniag.sk

Kontakt
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Dekanát FEM: +421 - 37 – 6415 511 

fax: +421 - 37 – 6511 589
dekanat@fem.uniag.sk

www.fem.uniag.sk

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy

bakalárske
n manažment rastlinnej výroby
n manažment živočíšnej výroby
n špeciálne chovateľstvo
n udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
n všeobecné poľnohospodárstvo
n výživa ľudí
n hipológia

inžinierske 
n agroekológia
n genetické technológie v agrobiológii
n manažment rastlinnej výroby
n manažment živočíšnej výroby
n produkcia potravinových zdrojov
n špeciálne chovateľské odvetvia

n udržateľné poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka

n výživa ľudí
n výživa a ochrana rastlín
n výživa zvierat a krmivárstvo

doktorandské 
n agrochémia a výživa rastlín
n fyziológia plodín a drevín
n ochrana rastlín
n výživa
n genetika
n špeciálna rastlinná produkcia
n špeciálna živočíšna produkcia
n všeobecná rastlinná produkcia
n všeobecná živočíšna produkcia

bakalárske
n agrobiotechnológie
n agropotravinárstvo
n aplikovaná biológia
n bezpečnosť a kontrola potravín

inžinierske 
n aplikovaná biológia

n biotechnológie
n technológia potravín
n bezpečnosť a kontrola potravín

doktorandské 
n biotechnológie
n technológia potravín

bakalárske
n informačné a riadiace systémy vo výrobnej

technike 
n manažérstvo kvality produkcie
n poľnohospodárska technika
n poľnohospodárska technika a komerčné 

činnosti
n prevádzka dopravných a manipulačných 

strojov
n prevádzková bezpečnosť techniky
n technika pre agroenvironment
n technika pre obnoviteľné zdroje energie
n technika spracovania poľnohospodárskych 

produktov
n výrobná technika

inžinierske 
n kvalita produkcie
n informačná a automatizačná technika v kvalite

produkcie
n poľnohospodárska technika
n poľnohospodárska technika a komerčné 

činnosti
n prevádzka dopravných strojov a zariadení
n spoľahlivosť a bezpečnosť technických 

systémov

doktorandské 
n technika a mechanizácia poľnohospodárskej 

výroby
n kvalita produkcie
n dopravné stroje a zariadenia

bakalárske
n krajinné inžinierstvo
n pozemkové úpravy a geografické informačné

systémy
n záhradníctvo
n záhradná a krajinná architektúra
n biotechnika parkových a krajinných úprav
n zakladanie a údržba športových plôch

inžinierske 
n krajinné inžinierstvo
n záhradníctvo
n záhradná a krajinná architektúra

doktorandské 
n krajinné inžinierstvo
n záhradníctvo
n záhradná a krajinná architektúra

bakalárske
n európske rozvojové programy
n environmentálne manažérstvo
n manažment rozvoja vidieckej krajiny 

a vidieckeho turizmu
n regionálny rozvoj

inžinierske 
n environmentálne manažérstvo
n manažment rozvoja vidieckej krajiny 

a vidieckeho turizmu
n regionálny rozvoj

doktorandské 
n integrovaný rozvoj vidieka

bakalárske
n ekonomika a manažment agrosektora
n ekonomika podniku
n kvantitatívne metódy v ekonómii
n manažment podniku
n medzinárodné podnikanie s agrárnymi 

komoditami (v slovenskom jazyku), 
resp. International Business with 
Agricultural Commodities (v anglickom jazyku)

n obchodné podnikanie
n účtovníctvo

inžinierske 
n ekonomika podniku
n kvantitatívne metódy v ekonómii
n agrárny obchod a marketing

doktorandské 
n ekonomika a manažment podniku
n ekonomika a manažment poľnohospodárstva 

a potravinárstva


