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10.00 h Aula SPU v Nitre 
pre budúcich vysokoškolákov

cyklus prednášok: 
l Univerzita a vysokoškolské štúdium
l Ako vyplniť prihlášku na vysokú

školu? 
l Možnosti štúdia v zahraničí 
l Uplatnenie absolventov a absol-

ventské praxe
Kultúrny program

11.30 h Fakulty SPU 
sa predstavujú

l Fakulta agrobiológie a potravino-
vých zdrojov - poslucháreň A

l Technická fakulta – poslucháreň CH
l Fakulta ekonomiky a manažmentu –

poslucháreň T

Súčasťou programu je diskusia so
študentmi

12.30 h Fakulty SPU 
sa predstavujú

l Fakulta biotechnológie a potravinár-
stva - poslucháreň A

l Fakulta európskych štúdií a regio-
nálneho rozvoja – poslucháreň T

l Fakulta záhradníctva a krajinného
inžinierstva – poslucháreň Z 
Súčasťou programu je diskusia so

študentmi

14.00 h Aula SPU v Nitre 
pre celoživotné vzdelávanie 
a Uni ver zi tu tretieho veku

l cyklus prednášok o celoživotnom
vzde lávaní a študijných programoch
Univerzity tretieho veku – skúsenosti
absolventov

l výberové prednášky o zdravom ži-
votnom štýle a poradenstvo pre zá-
hradkárov

Univerzita deťom 
základných škôl 
10.15 h Otvorenie – poslucháreň Z
10.30 h Zvieratká a zima – poslu-

cháreň Z a minizoo SPU
10.30 h Malý Európan (detský kvíz

o ceny) – poslucháreň S 
10.30 h Malý technik (konštruktér -

ska súťaž o ceny) – pavilón M
10.30 h Malý programátor (testova-

nie programátorských schopností) –
cvičebňa MF 21

Univerzita stredoškolákom
11.00 – 15.00 h Maľujeme zimnú

krajinu, aranžujeme a tvoríme s Fa kul -
tou záhradníctva a krajinného inžinier-
stva – priestory pod aulou

13.00 h Mladý Európan (mládežníc-
ky kvíz o ceny) – poslucháreň S

13.00 h Mladý ekonóm (mládežníc-
ky kvíz o ceny a testovanie ekonomic-
kých vedomostí) – poslucháreň S1

13.00 h Mladý Einstein (mládežníc-
ky kvíz o ceny a testovanie vedomostí
z fyziky) – pavilón M

Pre každého niečo

11.00 – 16.00 h Návšteva vivária
Návšteva jazdiarne
Prechádzka areálom univerzity a zim -

nou botanickou záhradou
Komunikácia bez hraníc (Facebook,

Skype) – počítačová cvičebňa pod
 aulou

Slávnostné 
zhromaždenie
v aule
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Vitajte v roku 2011,
vážení priatelia!

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, v roku
venovanom komunikácii medzi ľuďmi! Na jeho začiatku sym-
bolicky otvárame dvere dokorán, aby ste k nám vošli a poroz-
právali sa s nami o všeličom, čo sa, obrazne povedané, varí
v našej kuchyni. Pretože univerzita, to je veru poriadne veľký
kotol! Kotol aktivít zameraných na vzdelávanie budúcich od-
borníkov pre mnohé oblasti nášho života, na skúmanie najrôz-
nejších zákonitostí vied o živote aj spoločnosti. Je v ňom
množstvo prísad, ktoré obohacujú život človeka, počnúc krá-
sou ušľachtilých koní, rastlín tisícich farieb a vôní, ale aj záhad
mikrosveta, ktoré možno pozorovať iba pod mikroskopom. Ale
svoje miesto tu má aj šport a kultúra v rôznych podobách.

Na univerzite sa to hemží študentmi, domácimi aj zahranič-
nými, ktorí okrem vedomostí spoznávajú aj našu krajinu a jej
obyvateľov. Treba však povedať, že aj študentmi netypickými.
V lete zasadajú do lavíc našich posluchární žiaci základných
škôl, aby okúsili chuť vysokej školy, ktorá ich v budúcnosti ča-
ká. Po celý rok usilovne prichádzajú aj seniori, ktorí si roky za-
slúženého odpočinku obohacujú získavaním nových vedo-
mostí. V duchu hesla Európskej únie, ktoré nabáda vzdelávať
sa po celý život. 

Naša univerzita má za sebou už vyše polstoročia existen-
cie, a preto nie sú na Slovensku výnimkou rodiny, z ktorých tu
dakedy študoval starý otec a dnes je tu jeho vnuk. Sme hrdí
na túto tradíciu a chceme v nej pokračovať.

Chceme sa stať skutočným partnerom pre celú rodinu. Ak si
nájdete čas na naše dni otvorených dverí, presvedčíte sa sa-
mi! Pripravili sme zaujímavé informácie o možnostiach štúdia
pre budúcich vysokoškolákov, „ťahák“ pre seniorov v rámci
štúdia na univerzite tretieho veku, ale aj program pre deti zá-
kladných škôl. Budeme radi, ak využijete našu ponuku a 3. a 4.
februára 2011 vojdete otvorenými dverami Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre! Tešíme sa na stretnutie s vami!

Mgr. KATARÍNA POTOKOVÁ
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre srdečne pozýva

všetky generácie na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Kde: Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 

Trieda A. Hlinku 2, Nitra
Kedy: 3. a 4. februára 2011 

od 10.00 do 16.00 h

Podujatím Vás budú sprevádzať štu-
denti a zamestnanci univerzity, k dis-
pozícii budú informačné materiály a ma-
lé občerstvenie. Návštevníci univerzity
získajú certifikát o účasti. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Kontakt: Kancelária komunikácie
a práce s verejnosťou SPU v Nitre,

tel.: 037/641 5533, 5538, 
e-mail: verejnost@uniag.sk.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Mimoriadne, výjazdové, vianočné. Týmito prívlastkami možno charakterizovať
kolégium rektora, ktoré sa v novej, ihličím voňajúcej prístavbe Vysokoškolského
poľnohospodárskeho podniku v Kolíňanoch konalo 16. decembra 2010.

Program, aj keď podmienený atmos-
férou nadchádzajúcich sviatkov, nebol
iba hodnotením uplynulého roka, ale aj
živou dis kusiou na tému, ako ďalej.
Rektor Peter Bielik v skratke charakte-
rizoval dianie na univerzite z rôznych
uhlov pohľadu a konštatoval, že verejnosť
nás vníma pozitívne, ako stabilizovanú
inštitúciu v okruhu svojej vzdelávacej
a vedeckovýskumnej pôsobnosti. Po-
tvrdila to aj diskusia na decembrovom
zasadnutí Správnej rady SPU. Rektor
pripomenul, že univerzitu tvoria osob-
nosti, na ktorých treba stavať budúci
rozvoj. Jeho vystúpenie doplnili dekani
fakúlt, ktorí bližšie špecifikovali úspechy

aj rezervy svojich pracovísk. Prítomní
si so záujmom vypočuli informácie o pri-
pravovaných medzinárodných aktivitách
a mobilitách domácich aj zahraničných
študentov, ktoré v januári začnú pobytom
našich v ďalekej Indii. Hovorilo sa aj
o pripravovanom celouniverzitnom dni
otvorených dverí, ktoré sa po prvýkrát
budú organizovať 3. a 4. feb ruára. Ako
pripomenula prorektorka Elena Horská,
nechcú konkurovať rovnomenným fa-
kultným podujatiam, zameraným na zís -
kavanie študentov, ale ich ambíciou je
ukázať verejnosti, že SPU v Nitre je uni-
verzita, ponúkajúca (nielen) vzdelávacie
aktivity pre celú rodinu. Do diskusie

kolégia sa zapojila aj
kvestorka Oľga Roháči-
ková, ktorá nadniesla pro-
blematiku nutného šetre-
nia, aby univerzita prežila
budúci rok bez ujmy. Úro-
veň pracovno-spoločen-
ského stretnutia, na ktoré
rektor Peter Bielik pozval
svojich spolupracovníkov,
aby ich prostredníctvom
poďakoval všetkým za-
mestnancom univerzity
za odvedenú prácu, pod-
čiarkla aj vkusná výzdoba
a chutný obed, ktorý
chváli šikovnosť zamest-
nancov VPP v Kolíňa-
noch. K. POTOKOVÁ

Výjazdové kolégium rektora malo sviatočný ráz vrátane poďakovania za odvedenú prácu a sláv -
nost ného prípitku . Foto: za
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V rebríčku ARRA obsadila
SPU štvrté miesto

BLAHOŽELÁME

Profesijný rast - úžitok 
jednotlivcom, ale aj univerzite

Promócie absolventov tretieho stupňa štúdia, odovzdanie menovacích dekrétov
priznávajúcich vedecko-pedagogický titul docent a Ceny rektora za publikačnú čin-
nosť v roku 2009, to bola náplň slávnostného podujatia, ktoré sa už tradične konalo
iba niekoľko dní pred vianočnými sviatkami. Za prítomnosti najvyšších predstaviteľov
univerzity, spolupracovníkov a rodinných príslušníkov sa tak 10. decembra v aule na-
šej univerzity naposledy v roku 2010 rozoznela študentská hymna Gaudeamus igitur.

Slávnosť otvorila promócia 138 absol-
ventov doktorandského štúdia, ktorí na
piatich fakultách úspešne ukončili tretí
stupeň štúdia v internej a externej forme
(FAPZ - 56, FEM - 35, FBP - 20, FZKI - 14
a TF – 13). Po slávnostnom sľube, v ktorom
vyjadrili vôľu pracovať v duchu tradícií
univerzity a v prospech rozvoja vedy, od-
chádzali z pódia s diplomom, ktorí im
odovzdali dekani príslušných fakúlt. 

Z rúk rektora univerzity si následne
prevzalo menovacie dekréty 20 docentov,
ktorým bol tento vedecko-pedagogický
titul udelený na základe úspešnej habili-
tácie pred vedeckými radami fakúlt. 

Udelená bola aj Cena rektora za pub -
likačnú činnosť za rok 2009. V kategórii
vedecký článok v karentovanom časopise
bola za článok Occurrence of microscopic
fungi and mycotoxins in conserved high
moisture corn from Slovakia prof. Ing.
Da nielovi Bírovi, PhD., a kolektívu autorov.
V kategórii vedecký článok mladých ve-
deckých pracovníkov do 35 rokov za pu-
blikovanú prácu Antioxidant status and
selected biochemical parameters of por -
cine ovarian granulosa cells exposed to
lead in vitro autorskému kolektívu doc.
Ing. Marcely Capcarovej, PhD., a kolektívu.
V kategórii vedecká monografia za dielo
Renewable energy sources 1 patrí oce-
nenie prof. Ing. Františkovi Ja níčkovi,
PhD., doc. Ing. Ivan Daružovi, PhD., a
prof. Ing. Jánovi Gadušovi, PhD. V kate-
górii vysokoškolská učebnica bolo oce-
nené knižné dielo Integrovaný manažérsky
systém prof. Ing. Jozefa Hrubca, CSc., a
kolektívu autorov.

K slávnostnému auditóriu prehovoril aj
rektor univerzity. Dr. h.c. prof. Ing. Peter
Bielik, PhD., ktorý okrem gratulácie novo
promovaným doktorom filozofie, docentom
aj nositeľom ocenenia za publikačnú čin-
nosť pripomenul, že napriek dnešnej ne-
lichotivej hospodárskej situácii, ktorá ne-
praje rozvoju poznania a vzdelávania do
takej miery, ako by to bolo účelné a po-
trebné z hľadiska rozvoja vedomostnej
spoločnosti, SPU neustále usiluje o to,
aby si udržiavala status uznávanej pe-
dagogickej a vedeckovýskumnej usta-
novizne, ktorá má v európskom kontexte
svoje pevné miesto a tradície. „Vedec-
kovýskumná práca na našich fakultách

Do tohto obrazu zapadajú aj výsledky
hodnotenia slovenských vysokých škôl
agentúrou ARRA, ktoré boli zverejnené
koncom roka, v rámci ktorého sa SPU
v Nitre umiestnila ako štvrtá najlepšia
univerzita na Slovensku. Veľmi dobre sa
umiestnila Fakulta ekonomiky a manaž-
mentu a Fakulta biotechnológie a potra-
vinárstva, zatiaľ čo niektoré ďalšie pra-
coviská budú musieť pridať, aby svojimi
výsledkami prispeli k budovaniu dobrého
imidžu našej alma mater. „Máme vysoké
ambície, ale všetko stojí a padá na kon-
krétnej aktivite ľudí. Verím, že nám všetkým
záleží na tom, ako čo najlepšie obstáť 
v neľahkej konkurencii, a to nielen doma,
ale aj v európskom či svetovom vzdelá-
vacom priestore, do ktorého chceme po-

stupne čo najviac prenikať,“ povedal
Peter Bielik.

Slávnostné zhromaždenie, ktoré viedla
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., pro-
rektorka pre vedu a výchovu doktorandov,
kultúrnym programom spestrili členovia
FS Zobor. K. POTOKOVÁ

Noví docenti 
FAPZ
Doc. Ing. Eva Candráková, PhD. (špe-

ciálna rastlinná produkcia), doc. Ing.
Miroslav Juráček, PhD. (výživa), Doc.Ing.
František Lád, PhD. (výživa), doc. Ing.

Cenu za vysokoškolskú učebnicu udelil rektor prof. Peter Bielik kolektívu autorov
pod vedením prof. Jozefa Hrubca za publikáciu Integrovaný manažérsky systém.

Slávnosť otvorila promócia 138 absolventov doktorandského štúdia. 
Snímky: R. CHOSRAVIOVÁ

je spojená s poznávaním biologických,
technických, ekonomických a sociálnych
javov a zákonitostí, zabezpečujúc tak
lepšie využitie biologického potenciálu
rastlín a zvierat, produkciu zdravotne ne-
škodných potravín pri rešpektovaní ochra-
ny prírody a životného prostredia, s ohľa-
dom na transformačné procesy v spo-
ločnosti a na rozvoj vidieka,“ zdôraznil.

www.uniag.sk2
V SKRATKE

Uznanie vedeckej osobnosti
Na slávnostnom zasadnutí

Vedeckej rady Univerzity prírod-
ných vied vo Vroclave (Uni wer sy -
tet Przyrodniczego we Wroc la -
wiu) udelili 27. novembra 2010
prof. Ing. Jozefovi Bullovi, DrSc.,
dekanovi Fakulty bio technológie
a potravinárstva, titul profesora
honoris causa. 

Srdečne blahoželáme! -r-

Ocenenie za vedu a výskum
Už po siedmykrát sa na Slo-

vensku uskutočnil Týždeň vedy
a techniky, ktorý vyvrcholil 2.
decembra 2010 slávnostným
oceňovaním ved cov. Cenu mi-
nistra školstva, vedy, výskumu
a športu SR za vedu a techniku
2010 si z rúk ministra Eugena
Jurzycu prevzalo 9 osobností
a 3 vedecké tímy. Medzi oce-
nenými bol aj prof. Ing. Štefan
Mi hi na, PhD., z Technickej fa-
kulty, a to za celoživotný prínos
pre rozvoj výskumu systémov a technológií chovu hospodárskych zvierat pri zo-
hľadnení ich životných potrieb, pohody a požiadaviek životného prostredia. -r-

SPU členom vedomostného klastra
Správna rada Dunajského vedomostného klastra prijala 1. decembra 2010 na-

šu univerzitu za riadneho člena. 
Aktivity tohto záujmového združenia, založeného koncom júla minulého roka, sú

zamerané najmä na podporu obnoviteľných energetických zdrojov, ochranu život-
ného prostredia a vodných zdrojov, na rozvoj vedomostnej spoločnosti, podporu
vzdelávania a výchovy v environmentálnej oblasti a i. Dunajský vedomostný klas-
ter je súčasťou Stratégie EÚ pre dunajský región, ktorej cieľom je dosiahnuť pro-
speritu, bezpečnosť a mier pre občanov v podunajskom regióne. -r-

Hlava štátu ocenila Študentskú osobnosť roka
Prezident SR Ivan Gašparovič sa 7. decembra 2010 zúčastnil na slávnostnom

vyhlásení výsledkov projektu Študentská osobnosť Slovenska 2009/2010 v Pálffyho
paláci v Bratislave. Podujatie už po šiestykrát zorganizovala Junior Chamber In-
ternational – Slovakia, dobrovoľná nezisková organizácia, ktorá združuje mladých
ľudí vo veku 18–40 rokov, ktorej cieľom je podporovať mladých ľudí, študentov vy-
sokých škôl v SR, vyzdvihnúť a predstaviť širšej verejnosti výnimočných študentov
všetkých troch stupňov štúdia z rôznych vedných odborov. 

Absolútnou víťazkou - TOP študentská osobnosť Slovenska a držiteľkou Ceny
prezidenta SR Ivana Gašparoviča sa stala RNDr. Andrea Fedorková, PhD., z Prí-
rodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v kategórii Prírodné
vedy – chémia. 

V siedmej z jedenástich kategórií, zameranej na poľnohospodárstvo,
lesníctvo a drevárstvo, sa víťazom
stal Bc. Attila Tóth z Fakulty zá-
hradníctva a krajinného inžinier-
stva SPU v Nitre.

Úspešného študenta našej uni-
verzity prijal v predvianočnom čase
aj prof. Peter Bielik, rektor Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre. Zablahoželal Attilovi Tó -
thovi k úspechu a za vzornú repre-
zentáciu alma mater mu udelil mi-
moriadne štipendium. -r-

Náš nový partner - Indonézia
Memorandum o spolupráci medzi indonézskou univerzitou Gunadarma v

Jakarte a SPU v Nitre podpísali vrcholoví predstavitelia oboch inštitúcií, rektorka
prof. Dr. E.S. Margianti, S.E. M.M, a rektor prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 13. de -
cembra 2010. Dokument, ktorého cieľom je naštartovať akademickú a vedecko-

výskumnú spoluprácu v ob-
lasti informatizácie, strojár-
stva, manažmentu a otázok
biodiverzity, bolo podpísané
na základe predošlej návšte-
vy predstaviteľov našej uni-
verzity v Indonézii. Pri tejto
príležitosti navštívil SPU aj in-
donézsky veľvyslanec na Slo-
vensku, J. E. Harsha E. Joe-
soef, MSc., so svojím sprie-
vodom. -r-

Návšteva z Indie
Rektor prof. Peter Bielik prijal 9. decembra 2010 na pracovnom stretnutí 

Dr. Ajaya Kr. Singha, prezidenta Delhi School of Professional Studies and
Research v New Delhi. Počas svojej tretej návštevy u nás prednášal študentom
Fakulty ekonomiky a manažmentu o riadení stresu, pričom predstavil meditáciu
ako novú techniku zabraňujúcu tomuto fenoménu. 

Hlavným cieľom návštevy Dr. Singha bolo však stretnutie so študentmi našej
univerzity, ktorí do indického hlavného mesta odcestovali v januári, na intenzívny
kurz riadenia ľudských zdrojov (Human resources management). 

Predstavitelia oboch ustanovizní sa dohodli, že aj v ďalšom období sa budú
intenzívne podieľať na oboj-
strannej spolupráci v oblasti
vzdelávania, výskumu, publi-
kačnej činnosti a výmeny pe-
dagógov a študentov.

Nielen univerzita v Dillí, ale
aj SPU v Nitre bude mať mož-
nosť privítať študentov z Indie.
Siedmi budú v budúcom ka-
lendárnom roku študovať v
anglickom jazyku na Fakulte
ekonomiky a manažmentu po
dobu jedného semestra. -r-

Akademická rankingová a ratingová
agentúra (ARRA) predložila 1. decembra
šieste hodnotenie slovenských vysokých
škôl. SPU v Nitre prekonala slovenský
medziročný priemer rastu priemernej
hodnoty indikátorov kvality (+ 4,0 boda)
a obsadila 4. miesto. V celkovom hodno-
tení spomedzi 20 univerzít obsadila 5.
miesto s počtom bodov 52,1 (priemer za
hodnotené univerzity je 46,4). Pri hodno-
tení jednotlivých fakúlt bola FEM hodno-
tená ako najlepšia slovenská fakulta eko-

nomického zamerania z celkového počtu
12 hodnotených (65,9 boda). V skupine
AGRO dosiahla dosiahla najlepšie vý-
sledky FBP (61,3 boda - 3. mies to zo 6
hodnotených fakúlt), nasleduje FAPZ
(52,8 boda - 5. miesto) a FZKI (48,7 bo-
da - 6. miesto). V skupine technických
vied obsadila TF 3. miesto zo šiestich
hodnotených (44,1 boda). V kategórii
ostatných spoločenských vied obsadila
FEŠRR 4. miesto (40 bodov) z ôsmich
hodnotených fakúlt. -r-

Prezident Českej republiky Václav
Klaus odovzdal 8. decembra 2010 vo
Veľkej aule Karolina menovacie dekréty
novým profesorom. Na návrh Vedeckej
rady Mendelovej univerzity v Brne sa
profesorkou pre odbor manažment
a marketing stala Elena Horská, pro-
rektorka SPU pre zahraničné vzťahy
a prácu s verejnosťou. -r-

OZNAMUJEME
Dekan Fakulty agrobiológie a potra-

vinových zdrojov SPU v Nitre oznamuje,
že 11. februára 2011 o 9.00 h v poslu-
chárni Z-2 prednesie Ing. Ladislav
Varga, PhD., pedagogický pracovník
na Katedre agrochémie a výživy rastlín,
verejnú habilitačnú prednášku na tému
Zásady racionálnej výživy poľnohos-
podárskych plodín a o 11.00 h bude
v knižnici KAVR (pavilón CH, 2. posch.)
obhajovať habilitačnú prácu na tému
Vplyv minerálnej výživy a kyseliny 
5 – aminolevulovej na úrodu a kvalita-
tívne parametre zeleninovej papriky
(Capsicum annuum L.) a rajčiaka jed-
lého (Lycopersicum esculentum Mill.).

Nora Polláková, PhD. (agrochémia a
vý živa rastlín), doc. Ing. Milan Šimko,
PhD. (výživa), doc. Erika Tobiášová,
PhD. (agrochémia a výživa rastlín), doc.
Ing. Klára Vavrišinová, CSc. (špeciálna
živočíšna produkcia)

TF 
Doc. Ing. Milan Kadnár, PhD. (kvalita

produkcie), doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.
(poľ nohospodárska a lesnícka technika) 

FBP 
Ing. Ondrej Hegedűs, PhD. (spraco-

vanie poľnohospodárskych produktov),
doc. Ing. Janetta Musilová, PhD. (spra-
covanie poľnohospodárskych produk-
tov), doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
(biotechnológie), doc. Ing. Adriana Ko-
lesárová, PhD. (biotechnológie), doc.
RNDr. Leona Buňková, PhD. (biotech-
nológie), doc. Ing. Roman Labuda, PhD.
(bio technológie)

FZKI 
Doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (zá-

hradníctvo), doc. Ing. Jarmila Eftimová,
CSc. (záhradníctvo), doc. Ing. Dušan
Igaz, PhD. (krajinárstvo), doc. Ing. Viera
Petrášová, CSc. (krajinárstvo), doc. Ing.
Lucia Tátošová, PhD. (krajinárstvo)

FEM 
Doc. Dr. inż. Andrzej Krasnodębski

(ekonomika a manažment podniku)



Čestný doktorát profesorovi Húskovi

Fakultu biotechnológie 
a potravinárstva povedie

Ján Tomáš

Členovia Vedeckej rady SPU 

Dr. h. c prof. Ing. Peter Bielik, PhD. -
predseda Vedeckej rady SPU (rektor
SPU), prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.,
prof. Ing. Marián Brestič, CSc., prof. Dr.
Ing. Elena Horská, doc. Ing. Zuzana
Palková, PhD. (prorektori), prof. JUDr.
Anna Bandlerová, PhD., prof. Ing. Dušan
Húska, PhD., doc. JUDr. Eleonóra Mari-
šová, PhD. (FEŠRR), prof. Ing. Jozef
Bulla, DrSc., doc. Ing. Helena Frančá-
ková, CSc., prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
(FBP), doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.,
prof. Ing. František Kuzma,
PhD., prof. Ing. Zlata Sojková,
CSc. (FEM), doc. Ing. Karol
Kalúz, CSc., prof. Ing. Ľubica
Feriancová, PhD., doc. Ing.
Oleg Paulen, PhD. (FZKI), 
Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír
Kročko, CSc., prof. Ing. Ladi-
slav Nozdrovický, PhD., prof.
Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (TF),
prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.,
prof. Ing. Ondrej Debrecéni,
CSc., prof. Ing. Otto Ložek,
CSc. (FAPZ), prof. Ing. Jiří
Balík, CSc. (rektor ČZU v Pra-
he), doc. Ing. Milan Belica,

PhD. (predseda NSK), prof. Ing. Jiří
Hlu šek, CSc. (rektor Mendelovej uni-
verzity v Brne), prof. RNDr. Jaromír Pas-
torek, DrSc. (predseda SAV), Ing. Peter
Schultz (predseda PD Mojmírovce), Ing.
Zsolt Simon (minister pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho roz-
voja SR), prof. Dr. Hab. Alojzy Szymański
(rektor SGGW vo Varšave), prof. Ing.
Ján Tuček, CSc. (rektor TU vo Zvolene),
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor
UKF v Nitre). -r-

Prof. Dr. hab. Janusz Żmija, rektor Poľnohospodárskej univerzity v Krakove
(Akademia Rolnicza v Krakowe), dekoroval 3. decembra 2010 prof. Ing. Dušana
Húsku, PhD., prodekana Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja,
čestným titulom Doctor honoris causa.

Významná poľská univerzita ocenila
tak jeho dlhodobú spoluprácu v oblasti
výskumu, vzdelávania a podpory me-
dzinárodnej spolupráce v rámci medzi-
národných európskych programov, ktoré
prispeli k rozvoju vedeckej a laboratórnej
základne univerzity, ako aj jeho činnosť
pre rozvoj mobilít študentov a pedago-
gických pracovníkov v rámci spolupra-
cujúcich krajín V-4 a Holandska, Dánska,
Rakúska, Nemecka, Belgicka, Portugal -
ska a Španielska, najmä v programoch
TEMPUS.

Životná a profesionálna cesta prof. Du-
šana Húsku je nerozlučne spätá s aka-
demickou pôdou Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre, kde pôsobí
v pedagogickom procese, výskume, aj
rôznych akademických funkciách od roku
1962. Už v prvých rokoch svojej peda-
gogickej a vedeckovýskumnej činnosti
sa mu naskytla príležitosť navštíviť Krakov
a tamojšiu fakultu meliorácií. Našiel tam
nových priateľov a mnohé inšpirácie pre
ďalšiu kooperáciu vo vzdelávaní a vý-
skume. Spolupráca medzi kolegami na
univerzite prerástla do osobných priateľ-
stiev. Veda, poznávanie, výmena skúse-
ností, vzájomná podpora, spoločné aktivity
aj osobné stretnutia boli základom ďal-

denia Fakulty európskych štúdií a regio-
nálneho rozvoja, ktorí ako prví gratulovali
profesorovi Dušanovi Húskovi k vyzname-
naniu. Fakulta považuje významné morálne
ocenenie svojho kolegu za česť a zároveň
za most k ďalšej medzinárodnej spolupráci
v rámci vzdelávajúcej sa Európy a sveta.

Srdečne blahoželáme, pán profesor! 
Spolupracovníci

Zasadala vedecká rada univerzity
Vedecká rada SPU sa zišla na roko-

vaní 6. decembra 2010. Jej predseda
a rektor univerzity, prof. Peter Bielik,
privítal členov a odovzdal im menovacie
dekréty. Po oboznámení sa prítomných
s rokovacím poriadkom a jeho schválení,
prezentovala prorektorka pre vzdelá-
vaciu činnosť a ECTS prof. Zdenka Gá-
lová správu o výsledkoch vzdelávacej
činnosti na SPU v akademickom roku
2009/2010, ktorú predkladal rektor prof.
Peter Bielik. V nasledujúcej diskusii
členovia VR ocenili vysokú úroveň pred-
loženého materiálu, vyjadrovali sa k
počtu študijných programov na SPU,
vekovej štruktúre pedagógov, zdôraznili
tiež potrebu zvýšenia dôrazu na publi-
kačnú aktivitu pedagógov, najmä pokiaľ
ide o vydané monografie. Pozitívne
hodnotili vytvorenie Kancelárie pre ce-
loživotné vzdelávanie, pripomenuli po-
trebu prípravy študijných programov
v anglickom jazyku, úpravu dotazníkov
o kvalite vzdelávania na univerzite, od-
znel tiež návrh na zmenu kritérií na
ukončenie štúdia s vyznamenaním a i.

Po rozprave vedecká rada správu
schválila s pripomienkami. V ďalšom
bode programu VR prerokovala a s pri-
pomienkami schválila Zásady pre ude-
ľovanie titulu „doctor honoris causa“
na SPU v Nitre, Zásady uzatvárania
pracovného pomeru na miesta vyso-
koškolských učiteľov vo funkciách „hos -
ťujúci profesor“ na SPU v Nitre, ako aj
Zásady udeľovania čestného titulu „pro-
fesor emeritus“ na SPU v Nitre, ktoré
predložil prorektor SPU pre vedu a vý-
skum prof. Marián Brestič. 

V zmysle vysokoškolského zákona
VR prerokovala návrhy a po tajnom
hlasovaní súhlasila s vymenovaním:
doc. Jozefa Goliana za profesora pre
št. odbor Spracovanie poľnohospodár-
skych produktov, doc. Marka Hala za
profesora pre št. odbor Špeciálna ži-
vočíšna produkcia, doc. Alžbety He-
gedüsovej za profesorku pre št. odbor
Záhradníctvo, doc. Karola Kalúza za
profesora pre št. odbor Krajinárstvo
a doc. Tibora Roháčika za profesora
pre št. odbor Záhradníctvo.

Na decembrové rokovanie vedeckej rady už
tradične prišli zavinšovať čle novia folklórneho
súboru Zobor. Foto: za

Slávnostná inaugurácia prof. Dušana Húsku, nového čestného doktora krakovskej
Poľnohospodárskej univerzity. Foto: archív autora

Senát o voľbách a investičných zámeroch
Na druhom zasadnutí nového akade-

mického senátu, ktoré sa konalo 15. de-
cembra 2010, boli schválené návrhy
rektora SPU na funkcie prorektorov, a to
prof. RNDr. Zdenku Gálovú, CSc., za
prorektorku pre vzdelávaciu činnosť a
ECTS, prof. Ing. Mariána Brestiča, CSc.,
za prorektora pre vedu a výskum, prof.
Dr. Ing. Elenu Horskú, PhD., za prorek-
torku pre zahraničné vzťahy a prácu s
verejnosťou, doc. Ing. Zuzanu Palkovú,
PhD., za prorektorku pre informatizáciu
a rozvoj univerzity. AS schválil návrh na
vymenovanie doc. Ing. Petra Halaja,
PhD., (za zamestnaneckú časť AS
SPU), Ing. Petra Pastrnáka (za štu-
dentskú časť AS) za členov Správnej ra-

dy SPU a návrh rektora na doplnenie
Správnej rady SPU o Ing. Pavla Hu de -
ca. Doc. Ing. Ján Weis, CSc., predseda
AS, bol jednomyseľne schválený za zá-
stupcu do Rady vysokých škôl a Ing.
Zuzana Lajdová do Študentskej rady
vy sokých škôl SR. AS SPU schválil čle-
nov stálej celoškolskej univerzitnej vo-
lebnej komisie, návrh Dodatku č. 1 k
Štatútu TF SPU v Nitre, návrh rozdelenia
neúčelovej dotácie vo výške 29 125 eur,
pričom uvedené prostriedky by sa po-
užili na obstaranie interiérového vyba-
venia nového internátu Pribina a návrh
udelenia súhlasu na predĺženie doby
nájmu v súčasnosti prenajatých nebyto-
vých priestorov. V poslednom bode ro-

kovania informoval rektor prof. Ing.
Peter Bielik, PhD., o aktuálnych otáz-
kach života na SPU, okrem iného o pri-
jatí našej univerzity ako tretej vzdeláva-
cej inštitúcie do Dunajského vedomost-
ného klastra, ktorý je založený s cieľom
spájať univerzity, podnikateľský a verej-
ný sektor pre strategický rozvoj dunaj-
ského regiónu. Naša univerzita by sa
mala zapájať do procesov, ktoré súvisia
s ekonomickým a environmentálnym
udr žiavaním stability v regióne. In for mo -
val, o začatí činnosti komisie pre prípra-
vu metodiky rozpočtu pod vedením
kves torky Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD.,
aj o investičných zámeroch univerzity.
Viac v zápisnici zo zasadnutia AS na
http://cms.uniag.sk/Groups/akademicky-
senat/pnad_zapisnice/. 

Mgr. MÁRIA URBANOVÁ, 
tajomníčka AS SPU
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POĎAKOVANIE
V súvislosti s ukončením funkcie dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva

SPU v Nitre úprimne ďakujem kolegom a kolegyniam, členom akademickej obce a
ostatným pracovníkom za efektívnu spoluprácu, podporu a reprezentáciu fakulty
doma i v zahraničí.

Ďakujem tiež našim priaznivcom z ostatných fakúlt SPU, slovenských a zahra-
ničných pedagogických a vedeckých inštitúcií, výrobnej praxe a riadiacich štát -
nych i samosprávnych orgánov. 

Chcem poďakovať aj našim oponentom a neprajníkom, ktorých aktivity prispeli
k stimulácii výkonov a hľadaniu ciest zdokonaľovania sa v hlavných činnostiach.

Veľká vďaka patrí redakčnému kolektívu Poľnohospodára za medializáciu života
a výsledkov fakulty. 

S úctou prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., dekan FBP

Z rokovania správnej rady
Predseda Správnej rady SPU doc. Jozef Dvonč na zasadnutí 15. decembra

2010 informoval prítomných o žiadosti prof. Márie Kadlečíkovej a doc. Štefana
Sklenára o uvoľnenie z funkcie členov SR. Následne rektor SPU prof. Peter Bielik
v zmysle vysokoškolského zákona predložil návrh na schválenie Ing. Pavla
Hudeca, generálneho riaditeľa ASSET, a.s., Bratislava, doc. Petra Halaja
z Katedry krajinného inžinierstva FZKI a Ing. Petra Pastrnáka, študenta SPU za no-
vých členov. Ďalším bodom programu bola Správa o výsledkoch vzdelávacej čin-
nosti na SPU v Nitre v Akademickom roku 2009/2010, ktorú SR vzala na vedomie
bez pripomienok. Zároveň v zmysle diskusie odporučila využiť všetky možnosti
zapojenia sa do 7. Rámcového programu EÚ a iniciovať aktivitu Klubu absolven-
tov SPU. V závere rokovania členovia správnej rady schválili návrh predsedu na
udelenie odmeny rektorovi prof. Petrovi Bielikovi za rok 2010.

V pondelok 13. decembra 2010 sa na
Fakulte biotechnológie a potravinárstva
konali voľby kanditáta na dekana na
funkčné obdobie 2011 – 2015. Aka -
demický senát FBP zvolil prof. Ing. Jána
Tomáša, CSc. -r-

V
IZ
IT
K
A Doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., 

dekanka FEM od 1. 2. 2011

Je pedagogičkou na Katedre ekonomiky Fa-
kulty ekonomiky a manažmentu. Gestoruje pred-
mety mikroekonómia a manažérska ekonomika
v slovenskom a v anglickom jazyku na všetkých
stupňoch štúdia a je spolugarantkou študijného

programu medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami v
študijnom odbore medzinárodné ekonomické vzťahy. 

Narodila sa 22. 5. 1956 v Nových Zámkoch. Vysokoškolské
štúdium na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte SPU v Nitre, študijný
odbor automatizované systémy riadenia, ukončila v roku 1980.
Doktorandské štúdium na Fakulte riadenia Ekonomickej univerzity
v Bratislave, v odbore riadenie v poľnohospodárstve, ukončila v
roku 1987 a v roku 1999 sa habilitovala za docentku na Fakulte
ekonomiky a manažmentu SPU vo vednom odbore ekonomika a
manažment v poľnohospodárstve a v potravinárstve. 

V rokoch 1998 až 2006 bola členkou AS FEM a v rokoch 2006
- 2010 podpredsedníčkou AS SPU a predsedníčkou ekonomickej
komisie. Od roku 2008 je členkou stálej pracovnej skupiny Akre-
ditačnej komisie pre oblasť výskumu 8 Ekonómia a manažment. 

Jej vedeckovýskumná práca je zameraná na oblasť správania
sa trhových subjektov na parciálnych trhoch s poľnohospodárskymi
komoditami a potravinami, vplyv globalizácie a regionalizácie
na tieto trhy, cenové transmisie, cost-benefit analýzy obnoviteľných
zdrojov energie a iné. Bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou 26 me-
dzinárodných a domácich výskumných a vzdelávacích projektov. 

Je autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebníc, štu-
dijných a učebných pomôcok, vedeckej monografie Vplyv po-
travinovej a agrárnej politiky na trh s potravinami, množstva ve-
deckých a odborných príspevkov v zahraničných a domácich
časopisoch a zborníkoch. Je členkou Vedeckej rady FEM,
členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Acta oeconomica
et informatica a členkou Odborovej komisie pre študijný odbor
Odvetvové a prierezové ekonomiky. Doc. Iveta Zentková je
vydatá. Ovláda anglický, nemecký a ruský jazyk. K jej záľubám
patrí čítanie, prechádzky v prírode a lyžovanie.

V
IZ
IT
K
A Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., 

dekan FBP od 1. 2. 2011

Je pedagogickým pracovníkom na Katedre
chémie Fakulty biotechnológie a potravinárstva.
Gestoruje predmety organická chémia, prírodné
organické zlúčeniny, cudzorodé látky v potravi-
nách a je garantom študijného programu tech-

nológia potravín.
Narodil sa 1. 5. 1948 v Dlhom nad Cirochou. Štúdium na

Agronomickej fakulte VŠP v Nitre ukončil v roku 1972. Vedeckú
ašpirantúru ukončil v roku 1978. Za docenta sa habilitoval v roku
1986 na VŠP v odbore všeobecná rastlinná výroba. V roku 2006
bol vymenovaný za profesora v odbore spracovanie poľnohos-
podárskych produktov. V rokoch 1996 – 1999 vykonával funkciu
prorektora a bol členom vedeckej rady SPU. Po zriadení FBP v
rokoch 2003 – 2006 bol jej prodekanom a členom jej vedeckej
rady. V roku 2006 – 2010 bol prorektorom SPU a členom vedec-
kej rady, kde pokračuje aj po schválení novej vedeckej rady. Na
návrh dekana Fakulty prírodných vied UKF sa v roku 2006 stal
členom jej vedeckej rady. Od roku 2003 je členom komisie KEGA
Ministerstva školstva SR. V roku 2008 sa stal členom redakčnej
rady vedeckého časopisu Agrochémia. Je garantom študijného
programu na FBP SPU, členom spoločnej odborovej komisie v
študijnom odbore Agrochémia a výživa rastlín. 

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa v minulosti orientoval na
ekologické sústavy hospodárenia v oblasti Hornej Nitry a v sú-
časnosti sa zaoberá sledovaním obsahu cudzorodých látok vo
vode, pôde a rastlinných produktoch používaných v potravinár-
skom priemysle. Zároveň riadil pracovné kolektívy so zameraním
na riešenie projektov VEGA a KEGA. Bol spoluriešiteľom projek-
tov APVV. Je spoluautorom štyroch knižných publikácií, 13 učeb-
ných textov a šiestich monografií. Celkový počet publikácií do-
siahol 271, z toho 27 karentovaných. 

Je ženatý a má päť detí. Ovláda aktívne ruský jazyk, pasívne
anglický. K jeho obľúbeným činnostiam patrí turistika, práca 
v záhradke a čítanie krásnej literatúry.

V
IZ
IT
K
A Prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., 

dekan TF od 1. 2. 2011

Je pedagógom na Katedre dopravy a ma-
nipulácie Technickej fakulty. Gestoruje pred-
met tekutinové mechanizmy, servisná logisti-
ka, hydraulické systémy v mobilných stro-
joch, skúšanie dopravných a manipulačných

strojov a je garantom študijného programu prevádzka do-
pravných a manipulačných strojov.

Narodil sa 28. 9. 1974 v Liptovskom Mikuláši. Štúdium na
Mechanizačnej fakulte SPU ukončil v roku 1997. Za docenta
sa habilitoval na Technickej fakulte Českej poľnohospodár-
skej univerzity v Prahe v odbore energetika a v roku 2010 bol
vymenovaný za profesora v odbore poľnohospodárska a les-
nícka technika. Od roku 2003 vykonáva funkciu vedúceho
Ka ted ry dopravy a manipulácie. V rokoch 2006 až 2010 bol
predsedom AS TF, v súčasnosti je jeho členom a zastupuje
fakultu na zasadnutiach Rady vysokých škôl SR. 

Vo vedeckovýskumnej práci sa orientuje na výskum skú-
šobných stavov so simulátorom záťaže mobilných energe -
tických prostriedkov, aplikáciu biologicky odbúrateľných no-
siteľov energie v systémoch mobilných strojov, minimalizáciu
znečisťovania ovzdušia a pôdy poľnohospodárskou tech -
nikou a i. 

Je autorom a spoluautorom dvoch vysokoškolských učeb-
níc, troch vedeckých monografií, dvoch odborných mono-
grafií a publikoval vyše 120 vedeckých a odborných prí-
spevkov. Bol riešiteľom alebo spoluriešiteľom 12 výskum-
ných projektov. Je členom VR TF, členom redakčnej rady ča-
sopisu Acta technologica agriculturae, členom vedeckej ra-
dy časopisu Acta Hydraulica et Pneumatica a členom odbo-
rovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných
prác.

Je ženatý a má dve deti. Ovláda ruský a pasívne anglický
jazyk. K jeho záľubám patrí pobyt v prírode a cestovanie.

šieho rozvoja spolupráce, ktorá pretrváva
do súčasnosti.

Na slávnostnom akte promócie čestného
doktora v aule krakovskej Poľnohospodár-
skej univerzity sa zúčastnili aj členovia ve-
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Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov

Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva

Fakulta ekonomiky 
a manažmentu

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 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
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

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 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

Aula
Symbol univerzity,

jedna z dominánt Nitry.
Mimoriadna svojím ar-
chitektonickým riešením.
Tvorí súčasť areálu uni-

verzity, ktorý sa budoval v 60. a 70. ro-
koch dvadsiateho storočia podľa pro-
jektu architekta Vladimíra Dedečka. V
roku 2001 bol komplex ocenený titulom
Stavba 20. storočia. 

Botanická záhrada
Slúži ako pedagogic-

ké a vedecké pracovis-
ko. Jej areál sa rozpre-
stiera na ploche 28 hek-
tárov. V zbierkach sa

nachádza množstvo druhov a kultivarov
rastlín tropického, subtropického a mier-
neho pásma. Súčasťou botanickej zá-
hrady je aj pomologická zbierka so
stovkami odrôd ovocných druhov, am-
pelografická vzorkovnica a vzorkovnica
zeleniny. 

Centrum informač-
ných a komunikačných
technológií

Zabezpečuje pre vádz -
ku a rozvoj informač-
ných a komunikačných

technológií na SPU, evidenciu, prevá-
dzku a servis hardvérového a softvé-
rového vybavenia počítačov. Pripravuje
koncepciu počítačovej siete SPU, za-
bezpečuje jej rozširovanie, prevádzku,
pripojenie na internet a poskytuje sie-
ťové služby. Zabezpečuje budovanie
a prevádzku regionálneho uzla celo-
slovenskej počítačovej siete SANET a
SANET2. 

Diplom
SPU ako prvá na

Slo vensku začala vy-
dávať Dodatok k dip -
lomu (Diploma sup-
plement), dokument,

ktorý sprehľadňuje dosiahnutú kvalifi-
káciu a zlepšuje transparentnosť vyso-
koškolských diplomov, ich vzájomného
uznávania a podpory zamestnateľnosti
v Európe.

ECTS Label
S cieľom zvýšiť at-

raktívnosť pre medzi-
národnú spoluprácu,
ale aj transparentnosť,
uznávanie štúdia a kva-

litu realizácie mobilít, predložila SPU v
januári 2010 Európskej komisii projekt
na získanie ocenenia ECTS Label. Pro-
jekt bol úspešný a SPU ako prvá a
zatiaľ jediná v SR získala túto značku
kvality. Ocenenie slávnostne prevzal
rektor 5. októbra 2010 v Antverpách. 

Fakulty 
SPU poskytuje vzde-

lanie na šiestich fakul-
tách: Fakulte agrobio-
lógie a potravinových
zdrojov, Fakulte bio-

technológie a potravinárstva, Fakulte
ekonomiky a manažmentu, Fakulte zá-
hradníctva a krajinného inžinierstva,
Fakulte európskych štúdií a regionál-
neho rozvoja a na Technickej fakulte.
Štúdium je trojstupňové: bakalárske,
inžinierske a doktorandské. Bakalárske
je trojročné, absolventi získavajú titul

bakalár (Bc.), inžinierske štúdium je
dvojročné, končiace štátnou skúškou
a titulom inžinier (Ing.) Doktorandské
štúdium je príprava na vedeckú prácu,
trvá tri roky a absolvent sa stáva nosi-
teľom titulu doktora filozofie (PhD.)

Grantová agentúra
Inštitucionálny gran-

tový systém SPU je pod-
porným mechanizmom
pre mladých pedago-
gických a vedeckový-

skumných pracovníkov do 35 rokov,
umožňujúci získať finančnú podporu
na vedeckovýskumné projekty. Je prie-
storom pre aktivovanie mladej vedeckej
generácie a rozvoj jej tvorivosti. 

História poľno hos -
podárskeho škol stva

V školskom roku
1941/42 sa začali
prednášať lesnícke a
poľnohospodárske

vedy na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave. V roku 1946 vznikla
rozhodnutím SNR v Košiciach Vysoká
škola poľnohospodárskeho a lesníckeho
inžinierstva. Reorganizáciou v roku
1952 sa rozčlenila na Vysokú školu
poľnohospodársku v Nitre a Vysokú
školu lesnícku a drevársku vo Zvolene.
VŠP sa v roku 1996 pretransformovala
na Slovenskú poľnohospodársku uni-
verzitu.

Internátne rozhlasové
a televízne štúdiá

Popoludňajšie a večer-
né hodiny v študentských
domovoch už tridsať rokov
spríjemňuje vysielanie in-

ternátneho rozhlasového štúdia. Bez
jeho technikov a moderátorov sa ne-
zaobíde ani väčšina plesov, majálesov
a ďalších študentských akcií. Poslaním
internátneho televízneho štúdia je za-
znamenávať a v pravidelných televíz-
nych reláciách sprostredkúvať všetko
zaujímavé, čo sa deje na uni-
verzite i mimo nej. 

Jazdectvo 
Vzorkovn ica

chovu koní s dvo-
ma strediskami,
odchovným vo
VPP v Kolíňanoch
a výcvikovým v

priestoroch univerzity, slúži vý-
učbe, ale zároveň pestuje i
vzťah k týmto ušľachtilým zvie-
ratám. V prvej etape sa študenti
zaoberajú základmi práce s
koňmi, ošetrovaním, jazdením
a zapriahaním, v druhej ma-
nažovaním športových koní,
prípravou tréningových plánov
a výcvikom koní. Zároveň majú
možnosť zúčastňovať sa na
pretekoch a získať licenciu
jazdca či kvalifikáciu trénera.

Knižnica
Vo fonde

S lo  venske j
poľ no hos po -
dár skej kniž-
nice sa na-

chádza vyše 520-tisíc knižnič-
ných jednotiek orientovaných
na poľnohospodárstvo a prí-

buzné odbory, okrajovo sú v ňom však
zastúpené všetky vedné oblasti. Ročne
poskytne viac ako 200-tisíc výpožičiek,
približne 10-tisíc používateľom. Prístup
k dokumentom uľahčuje automatizovaný
výpožičný systém. 

Letná univerzita
Projekt SPU a UKF v

spolupráci s mestom Nitra
pod názvom Nit rian ska
letná univerzita je určený
deťom vo veku 9 až 12

rokov a teší sa záujmu verejnosti. Školáci
sa počas desiatich dní hravou a tvorivou
formou oboznámia s akademickým pro-
stredím. V roku 2010 sa konal už tretí
ročník. Deti si vyskúšali byť mladým
Európanom, angličtinárom, chovateľom,
potravinárom, pestovateľom či porad-
com výživy. Malí absolventi získajú cer-
tifikát s titulom Academicus Nitriensis
Junior.

Mliekový 
automat
Slovenská poľno-

hospodárska uni-
verzita a Vysoko-
školský poľnohos-

podársky podnik, s.r.o., Kolíňany, uviedli
v roku 2009 do prevádzky prvý automat
na predaj surového kravského mlieka
vysokej kvality v Nitre. Umiestnený je
pri študentskom domove A. Bernoláka
a má kapacitu 500 litrov.

Nitrianski
študenti
Koncom apríla a

začiatkom mája sa
konajú Nitrianske
univerzitné dni, spo-

ločný projekt oboch nitrianskych uni-
verzít prepojený s mestom Nitra. Pro-
gram je bohatý, od odborných cez
kultúrne a športové podujatia až po
tradičný majáles a galaprogram Gau-
deamus v Divadle Andreja Bagara. 

Slovenská pol nohospodá
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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 záhradníctva 
a krajinného inžinierstva

Technická fakulta

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.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

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy

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

Organizácie 
Zaujímavé aktivity v

oblasti medzinárod-
ných kontaktov a vý-
meny skúseností s
mladými ľuďmi na ce-

lom svete ponúkajú študentské záuj-
mové a profesijné organizácie. Na SPU
funguje pobočka Medzinárodného
združenia študentov vysokých škôl
ekonomických a obchodných AIESEC,
národné centrum Medzinárodnej aso-
ciácie poľnohospodárskych študentov
IAAS, združenie študentov záhradnej
a krajinnej architektúry ELASA a me-
dzinárodná organizácia na podporu
študentských mobilít Erasmus Student
Network - ESN.

Promócia
Slávnostná atmosfé-

ra, úsmevy, kvety, ale
i slzy radosti, to je vy-
vrcholenie štúdia, keď
absolvent SPU v Nitre

preberá diplom. Promócie na našej al-
ma mater sú ozajstným zážitkom. Do-
svedčí to bezmála 55-tisíc absolventov,
ktorí od polovice 20. storočia opustili
brány našej školy. Radi sa aj po rokoch
stretávajú na jej pôde. 

Poľnohospodársky podnik 
Vysokoškolský poľnohospodársky

podnik SPU, s.r.o., Kolíňany vytvára
výborné podmienky pre praktickú vý-
učbu študentov, overovanie výsledkov
vedeckovýskumnej činnosti pracovní-
kov a odbornú prax. Hospodári na vý-
mere 2270 hektárov. Vo vzorkovniciach
rastlinnej a živočíšnej výroby je ob-
siahnuté celé vertikum poľnohospo-
dárskej výroby. Výrobno–ekonomickými
výsledkami, ktoré podnik zaraďujú me-
dzi popredné poľnohospodárske sub-
jekty na Slovensku, VPP demonštruje
študentom vysokú úroveň hospodárenia
vrátane vybavenia modernou technikou
v rastlinnej výrobe s využitím prvkov
presného poľnohospodárstva a pro-

gresívnymi technológiami v chovoch
hospodárskych zvierat. 

Redakcia
Poľno hos podára
Dvojtýždenník SPU

informuje o dianí na uni-
verzite už vyše polsto-
ročia a píše kroniku al-

ma mater. Prináša správy z manaž-
mentu univerzity, pedagogického pro-
cesu, vedy a výskumu, ale aj o štu-
dentských aktivitách, kultúre a športe.
V elektronickej forme je k dispozícii i
na internete (www.polnohospodar.sk).

Svet 
SPU má bohaté styky

s univerzitami a vedec-
kovýskumnými inštitúcia-
mi po svete. Zapája sa

do medzinárodných výchovno-vzde-
lávacích programov EÚ, najmä Pro-
gramu celoživotného vzdelávania a
jeho podprogramov Erasmus, Leonardo
da Vinci, Gruntvig, Transverzálny pro-
gram, ale aj Tempus, Atlantis, Erasmus
Mundus a CEEPUS. Počty vysielaných
a prijímaných študentov zaznamenali
progresívny vývoj na všetkých fakultách.
Škola má bilaterálne zmluvy a medziu-
niverzitné kontakty s vyše 40 zahra-
ničnými partnermi z krajín Európy, Ame-
riky, Ázie a Austrálie. SPU je členom
medzinárodných akademických orga-
nizácií AUDEM, IAU,ICA a GCHERA.

Študentská vedecká
činnosť

Spájanie vzdelávania
s vedeckou činnosťou je
samozrejmá súčasť uni-
verzitného života. Prvým
krokom je zapojenie sa
do študentskej vedeckej

činnosti. Študenti majú možnosť vy-
skúšať si sily pri realizácii experimentov,
ich vyhodnocovaní, ale aj prezentácii
na verejnosti. 

Šport
Univerzita ponúka rôzne

možnosti na športovanie vo
vlastných priestoroch. V areáli
Katedry telesnej výchovy a
športu FZKI sa nachádza viac -
účelová športová hala, 25-me-
trový krytý plavecký bazén,
pohybové štúdio, fit-centrum,
tenisové kurty, ihrisko na plá-
žový volejbal a lodenica. Štu-
denti sa môžu venovať ba-
sketbalu, volejbalu, malému
futbalu, cvičeniu pri hudbe,
posilňovaniu, kulturistike, te-
nisu, stolnému tenisu, plávaniu,
kanoistike, vodáctvu, triatlonu,
jazdectvu a i. Významné úspe-
chy v extraligovej súťaži pra-
videlne dosahuje volejbalový
klub VK Ekonóm SPU Nitra a
basketbalový klub BK SPU Nit-
ra, ktorý je dvojnásobným
majstrom Slovenska.

Tretí vek
Univerz i ta

tretieho veku
má svoje záze-
mie aj na pôde
SPU. Prináša

hodnotnú životnú náplň pre
starších občanov. Ponúka štú-

dium v odboroch záhradníctvo, agro-
turistika, výživa a zdravie, potraviny a
ich využitie v zdravej výžive, okrasné
záhradníctvo, ekonomika a právo, eko-
nomika a manažment a účtovníctvo. 

Ubytovanie
Slovenská poľ no hos -

po dár ska univerzita
poskytuje svojim štu-
dentom ubytovanie v
ŠD Mladosť, Hospo-

dárska, Poľnohospodár, Antona Ber-
noláka a Pribina, s celkovou kapacitou
2586 lôžok. K dispozícii majú televízne
a počítačové miestnosti, študovne, ku-
chynky, práčovne, bufety s občerstve-
ním. Na športové aktivity im slúžia
ihriská v areáli ŠD a stolnotenisové
miestnosti. Vysokoškoláci sa môžu stra-
vovať v jedálňach študentských do-
movov Mladosť a A. Bernoláka.

Univerzitné vivárium
V priestoroch jedinečného pracovis-

ka, ktoré je priamou súčasťou výučby,
sa nachádza viac ako dvadsať rôznych
druhov exotických živočíchov, medzi
nimi aj zvieratá, ktoré boli predmetom
pašeráctva a nelegálnej držby a do-
časne ich sem umiestnili orgány štátnej
správy SR. Pracovníci vivária venujú
veľkú pozornosť aj environmentálnej
výchove návštevníkov, najmä detí pred-
školského a školského veku, ktorých
sa tu každoročne vystriedajú stovky. 

Veda a výskum
Vedeckovýskumná

činnosť na SPU má
dlhoročné tradície a re-
nomé v európskom
vzdelávacom priestore.

Je spojená s poznávaním biologických,
technických, ekonomických a sociál-
nych javov a zákonitostí, zabezpečujúc
lepšie využitie biologického potenciálu
rastlín a zvierat, produkciu zdravotne
neškodných potravín a ostatných po-
trieb nášho obyvateľstva s rešpekto-
vaním ochrany, tvorby krajiny a život-
ného prostredia, s ohľadom na trans-
formačné procesy v spoločnosti a
rozvoj vidieka, na prírodné zdroje a
kultúrne dedičstvo. 

Vydavateľstvo SPU
Orientuje sa na vydávanie vedeckej

a odbornej literatúry pre potreby uni-
verzity. Ide predovšetkým o študijnú li-
teratúru, ako sú učebnice, skriptá, mo-
nografie, ale aj ďalšie tlačoviny. Jeho
súčasťou je predajňa študijnej literatúry,
ktorá sa orientuje na predaj periodickej
a neperiodickej literatúry, najmä z vlast-
nej produkcie.

Zobor
Folklórny súbor, v

kto rom sa za vyše päť-
desiat rokov existencie
vystriedali stovky štu-
dentov našej alma ma-
ter. Tvorí ho skupina

ľudovej hudby, tanečníkov a dievčen-
ského speváckeho zboru. Súbor sa
zameriava hlavne na tradície nitrian-
skeho regiónu a folklórny materiál te-
kovskej oblasti, ale venuje sa aj iným
oblastiam Slovenska. Zobor absolvoval
stovky vystúpení doma i v zahraničí,
zúčastňuje sa na folklórnych prehliad-
kach a súťažiach.

árska univerzita v Nitre
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Internacionalizácia celoživotného
a odborného vzdelávania

V októbri 2010 bol ukončený projekt RESNET, riešený v rámci programu
Leonardo da Vinci – Transfer inovácií. Zároveň sa od októbra 2010 do septemb-
ra 2012 budú riešiť ďalšie dva projekty. ECEVE, ktorého koordinátorkou je
Slovenská poľnohospodárska univerzita a AQUAP, ktorého je SPU partnerom.

Projekt RESNET
Online vzdelávacie moduly Obnoviteľné

zdroje energie pre rozvoj vidieka

Hlavným cieľom bolo vytvoriť Inštitút
celoživotného vzdelávania pre zamest-
nancov agrosektora a e-learningový kurz,
tvorený piatimi online modulmi a multi-
mediálnou offline učebnicou, zameranou
na využitie obnoviteľných energetických
zdrojov, s dôrazom na rozvoj vidieka. 

Konzorcium tvorili partneri zo Slovenska,
Bulharska, Rakúska, Švédska a Veľkej
Británie a úspešná realizácia projektu
vychádzala z predpokladu vytvorenia sil-
ného partnerstva so skúsenosťami v ob-
lasti obnoviteľných zdrojov,
celoživotného vzdelávania,
implementácie virtuálneho
vzdelávacieho priestoru, pro-
striedkov IKT a multimediál-
nych študijných materiálov
do procesu celoživotného
vzdelávania. 

Hlavným výstupom pro-
jektu bolo založenie Inštitútu
celoživotného vzdelávania
(www.agroinstitut.sk/ill), ktorý
vznikol 1. januára 2009 ako
internetová vzdelávacia plat-
forma umožňujúca prístup
pracovníkov agrosektora k
vzdelávaniu v rôznych ob-
lastiach a virtuálne centrum
výmeny informácií medzi ex-
pertmi v daných oblastiach
a účastníkmi vzdelávania.
Vzdelávanie v oblasti obno-
viteľných zdrojov energie
umožňujú online moduly
(www.resnet-project.org/
e-edu) – slnečná, vodná, ve-
terná, geotermálna energia
a energia biomasy, ktoré boli
spracované v rámci projektu
RESNET rovnako ako multi-
mediálna elektronická učeb-
nica (www. resnet-project.org/ebook), kto-
rá je k dispozícii aj na CD-ROMe a na
SD kartách.

Nakoľko online vzdelávanie prebieha
v prostredí LMS Moodle, je k dispozícii
aj návod pre tútorov, aj pre študentov,
ako s jednotlivými modulmi pracovať.
Education Guide for Tutors a Education
Guide for Students sú dostupné online
na http://www.resnet-project.org/guides
a okrem popisu prostredia, tvorby a na-
stavení kurzov, príprave obsahu kurzov
a online testov sa venujú aj princípom
dištančného vzdelávania a používaniu
jednotlivých aktivít účastníkmi vzdelá -
vania.

Projekt by mal priniesť zlepšenie prí-
stupu k celoživotnému vzdelávaniu pre
zamestnancov agrosektora, a tým zvý-
šenie ich kvalifikácie s ohľadom na po-
žiadavky praxe a energetickej stratégie
Európskej únie, priamy transfer poznatkov
z akademického prostredia do praxe,
ako aj výmenu poznatkov a skúseností
medzi účastníkmi zo zapojených krajín. 

Projekt ECEVE
Energeticky úsporná farma - 

implementácia e-learningového obsahu
do odborného vzdelávania a prípravy

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre sa v dňoch 20. až 21. 10. 2010
stala hostiteľkou\ partnerov projektu Leo-
nardo da Vinci – transfer inovácií Imple-
mentation of E-learning Content for Energy
Saving Farm into Vocational Education,
ktorého riešenie sa začalo 1. októbra
2010. Konzorcium tvorí sedem partnerov
zo šiestich krajín – Slovenska, Francúzska,

Pre členské štáty Európskej únie je
charakteristický rozdielny prístup k od-
borným praktickým stážam realizovaným
v zahraničí. Tento rozdiel je významnou
mierou ovplyvnený národnými vzdeláva-
cími systémami. 

Podpora zahraničných mobilít v rámci
odborného vzdelávania a prípravy je jed-
ným z dôležitých cieľov Lisabonskej stra-
tégie, v rámci ktorej je význam zahranič-
ných mobilít definovaný ako nový priestor
pre uplatnenie mladých ľudí na trhu práce,
rozvíjanie ich schopnosti akceptovať inú
kultúru, náboženstvo a sociálne prostredie. 

Realizácia projektu AQAUP začala 

energií, efektívneho využívania energií,
dopadov klimatických zmien nielen z pro-
stredia slovenských vzdelávacích inštitúcií,
ale prostredníctvom projektových partnerov
aj z najvýznamnejších európskych univerzít. 

Vytvorenie nového vzdelávacieho pro-
gramu, implementácia najnovších poznat-
kov z oblasti obnoviteľných energií, ener-
getickej efektívnosti a klimatických zmien,
ako aj využitie moderných metód vzdelá-
vania a prostriedkov IKT, čo zvyšuje kľúčové
kompetencie, je spôsob, ako zvý šiť záujem
mladých ľudí o odborné vzdelávanie a
zvýšiť ich kompetencie v oblasti využívania
OZE, energetického auditu a ekologického
rozvoja vidieka, a tak zvýšiť ich šance na
trhu práce.

Študijné materiály v anglickom jazyku
a spolupráca medzi inštitúciami realizujú-
cimi odborné vzdelávanie a prípravu 
v rámci celej Európy a Turecka napomôže
zlepšovaniu jazykových znalostí mladých
ľudí, rozvoju mobilít a implementácie prin -
cípov ECVET do odborného vzdelávania
a prípravy.

Českej republiky, Turecka, Bulharska 
a Veľkej Británie.

Ciele projektu ECEVE vychádzajú 
z politiky EÚ v oblasti vzdelávania a od-
bornej prípravy, ako boli definované 
v záverečnom stanovisku Rady o strate-
gickom rámci európskej spolupráce 
v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
v Bruseli v roku 2009 a v Lisabonskej
stratégii. Projekt si kladie za cieľ, pripraviť
v spolupráci s odbornými školami školský
vzdelávací program, zameraný na pro-
blematiku obnoviteľných energetických
zdrojov a klimatických zmien. Veľký dôraz
sa pritom kladie na implementáciu naj-
modernejších vzdelávacích metód využí-
vajúcich princípy Blended Learning 
s podporou WEB 2.0 technológií. 

Projekt je príležitosťou pre pedagógov
zapojených do odborného vzdelávania
a prípravy, oboznámiť sa s najnovšími po-
znatkami z oblasti obnoviteľných zdrojov

Projekt AQUAP
Atraktívnosť, kontrola kvality a akreditácia

odborných praxí pre študentov 
poľnohospodárskych odborov v Európe

RADI UVERŇUJEME
Grant Nadácie Intenda doktorandkám FBP

Dňa 7. decembra 2010 sa uskutočnila slávnostná prezentácia finalistov progra-
mu Nadácie Intenda Podporujeme individuality, ktorého cieľom je propagovať
mladú vedu a podporiť najlepších interných doktorandov. Medzi šiestimi najlepší-
mi (jeden za každú oblasť výskumu) sa umiestnili doktorandky Fakulty biotechno-
lógie a potravinárstva Ing. Marcela Lauková (prírodné vedy) a Ing. Vladimíra
Kňazovická (poľnohospodárske vedy), ktoré získali individuálny grant Nadácie
Intenda. Ďalší finalisti z radov našich doktorandov, Ing. Peter Socha (FBP) a Ing.
Barbora Lipovská (FZKI), získali členstvo v Klube individualít. Blahoželáme!

FEŠRR úspešná v ďalšom projekte ERASMUS MUNDUS

V novembri uplynulého roka bolo
spolu schválených šesť z pätnástich
podaných návrhov projektov, ktoré svojou
kvalitou presvedčili hodnotiteľov výkonnej
agentúry v Bruseli. Cieľom menovaného
projektu je vytvoriť prostredníctvom mo-
bilít udržateľnú sieť pre akademickú vý-
menu medzi krajinami strednej Ázie a
krajinami EÚ, s víziou vytvorenia centier
excelencie. Projekt podporí štúdium
väčších skupín talentovaných študentov
z krajín strednej Ázie na európskych
univerzitách formou krátkodobých, ale
aj celoročných mobilít, ktorých výsled -
kom bude i získanie dvojitého diplomu

 (Double Degree). Pridanou hodnotou
realizovaného projektu bude aj posilnenie
vedeckej spolupráce medzi spolupra-
cujúcimi inštitúciami v rámci spoločného
školenia záverečných diplomových i di-
zertačných prác. Mobility prispejú aj  
k zvýšeniu kvalifikácie pedagógov, mla-
dých výskumníkov, ako aj administra-
tívnych pracovníkov z krajín strednej
Ázie. Bližšie informácie o realizácii pro-
jektu budú zverejňované prostredníctvom
webovej stránky FEŠRR.

Ing. LORETA SCHWARCZOVÁ, PhD.,
Centrum medzinárodných 

programov FEŠRR

Výsledkom projektu je
viacjazyčný e-manuál

Európska únia pridelila v roku 2008 inštitúciám deviatich európskych krajín
(Rakúsku, Nemecku, ČR, SR, Slovinsku, Španielsku, Bulharsku, Taliansku a Tu -
rec ku) finančnú podporu z programu Leonardo da Vinci – Transfér inovácií na
realizáciu projektu pod názvom Medzikultúrne učenie a výučba v odbornom
vzdelávaní a príprave (Cross Cultural Learning and Teaching in Vocational
Education and Training). Ukončený bol v septembri 2010 a jeho výsledkom je
elektronický manuál v ôsmich jazykoch (http://cclvet.firma.co.at/). Za SPU na
projekte participovala Fakulta ekonomiky a manažmentu.

„Inštitúcie odborného vzdelávania 
v EÚ sa v súvislosti s narastajúcou mo-
bilitou študentov študujúcich v zahraničí
stále vo väčšej miere stretávajú s rôz-
nymi spôsobmi chápania, spracovania
a prezentácie informácií (štýlmi uče -
nia) vo vzdelávacích inštitúciách. Z toh -
to dôvodu cieľom projektu bolo skúmať 
a vytvoriť prehľad špecifík multikultúrnych
štýlov učenia sa a výučby študentov 
a pedagógov študujúcich v zahraničí
alebo inej kultúre v oblasti odborného
vzdelávania, vyzbrojiť učiteľov a štu-
dentov potrebnými prostriedkami a ve-
domosťami, a tým skvalitniť ich výučbu
a učenie sa. Okrem toho projekt pomohol
frekventantom, ktorí sa chcú priblížiť
globálnej komunite s cieľom kariérneho
postupu, podporil cezhraničný kolobeh
študentov a riešil aj existujúce stereotypy
a predsudky, čím prispel k prevencii
diskriminácie,“ informovala Mgr. Ing.
Danka Moravčíková, PhD., projektová
manažérka za SPU. Pripomenula, že
hoci výskum zameraný na štýly učenia
v odlišných kontextoch je dostupný,
výrazný je nedostatok poznatkov v mul-
tikultúrnej oblasti, čo je zreteľné najmä
v súvislosti s európskymi krajinami. „In-

štitúcie, ktoré sa snažia implementovať
medzikultúrne adaptácie do svojich
programov, budú atraktívnejšie a vzde-
lávanie oveľa efektívnejšie,“ zdôraznila
D. Moravčíková. 

Hlavné aktivity účastníkov projektu
zahŕňali dôsledné výskumy, tvorbu 
a di semináciu relevantných informácií
a učebného materiálu, ako aj vytvorenie
viacjazyčného inovatívneho e-manuálu
pre učiteľov a študentov, zameraného
na multikulturálne rozdiely v oblasti od-
borného vzdelávania a prípravy. Jeho
obsahovou súčasťou sú výsledky vý-
skumných projektových aktivít, ktoré
zahŕňajú a kombinujú analýzu literatúry
orientovanej na kultúru, kultúrne kom-
petencie a interkultúrne učenie, výsledky
empirického kvantitatívneho a kvalita-
tívneho výskumu uskutočneného v par-
ticipujúcich krajinách, nové otázky, pro-
blémy a interpretáciu výskumných dát
a informácií a odporúčania, ktoré vy-
plynuli z kompletného materiálu. Prak-
tický prínos e-manuálu spočíva i v pod-
robnom popise rôznych nástrojov vý-
učby, ktoré sa dajú priamo použiť aj
prostredníctvom e-learningového  kurzu.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

S PIETOU

Narodil sa 16. septembra 1928 v chu-
dobnej baníckej rodine v Dobšinej na
východnom Slovensku. Tu poznával život,
prírodu, túžby chudobného národa 
a osvojoval si vlastnosti, ktoré neskôr
zvýrazňovali jeho osobnosť. Skromnosť,
húževnatosť, vytrvalosť. 

Vysokoškolské štúdia absolvoval v ro-
koch 1947-1951 na vtedajšej Vysokej
škole hospodárskych vied, predchodkyni
dnešnej Ekonomickej univerzity v Brati-
slave. Vďaka svojim schopnostiam, talentu
a zanietenosti čoskoro získal hodnosť
kandidáta ekonomických vied a publi-
koval svoju prvú knižnú prácu venovanú
ekonomike poľnohospodárskych druž-
stiev. Od roku 1956 pôsobil na Katedre
ekonomiky poľnohospodárstva EU v Bra-
tislave. Po jej zániku odišiel na SAV, kde
v ďalších rokoch patril k výrazným ve-
deckým osobnostiam. Spoluprácu s Eko-
nomickou univerzitou, ako aj s Fakultou
ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
však nikdy neprerušil.

Profesor Hutník bol priekopníkom agrár -
nej ekonomiky na Slovensku. Tvorivosť,
nápady, rozhľadenosť vo svetovej literatúre
a zmysel pre spoluprácu, to boli hlavné
dôvody, že patril k poradcom vedúcich
pracovníkov v rezorte poľnohospodárstva.
Spolupracoval s vedeckými inštitúciami
v poľnohospodárstve, pôsobil ako expert

ministerstva pôdohospodárstva a bol aj
expertom pre agrárnu politiku v prvej
ponovembrovej vláde SR. 

Prof. F. Hutník rozvíjal spoluprácu s Fa-
kultou ekonomiky a manažmentu vo ve-
deckovýskumnej a pedagogickej oblasti.
Pôsobil ako oponent a člen komisii pre
obhajoby dizertačných prác, či oponent
inauguračných a habilitačných konaní.
Bol členom mnohých vedeckých rád,
členom redakčnej rady renomovaného
ekonomického časopisu, Ekonomických
rozhľadov na EU v Bratislave, zaklada-
júcim členom vedeckého časopisu Eko-
nomika poľnohospodárstva. Za aktívny
prínos vo výchove ekonómov a za vý-
sledky svojej vedeckovýskumnej činnosti
bol viacnásobne ocenený štátnymi, re-
zortnými i akademickými oceneniami. 

Odišiel skvelý človek, vzácny priateľ,
ktorého zdobila skromnosť, pokora a
zodpovednosť. Obdivovali sme jeho ve-
deckú erudovanosť a šírku myšlienkového
rozhľadu, tvorivosť a profesionalitu, ale
aj zmysel pre priateľstvo, pohodu pri
priateľskom posedení a vzťah k prírode.
Bol našim učiteľom, inšpirátorom, radcom,
ale aj náročným kritikom a posudzova-
teľom. Nikdy na neho nezabudneme.

Česť jeho pamiatke!
Kolegovia a priatelia 

z FEM SPU v Nitre

Dekanát Fakulty ekonomiky a manažmentu oznamuje akademickej obci
SPU v Nitre, že v decembri minulého roka po krátkej, ale zákernej chorobe
navždy odišiel náš dlhoročný externý spolupracovník, kolega, priateľ, vedec,
pedagóg, publicista a vzácny človek 

prof. Ing. Félix Hutník, DrSc.

l  l  l

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom ozna-
muje, že 3. januára vo veku 68 rokov zahynul významný ekonóm, vedec, pedagóg
EU v Bratislave a člen Vedeckej rady SPU v Nitre 

prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD.
Bol absolventom Vysokej školy ekono-

mickej v Bratislave, študijný odbor Me-
chanizácia a automatizácia riadiacich
prác. V roku 1970 získal vedeckú hodnosť
kandidáta vied, o štyri roky neskôr bol vy-
menovaný za docenta a v roku 1982 za
profesora vo vednom odbore Teória ria-
denia a plánovania. V období rokov 1980
– 1985 vykonával funkciu prodekana Ná-
rodohospodárskej fakulty, od roku 1994
viedol Katedru hospodárskej politiky. 

Vo svojej vedeckej práci sa orientoval
na prognostiku, hospodársku politiku 

a makroekonomickú analýzu. Jeho rukami
prešlo niekoľko stoviek dnes významných
ekonómov, analytikov a prognostikov. 

Profesor Vincúr zastával mnohé vý-
znamné funkcie vo vedeckých radách 
a akreditačných komisiách na Slovensku
a v Českej republike. Bol členom a neskôr
predsedom pracovnej skupiny Akre ditačnej
komisie Vlády SR pre oblasť ekonómie
a manažmentu. Jeho plodný a plnohod-
notný život prerušila tragická nehoda. 

Česť jeho pamiatke!
Akademická obec SPU v Nitre

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja bola v konzorciu 19
univerzít a 9 asociovaných inštitúcií z EÚ a krajín strednej Ázie pod koordináciou
Univerzity vo Wageningene (Holandsko) úspešná pri podaní návrhu projektu
v rámci programu Erasmus Mundus – Akcia 2 – Partnerstvá: Central Asia
Student International Academic exchange with EU – CASIA. 

v októbri 2010 a hlavným cieľom, okrem
vytvorenia virtuálnej databázy zahranič-
ných stáží, partnerstva pozostávajúceho
z partnerov z Holandska, Nemecka, Slo-
venska, Maďarska a Turecka, je zvýšenie
záujmu študentov stredného odborného
vzdelávania o zahraničné praktické stáže
poskytnutím väčšieho množstva kvalitných
a zaujímavých informácií o mieste stáže,
skúsenostiach iných účastníkov a ich
hodnotenia (video reportáže, blogy účast-
níkov, odporúčania a pod.). 

Poďakovanie
Projekt je realizovaný s finančnou

podporou Európskej komisie, Gene-
rálneho riaditeľstva pre vzdelávanie 
a kultúru v rámci Programu celoživot-
ného vzdelávania. Zverejnené infor-
mácie nemusia zodpovedať stano vis -
kám Európskej komisie.

Doc. Ing. ZUZANA PALKOVÁ, PhD., 
Ing. LORETA SCHWARCZOVÁ, PhD.

Účastníci záverečného mítingu projektu v historickom Plovdive. Snímka: archív autorky



Rektor Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 77 ods.
1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výberové konanie na obsadenie:

n miesta vysokoškolského učiteľa - od-
borného asistenta na Katedre informatiky
FEM pre výučbu predmetov: informatika,
manažérska informatika a počítačové spra-
covanie informácií v anglickom jazyku;

n miesta vysokoškolského učiteľa -
odborného asistenta v Centre informač-
ných technológií FEM pre výučbu pred-
metov: základy počítačových sietí, systé-
mová administrácia, bezpečnosť infor-
mačných a komunikačných technológií.

Podmienky prijatia: 
- VŠ vzdelanie III. stupňa ekonomického

smeru,
- pedagogická prax vo výučbe informaticky

zameraných predmetov na VŠ,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- dobrá pracovná morálka a morálna bez-

úhonnosť dokladovaná odpisom z Re gis -
tra trestov GP SR, nie starším ako 3 me-
siace.
Prihlášky s požadovanými dokladmi za-

sielajte do 28. januára 2011 na Útvar perso-
nalistiky SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

VÝBEROVÉ KONANIE
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Meno: Mgr. Beáta Bellérová, PhD.

Pracovná pozícia:
riaditeľka Slo ven skej
poľnohospodárskej
knižnice pri SPU

Miesto narodenia:
Šurany

Vek: 47

Čím ste chceli byť ako dieťa?
- Všeličím, ale už ako dieťa som

svoje knihy balila do obalov a dávala
im čísla, hoci som vtedy o knihovníc -
tve ani nechyrovala.

S kým by ste sa chceli stretnúť a
porozprávať?

- S kýmkoľvek, kto vie niečo zaují-
mavé povedať. Napríklad s knihovní-
kom z roku 2031, aby som sa dozve-
dela aké budú knižnice o 20 rokov.

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť?

- Nad odpoveďou na túto otázku
som sa dlho trápila a nič mi nenapad-
lo. Moje radosti sú skôr malé.

Čo by ste zmenili, keby ste moh-
li?

- Možno aj celý svet, len neviem, či
by to pomohlo. 

Čo rada čítate (počúvate)? 
- Čítam takmer čokoľvek, viac bele-

triu ako literatúru faktu. Nielen knihy,
ale napr. aj rôzne blogy. Počúvam naj-
mä folk a country hudbu.

Ako si dobíjate energiu? 
- Spánkom, čítaním, spevom a roz-

právaním s priateľmi. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete

zbaviť? 
- Mám ich viac. Skákanie do reči je

jeden z nich. Dúfam, že časom sa to
zlepší. 

Aké máte koníčky? 
- Čítanie, čítanie, čítanie, trošku eš-

te plávanie, vodáctvo a akékoľvek ak-
tivity v prírode.

Máte nejaký obľúbený citát? 
- Výrok, ktorý som našla v knihe

Dušana Ondrušeka, vraj čínske prí-
slovie, ktoré znie: „Moja pravda, tvoja
pravda, pravda.“ -rch-

Pracovné stretnutie doktorandov FZKI

Jazykové skúšky, 
neprehliadnite

E – KU Inštitút jazykovej a inter-
kultúrnej komunikácie v Nitre so
sídlom na Piaristickej ul. 2 oznamu-
je uzávierky prihlášok na skúšku:

l 4. 2. 2011 - skúška TOEFL, ter-
mín skúšky: 11. 2. 2011.

Inštitút súčasne upozorňuje na ter-
mín uzávierok prihlášok na prípravné
kurzy:

l 26. 1. 2011 - semestrálna prípra-
va na skúšku TOEFL, termín kurzu: 9.
2. – 15. 6. alebo 8. 2. – 16. 6. (PO, ST,
resp. UT, ŠT),

l 2. 2. 2011 - príprava na skúšku 
TOEFL („crash“ kurz), termín kurzu:
13. – 17. 2. (PO – PI: 18.00 – 19.30).

Ďalšie informácie nájdete na www.
eku.sk.

Oprava 
Na Festivale krajových klobás zvíťa-

zilo družstvo doktorandov z Katedry
skladovania a spracovania rastlinných
produktov (KSSRP). Za nesprávne uve-
denú skratku katedry v článku Zvíťazila
kráľovná klobás v Poľnohospodári č. 7
sa ospravedlňujeme. -r-

Prvý pokus zapojiť sa do aktivít stredoeurópskej univerzitnej iniciatívy
 CEINET bol pre SPU v Nitre úspešný. Vďaka projektu Central European Busi -
ness, ktorého koordinátorkou bola autorka článku, malo 28 študentov zo Slo -
ven ska, Ukrajiny, Poľska, Čiech a Rakúska možnosť absolvovať v roku 2010y\
intenzívny seminár na tému stredoeurópskeho podnikania, ktorý zahŕňal dva
týždenné pobyty v Kyjeve (v októbri) a Nitre (v novembri). Nasledujúce riadky
ponúkajú retrospektívny pohľad študentov na túto netradičnú možnosť štúdia.

Femkárky v uliciach Kyjeva. Snímky: archív autorky Prezentácia tímovej práce slovenských a ukrajinských študentov.

Jeden z kostolov Kyjevskopečerskej Lavry - pravoslávneho kláštorneho komplexu.
Foto: VLADISLAV VALACH

Pred odchodom do Kyjeva mal každý
z nás určité predstavy. I keď sú Ukrajinci
naši susedia a kultúrou by sme sa nemali
veľmi odlišovať, predpokladali sme nižšiu
životnú úroveň na jednej a bohatú kultúru
na druhej strane. Zmýlili sme sa? Aj áno,
aj nie. Kyjev nás naozaj prekvapil svojou
krásou a pamiatkami, ktorými môže
 zahanbiť nejednu európsku metropolu.
Z mesta cítiť zvláštnu melancholickú at-
mosféru, každá budova by vedela roz-
právať o svojej trpkej histórii a tváre ľudí
v sebe niesli tajomstvo, ktoré sme chceli
odokryť a dozvedieť sa viac o ich osu-
doch.

Program bol naozaj nabitý. Ráno pred-
nášky a semináre na Národnej poľno-
hospodárskej univerzite Ukrajiny, poobede
prehliadky mesta a, samozrejme, okúsili
sme aj ukrajinský študentský život. Veď,
nakoniec, mladí sme len raz! Mali sme
možnosť zúčastniť sa aj na ukrajinskej
svadbe so všetkým, čo k tomu patrí. Tá
sa dá zhrnúť len dvoma slovami: treba
zažiť. Na programe sme sa stretli aj s
ostatnými študentmi z krajín V4 a ich pe-
dagógmi. Začali sme veľmi formálne,
prezentácia našej krajiny, ekonomického
rastu, možnosti prepojenia obchodu medzi
krajinami. Určite, veľmi obohacujúca skú-
senosť. Semináre boli vedené učiteľmi
zo 6 krajín, zaujímavo, neustále sme boli
zapájaní do aktivít a modelových situácií,
ktoré nám dali stokrát viac, ako keby
sme museli drieť stoličky v knižnici a
trápiť sa samoštúdiom. Okrem toho, že

sme si rozšírili obzory, spoznali sme novú
kultúru, vyskúšali jedlá, o ktorých sme
nikdy nepočuli, nadviazali mnoho nových
kontaktov a dokonca aj niekoľko priateľ-
stiev. Neodchádzali sme však smutní,
pretože sme vedeli, že o 3 týždne budeme
hostiteľmi my a opäť sa stretneme so
známymi tvárami.

... o 3 týždne neskôr
CEINET v Nitre bol obohatený aj štu-

dentmi z exotickejších krajín, napríklad
Vietnamu, Etiópie, Afganistanu či Pakis-
tanu, študujúcimi v rámci programu FAO
v Maďarsku. Bolo veľmi obohacujúce
viesť s nimi rozhovory a riešiť otázky tý-
kajúce sa nielen študijných záležitostí.
Tu však sme mali aj pocit zodpovednosti,
aby sa naši hostia cítili dobre, chceli
sme sa pochváliť našou kultúrou, po-
hostinnosťou a snažili sme sa pôsobiť
veľmi reprezentatívne. Či sa nám to po-
darilo, na to sa budete musieť spýtať na-
šich hostí, avšak sme nadmieru spokojní,
ako sme to spoločnými silami zvládli.
Program bol ukončený vypracovaním a
prezentáciou projektu z oblasti medzi-
národného manažmentu, ktorý bol plynule
prepojený na náš kyjevský projekt. Boli
to nádherné a náročné týždne a sme
vďační vedeniu univerzity, že nám dalo
možnosť stať sa súčasťou takejto výni-
močnej udalosti, ktorá nás obohatila po
všetkých stránkach.

Prorektorka ELENA HORSKÁ 
a študenti programu 

Business economics V4 FEM

Novoročný pozdrav z Indie 
Skupina našich študentov začala štúdium predmetu Manažment ľudských zdro-

jov v Indii 5. januára 2011. Na začiatku pobytu boli oficiálne prijatí na rektoráte
Guru Gobind Singh Indraprastra University a pozvaní na šálku čaju k rektorovi
prof. Dilipovi K. Bandyopadhyaya - symbolicky žltými a červenými kvetmi, pričom
žltá znamená priateľstvo a červená lásku, v tomto prípade k práci, štúdiu a k part-
nerskej inštitúcii. Prof. Ing. Dr. ELENA HORSKÁ

prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 3. decembra 2010 v priestoroch
FZKI pod Zoborom opäť organizoval seminár pre doktorandov odboru krajinárstvo,
tentokrát pod názvom Krajinné inžinierstvo – súčasný stav a výhľad do budúcnosti.

Zúčastnili sa na ňom študenti 3. stupňa
štúdia z Katedry krajinného inžinierstva,
Katedry krajinného plánovania a pozem-
kových úprav a Katedry biometeorológie a
hydrológie FZKI. Zamerali sa na súčasné
problémy patriace do oblasti krajinného in-
žinierstva, ako je protipovodňová ochrana
krajiny, revitalizácia vodných tokov, po-
zemkové úpravy, erózna ohrozenosť úze-
mia a pod. Vďaka vecnej diskusii k jednot -
livým príspevkom, doplnili a rozšírili prí-

tomní školitelia a pedagogickí zamestnan-
ci svojimi radami a pripomienkami prípad-
né nejasnosti študentov. Na záver poduja-
tia prítomní skonštatovali, že takéto stret-
nutia majú svoje opodstatnenie a veria, že
o rok sa opäť stretnú. 

V CD zborníku z podujatia, ktorý sa mo-
mentálne pripravuje, budú uverejnené aj
príspevky a prezentácie neprítomných
dok torandov. Ing. TATIANA KALETOVÁ, 

doktorandka FZKI RECENZIA
Fyziologické procesy ovplyvňujúce 

trvanlivosť rezaných kvetín
Pod týmto názvom

publikoval autorský ko-
lektív pod vedením
prof. Ing. Anny Jaká-
bovej, CSc., vedeckú
monografiu, ktorá ne-
dávno vyšla vo Vyda-

vateľstve SPU. Určená je odbornej verej-
nosti, pestovateľom kvetov i zákazníkom.
V úvodných kapitolách sa autori zaoberajú
sledovaním fyziologických procesov
ovplyvňujúcich trvanlivosť rezaných kvetov,
zabezpečením príjmu vody stonkou a za-
bránením nadmerných strát vody trans-
piráciou, ale aj možnosťami predĺženia
trvanlivosti ruží vo váze s použitím prí-
rodných netoxických biodegradovateľných
látok. Čitateľ sa dozvie o zbere a triedení
rastlinného materiálu, metódach predĺženia
trvanlivosti rezaných kvetov, prírodných
prostriedkoch na ochranu rastlín, ale i
charakteristike vybraného sortimentu re-
zaných ruží. V ďalších kapitolách sú uve-
dené výsledky výskumu orientovaného
na netoxické prírodné látky ako je chitosan
a jeho deriváty. 

„Rezaný kvet sa v obchodnom slova

zmysle definuje ako kvet akýmkoľvek spô-
sobom oddelený od rastliny spolu so
stonkou, prípadne listami. Väčšina ko-
merčných rezaných ruží vydrží pri správ-
nom zaobchádzaní vo váze 10 dní, trvan-
livosť produktu však závisí od jeho kvality
a zaobchádzania s ním. Ruže musia byť
čerstvé, normálne formované, bez živo-
číšnych škodcov, poškodenia mrazom a
bez zvyčajne chlorotických listov,“ uvá-
dzajú autori. Jednou z metódou predĺženia
trvanlivosti rezaných kvetov je rehydratácia
a udržanie prúdenia vody v stonke. „Naj-
jednoduchším spôsobom na zabezpeče-
nie rýchlej rehydratácie kvetov je opätovné
odrezanie stonky pod vodou a umiestnenie
kvetov do čistých nádob s vodou obsa-
hujúcou kvalitný konzervačný roztok a
následne umiestnenie kvetov do chla-
diarne 5 °C. Kvety sa najlepšie rehydratujú
vo vode s pH 3,5 – 4,0,“ dozvedáme sa.
Autori pestovateľom odporúčajú rezať
ruže ráno a dodržiavať hygienické pod-
mienky pri zaobchádzaní s kvetmi. Vyše
80-stranová publikácia je vhodne doplnená
tabuľkami, grafmi a farebnými obrázkami. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Za zásluhy vo vidieckej turistike
Putovanie za vínom sa stáva na Slo-

vensku zaujímavou atrakciou. Zásluhu
na tom má predovšetkým Združenie
Malokarpatská vínna cesta (MVC), ktorá
v novembri 2010 už po jedenástykrát
organizovala Dni otvorených pivníc. Viac
ako šesťtisíc návštevníkov ochutnalo v
129 pivniciach malokarpatského regiónu
tie najkvalitnejšie vína. Pri tejto príležitosti
odovzdali organizátori tri ocenenia Osob-
nosť MVC. Jedným z nich bol Ing. Fran-
tišek Mach, CSc., absolvent bývalej VŠP

v Nitre, z neziskovej organizácie rozvoja
vidieckej turistiky v Modre, ktorá prevá-
dzkuje prvú Malokarpatskú turistickú in-
formačnú kanceláriu v regióne. Bol jed-
ným zo zakladateľov Združenia Malo-
karpatská vínna cesta, jeho prvým pred-
sedom. Zásluhu má i na založení Slo-
venského zväzu vidieckej turistiky a ag-
roturistiky, ktorý si budúci rok pripomenie
20. výročie svojho založenia. Srdečne
blahoželáme k oceneniu. 

JANA SOUKUPOVÁ, TIK MODRA

Na linke Nitra – KyjevNa linke Nitra – Kyjev
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V závere roka basketbalisti Nitry pauzovali
pre štrajk rozhodcov. Vyše týždňová pre-
stávka znemožnila odohrať 20. až 22. kolo,
ktoré sa presunuli na január. Na zápas 23.
kola cestoval BK SPU Nitra do Handlovej.
Výpadok herného rytmu sa prejavil na
oboch stranách, MBK Handlová napokon
zdolal vicemajstra tesne 76:73. V ďalšom
kole sa naši basketbalisti predstavili na do-
mácej palubovke, kde zvíťazili nad ŠKP
Banská Bystrica 80:75. Posledný zápas
roka bol reprízou finále z minulej sezóny. 

V kvalitnom súboji porazil Pezinok hosťu-
júcich vysokoškolákov o dva body 93:91.
Ďalšiu časť sezóny odštartovali basketbalisti
SPU Nitra v novom roku pred domácim pu-
blikom. Hosťujúci BK Iskra Svit sa presvedčil
o sile vicemajstra a odchádzal s prehrou
86:65. Vo vyrovnanom súboji na Pasienkoch
BK Inter Bratislava nestačil na Nitranov a
podľahol 84:87. V domácom derby zdolali
hráči SPU Nitra tesne Astrum Levice 78:75
a sériu ich víťazstiev prerušila až prehra
s domácim MBK Rieker Komárno 85:73.

Basketbal

V 14. kole volejbalovej extraligy sa
hráči VK Ekonóm SPU Nitra predstavili
v televíznom prenose spoločne s ATC
COP Trenčín. Súper si poradil s našim
tímom hladko 3:0 (22,18,22), a tak vy-
rovnal vzájomné zápasy. V posledných
súbojoch základnej časti zdolali vyso-
koškoláci domáci VŠK Púchov 2:3 (20,-
20,-21,21,-13) a hosťujúcu STU Bra tis -
la va, na lavičke s ex-trénerom Nitry Pet -
rom Kalným, 3:1 (14,19,-23,24). Získané
body boli o to dôležitejšie, že nám za-
bezpečili účasť v nadstavbovej skupine
o 1. – 4. miesto.

Do nového roka vstúpili naši volejbalisti
víťazstvom nad hosťujúcim VK PU Prešov

3:0 (20, 17, 23). Na druhý zápas cestovali
do Myjavy. Súper im na svojej palubovke
nedovolil bodovať naplno a napokon vy-
bojoval víťazstvo 3:1 (14,-22,16,15).
O tom, že domáce prostredie svedčí na-
šim volejbalistom viac sa presvedčil ďalší
súper vysokoškolákov, VŠK Púchov,
ktorý podľahol 3:0 (16,23,23).

Odveta Slovenského pohára čakala
VK Ekonóm SPU Nitra na domácej palu-
bovke. VKP Bratislava potvrdili úlohu
favorita a zvíťazili 0:3 (-22,-23,-21), omla-
dený káder vysokoškolákov im bol však
viac než vyrovnaným súperom. V celko-
vom poradí Slovenského pohára obsadili
naši volejbalisti pekné tretie miesto.

Volejbal

V 9. kole ženskej extraligy podľahli flor-
balistky ŠK Slávia SPU DFA Nitra po via-
cerých individuálnych chybách domáce-
mu tímu UNIHOC Žirafa Žilina 11:9 (6:3,
2:2, 3:4). Prvá odveta v základnej časti
ich čakala doma, kde porazili VŠK FTVŠ
Hurikán Bratislava 6:4 (3:1, 2:2, 1:1).
Domáci celok sa počas celého zápasu
hľadal a trápil, body však zostali v Nitre. 

Florbal

Veselé strašidielka, plátené bábiky, voňavé slniečka
a srdiečka z dielne Nade Čamajovej nenechali nikoho
ľahostajným. Snímka: -rch-

Radosť z majstrovského titulu v talian-
skom Viareggiu.

Dvakrát z halového futbalu

Viktória opäť vybojovala zlato

Vianočný punč z kuchyne doktorandov
Doktorandi Katedry záhradnej a krajinnej architektúry (KZKA)

a Katedry biotechniky parkových a krajinných úprav (KBPKÚ)
FZKI zorganizovali 7. decembra v priestoroch fakulty na Tulipá-
novej ulici tretí ročník predvianočného podujatia pod názvom
Vianočný punč. 

Dobrou tradíciou sa už stáva aj prezentácia absolventov FZKI o
svojom uplatnení v praxi. Aj tento rok sa s odbornými prednáškami
predstavili absolventi zo všetkých kútov Slovenska. Pohodovú at-
mosféru, presýtenú vôňou medovníčkov a oblátok, dotvorili sprievodné
podujatia podfarbené vianočnými melódiami, aranžérsky workshop,
trhy ručne vyrobených vianočných dekorácií, či predmetov z prí-
rodných materiálov, spojené s predajnou výstavou, vernisáž vý-
tvarných prác študentov z kurzu umeleckých zručností. Nechýbala
ochutnávka voňavého vianočného punču, ktorý pripravili doktorandi
FZKI na ohni zo zrezanej brezy a podávali v šálkach s nápisom
punč. Pečením vianočných oblátok na starodávnom 40-ročnom
stroji sa prezentovala Martina Verešová z Rače, ozdobovaním me-
dovníčkov Jana Hlavatá, obe doktorandky na KZKA. Originálnymi
výrobkami z textílií, bábikami, taškami, ozdobnými vrecúškami na-
plnenými sušenou levanduľou a ďalšími praktickými vianočnými
drobnosťami očarila Naďa Čamajová z 5. roč. KZKA. Miroslava Cí-
biková z 5. roč. KZKA a Hana Nováková z 3. roč. KZKA, zase
zaujali dekoratívnymi výrobkami určenými najmä dievčatám, bižutériou
a ozdobami z korálikov z prírodného materiálu.

Adventný čas spríjemnili aj študenti z KBPKÚ, ktorí pod vedením
Ing. Šimona Pachla, v rámci predmetu viazanie a aranžovanie kve -
tov vyrobili a na predajnej výstave na FZKI prezentovali adventné
vence a iné dekorácie. RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

13-násobná majsterka sveta
7-násobná vicemajsterka sveta
8-násobná bronzová medailistka 

z maj strovstiev sveta (Marina di Ca r -
ra ra, Taliansko)

8-násobná majsterka Slovenska
5-násobná vicemajsterka Sloven ska
5-násobná bronzová medailistka 

z majstrovstiev Slovenska (Martin, Pú -
chov) 

5-násobná víťazka svetového pohá-
ra (Novi Sad, Subotica, Srbsko)

5-násobná víťazka medzinárodné-
ho turnaja Balaton cup (Siófok, Ma -
ďar sko)

Úspechy 
Viktórie Šályovej

2. dan (čierny pás)

Na Majstrovstvách sveta v karate (WTKA), ktoré sa konali v dňoch 28.– 31.
októbra 2010 v talianskej Marina di Carrara, vybojovala Viktória Šályová, odcho-
vankyňa ŠK Karate Nová Baňa a študentka 2. ročníka FEŠRR, v tímových zápa-
soch žien, v disciplíne kata team a kata duo, spolu deväť medailí, po tri zlaté,
strieborné a bronzové. Vo svojej zbierke má 215 medailí, z toho 76 zlatých, 73
strieborných a 66 bronzových.

Viktória, gratulujeme k ďalšiemu
úspechu! Aký je to pocit? 

- Úžasný! Keď som odchádzala na
tieto majstrovstvá, určite som si priala
získať zlaté medaily, ale to sa nedá nikdy
zaručiť vopred. V dnešnej dobe je na-
ozaj veľká konkurencia pretekárov a pre-
bojovať sa spomedzi nich na medailovú
priečku je naozaj úspech! 

Kto vám najviac pomáha na ceste
za medailami a komu by ste sa chceli
za svoj úspech poďakovať? 

- Jednoznačne je to môj otec, ktorý sa
už 30 rokov venuje karate a pôsobí aj
ako tréner. K tomuto športu ma začal pri-
účať už v detstve, ako päťročnú, a celé
roky ma povzbudzoval a dodal mi seba-
vedomie na ceste za medailami. 

Ako sa vyvíjal váš „karatistický” ži-
vot? Išlo v ňom vždy všetko hladko? 

- V živote športovca sa striedajú ľah-
šie i ťažšie obdobia. Aj v mojom bolo ta-
ké, keď som sa v karate na krátku dobu
odmlčala. Tá „pauza“ prišla s nástupom
na základnú školu. Nikdy som však ne-
chcela úplne skončiť s týmto športom.
Motívom na comeback bolo, že som
doň ho vložila veľa energie a verila som,
že všetka tá námaha a roky trénovania
sa premietnu do úspechu.

Ktoré víťazstvá vo svojej športovej
kariére si najviac ceníte? 

- Bolo ich veľa, ale nikdy nezabudnem

na svoje prvé majstrovstvá sveta v roku
2006 v Taliansku, kde som získala titul
majsterky sveta v disciplíne kata duo.
Odvtedy som sa každoročne zúčastňo-
vala na majstrovstvách sveta a zvyšova-
la počet zlatých medailí. 

Ako by ste charakterizovali karate a
trendy v ňom? 

- Karate vzniklo na japonskom ostrove
Okinawa. Samotné slovo znamená prázd -
nu ruku, ktorá nedrží nijakú zbraň, lebo
je sama zbraňou. Tradičné karate nie je
len šport, ale aj akási životná filozofia. Ja
ho však vnímam úplne inak - je to moje
veľké hobby. Aj keď venovať sa v dneš-
nej pretechnizovanej dobe akémukoľvek
športu je čoraz zriedkavejšie. Takže ka-
rate vnímam ako niečo pozitívne, čo pri-
spieva k môjmu lepšiemu životnému štý-
lu. Súčasný trend je taký, že v ňom bo-
dujú dievčatá, kým kedysi to bol len
šport pre mužov. Aj v ŠK Karate Nová
Baňa, kde trénujem a pôsobím ako tré-
nerka detí vo veku 8 - 13 rokov, máme
viac začiatočníčok než začiatočníkov.
Ako veľkú nevýhodu vnímam, že karate
nie je olympijsky šport, a tak v ňom nie
je možné vybudovať si športovú kariéru.
Je skôr záľubou, ale môže byť v živote, v
sebaobrane, veľmi užitočné. 

Ktorú súťažnú disciplínu máte naj-
radšej? 

- Venujem sa všetkým, kata, kumite -
zápas, kumite ippon shobu – zápas bez
chráničov, karate point - soft contact,
self defence, a vo väčšine týchto kate-
górií štartujem aj tímovo. 

Čo vás udržiava v dobrej kondícii? 
- Najmä beh, plávanie, korčuľovanie,

pešia chôdza a zdravé stravovanie. 
Aké sú vaše plány do budúcnosti? 
- Získať čo najvyšší počet medailí na

tohtoročných majstrovstvách sveta, kto-
ré budú opäť v Taliansku. V roku 2009
som prešla z kategórie dorasteniek do
kategórie žien a zatiaľ pociťujem určité
rezervy. Takže mám čo vylepšovať. 

Nie je náročné skĺbiť školu a vrcho-
lový šport? 

- Pre mňa nie, lebo, ako som spomí-
nala, karate beriem ako záľubu. Ne -
chcem pracovať v športe, ale túžim zís-
kať profesiu v odbore regionálny rozvoj,
ktorý študujem. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Na Mikuláša, 6. decembra, zorganizovala športová komisia Univerzitnej organi-
zácie OZ PŠaV v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu deviaty ročník
Vianočného  futsalového turnaja o Putovný pohár predsedu UO OZ PŠaV.

l   l   l

Tak ako každoročne, aj v závere kalendárneho roka 2010 zorganizovalo ve-
denie Technickej fakulty v spolupráci so študentským parlamentom v prie-
storoch športovej haly SPU halový turnaj vo futbale o Pohár dekana.

Zúčastnilo sa na ňom sedem družstiev
(šesť fakultných a jedno rektorátne),
ktoré v dvoch skupinách bojovali o čo
najlepšie umiestnenie. Favorizované
družstvo FAPZ (víťaz troch ročníkov)
hneď v prvom zápase prehralo s tímom
R-SPU 3:1 a v súboji o 3. miesto zdolalo
víťaza druhej skupiny - družstvo TF 2:1.
Vo finálovom zápase o 1. miesto sa
stretli futsalisti FZKI (posilnení o opory
telocvikárov na čele s vedúcim
KTVŠ) s družstvom FBP. Stret-
nutie skončilo v riadnom hra-
com čase nerozhodne 2:2, a tak
nasledovala trojica pokutových
kopov. Víťazom turnaja sa už
po druhýkrát stalo družstvo
FZKI. Celkové poradie druž-
stiev: 1. FZKI, 2. FBP, 3. FAPZ,
4. TF, 5. R-SPU, 6. FEM, 
7. FEŠRR.

Na slávnostnom vyhodnotení
boli okrem úspešných družstiev
ocenení aj ďalší aktéri turnaja.
Za najlepšieho strelca bol vy-

Na palubovke si zmerali sily štyri
družstvá, ktoré hrali systémom každý s
každým dvakrát 15 minút. Turnaj s pre-
hľadom rozhodoval Ing. Miroslav Prí-
stavka, PhD., z Katedry kvality a stro-
járskych technológií, ktorý nemal dôvod
udeľovať žlté ani červené karty. Aj keď
v zápale boja sa niekedy vyskytli výmeny
názorov či menšie odreniny spôsobené
neúmyselnými faulami, turnaj mal tra-
dične veľmi dobrú úroveň. To dokázali
mužstvá peknými kombináciami, presne

mierenými strelami, ako aj individuálnymi
„parádičkami“. V tomto roku boli naj-
lepšie pripravení futbalisti 5. ročníka
(mužstvo A), ktorí získali pohár víťa-
zov. Na druhom mieste sa umiestnilo
mužstvo 3. ročníka a bronzové me-
daily získali futbalisti 5. ročníka (muž-
stvo B). „Zemiakové“ medaily sa za 4.
miesto ušli hráčom 1. ročníka, ale za
svoje výkony sa určite hanbiť nemuseli
- všetci hráči totiž vydali zo seba maxi-
mum. Tradične sa nezabudlo ani na in-

dividuálne ocenenia: najlep-
ším hráčom turnaja sa stal
Marián Cifra (2. ročník inž.
št.), najlepším strelcom Matej
Rapčan (2. ročník inž. št.),
najlepším brankárom Michal
Šabík (2. ročník inž. št.) a za
najslušnejšieho hráča bol vy-
hlásený Ľudovít Gráf (3. ročník
bak. št.). Na záver úspešné
podujatie vyhodnotil doc. Ro-
man Gálik, prodekan Tech-
nickej fakulty a ceny odovzdal
jej dekan, prof. Vladimír Kroč-
ko. -TF-Balaton Cup, apríl 2009. Snímky: archív VŠ

Pohár dekana Technickej fakulty si od niesli pia -
ta ci, mužstvo A.

Víťazom turnaja sa už po druhýkrát stalo
družstvo FZKI.

hlásený P. Massanyi z FBP (6 gólov),
najlepším brankárom sa stal V. Božoň z
FZKI a najlepším hráčom turnaja L. Du -
csay z FAPZ.

Príjemnú atmosféru turnaja dotvorili
diváci z radov študentov a zamestnancov
našej univerzity, ktorí sa už tešia na
jeho ďalší ročník.

Ing. MILAN POLÁČEK, PhD., 
predseda športovej komisie  

UO OZ pri SPU v Nitre

V januári pokračovala súťaž novoroč-
ným dvojkolom. Vysokoškoláčky ŠK Slá -
via SPU DFA Nitra cestovali na majstrovs-
kú pôdu NTS Nemšová, domov tento raz
odchádzali s nádielkou od súpera 11:6. 
V druhom víkendovom zápase ich privítal
líder tabuľky ŠK 98 Pruské, ktorý dokázal
len remizovať 6:6. 

-lb-


