
Záujmy fakúlt treba podriadiť
záujmom univerzity
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SLÁVNOSTNÁ INAUGURÁCIA DEKANOV

STĹPČEK V SKRATKE

Slávnostnú atmosféru inaugurácie pod-
čiarkli svojou prítomnosťou významné
osobnosti nášho profesionálneho i ve-
rejného života. V talároch magnificencie
a spektability slovenských univerzít a
hostia z Poľska, Maďarska a Českej re-
publiky, akademickí funkcionári našej
univerzity, ako aj zástupcovia mesta
Nitry a samosprávneho kraja, poľnohos-
podárskej praxe, podnikateľskej sféry a
kultúrno-spoločenského života. V audi-
tóriu boli prítomní aj čestní doktori našej
alma mater, študenti a zamestnanci uni-
verzity.

Po odznení štátnej hymny predsedovia
akademických senátov jednotlivých fakúlt
informovali účastníkov zhromaždenia o
priebehu volieb na fakulte a predstavili
novozvoleného dekana. Následne pre-
behla slávnostná inaugurácia. Sľubom a
prevzatím dekanskej reťaze z rúk rektora
Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., sa
dekani podľa univerzitných obyčajov ofi-
ciálne ujali svojho úradu na obdobie
rokov 2011 až 2015.

V mene dekanov sa prítomným priho-
voril prof. Daniel Bíro. Pripomenul, že
univerzita stojí pred náročným obdobím,
keď sa z priorít našej vlády vytratilo poľ-
nohospodárstvo a musíme hľadať mož-
nosti, ako zabezpečiť kvalitné fungovanie
vedy a výskumu na fakultách, zvýšiť a

skvalitniť výstupy vedeckovýskumnej čin-
nosti a zefektívniť medzinárodnú spolu-
prácu. „Ak chceme ako univerzita obstáť
v tvrdej konkurencii, musia byť záujmy
fakúlt podriadené záujmom univerzity,“
zdôraznil D. Bíro. 

Rektor SPU Peter Bielik vo svojom prí-
hovore spomenal poslanie univerzity a
úspechy, na ktoré sme hrdí, ako je zís -
kanie ocenenia Európskej komisie za
zabezpečovanie a realizáciu európskeho
systému transferu kreditov a mobilít štu-
dentov, či členstvo SPU v sieti univerzít
o živej prírode v strednej a juhovýchodnej
Európe a v Dunajskej rektorskej konfe-
rencii. Vytvárajú predpoklady a zároveň
nás zaväzujú, aby naša univerzita bola
akceptovaná, dôveryhodná a zaradila
sa do skupiny kvalitných a konkurenčne
schopných európskych inštitúcií. 

Zároveň podotkol, že veľa energie
vkladáme do rozvoja medzinárodných
vzťahov a hľadáme nové príležitosti pre
mobility našich študentov a učiteľov nielen
v krajinách EÚ, ale na celom svete. Do
tohto úsilia organicky zapadá príprava a
realizácia študijných programov v an-
glickom jazyku na všetkých našich fa-
kultách, zabezpečenie ponuky dvojja-
zyčnej výučby niektorých profilujúcich
predmetov či modulov, ako aj tvorba
spoločných študijných programov, ve-

dúca k postupnému zavádzaniu a uzná-
vaniu spoločných diplomov. Od fakúlt a
základných pracovísk rektor očakáva in-
tenzívnejšie využívanie tvorivosti mladých
ľudí a od dekanov konkrétne mechanizmy
na ich realizáciu. Inagurovaným dekanom
zaželal, aby pre napĺňanie svojich my-
šlienok získali podporu akademickej ob-
ce, AS, partnerských fakúlt a domácich
a zahraničných inštitúcií. Zároveň poďa-
koval bývalým dekanom fakúlt za do-
siahnuté výsledky a požiadal ich o spo-
luprácu a osobný prínos v ich ďalšom
pôsobení na univerzite. 

Na záver auditórium už tradične svojím
vystúpením pozdravili speváci a muzikanti
FS Zobor.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Príhovor rektora SPU a dekana FAPZ čítajte
na strane 2.

Marec sa má čím pochváliť. Jeden
z jeho dní je venovaný všetkým ženám.
Iný zas učiteľom. No a celý celučký kni-
hám! Pravda, tvrdí sa o ňom aj to, že
nie je veľmi lichotivý k starobe a občas
zavelí: „Poberaj sa, starec!“ Pri listovaní
historickým kalendárom zistíme, že 
7. marca 1811, teda práve pred dvoma
stovkami rokov, odišiel navždy aj odvážny
osvietenec, národný buditeľ a priekopník
osvetovej práce z generácie bernolá-
kovcov, Juraj Fándly (1750 – 1811).
Jeho literárna tvorba bola poznačená
najmä snahou pozdvihnúť roľnícky ľud.
Jedno z jeho diel pomenované Piľní do-
majší a poľní hospodár by sme mohli
pokojne nazvať aj akousi encyklopédiou
vtedajších poznatkov o poľnohospodár-
stve. Fándly názorne poúča v ňom
roľníka o vlastnostiach pôdy, jej zložení,
ale aj o hnojení, o rastlinách a ich čas-
tiach. Ba čo viac, propaguje aj vtedy
ešte „nové“ plodiny, ako boli zemiaky
či ďatelinoviny. Dával však rady gazdom
a gazdinám aj o celoročnom rozvrhu
poľných prác, udržiavaní lúk a pastvín
či o chorobách statku a iných domácich
zvierat. Radil včelárom a poúčal drobný
ľud aj o liečivých účinkoch rastlín. 

Čo je však zaujímavé aj zo súčasného
pohľadu, čo by aj dnes malo byť pre
spoločnosť podstatné: poľnohospodár-
stvo pokladal za ekonomický základ
hospodárstva krajiny a roľníctvo za naj-
dôležitejší spoločenský stav. Pravda,
ani v tých dávnych časoch nebolo také
jednoduché ísť s takýmito názormi, ako
sa vraví, na trh. Aj Fándly musel často
pod tlakom vrchnosti a vlastných trpkých
skúseností ustúpiť. No ako vidno, ani
po dvesto rokoch sme naňho nezabudli.
Pri čítaní jeho rád sa možno pousmeje-
me, no jeho úvahy majú tuhý korienok.
Na zamyslenie, aj dnes... K. POTOKOVÁ

Pri angažovní renomovaných zahra-
ničných profesorov sú vysoké školy od-
kázané samy na seba. Niekedy im môžu
pomôcť granty. Dve slovenské fakulty
takto vlani získali peniaze od nadácie
istej banky. Vybrali si zahraničného pe-
dagóga a vypracovali projekt. Na Fakultu
ekonomiky a manažmentu SPU vďaka
tomu v septembri príde Marian Rizov 
z britskej Middlesex University Business
School. Banka mu zaplatí polročnú mzdu,
náklady na pobyt, cestovné aj výdavky
na prípadné kongresy či vedecké kon-
ferencie, pričom plat má porovnateľný 
s tým v Británii. Všetko spolu vyjde asi
na 50-tisíc eur. Podľa prodekana FEM
pre vedu a výskum Jána Pokrivčáka,
ktorý Rizova pozná, je to známy odborník.
V Nitre bude učiť i vedecky pracovať.
Prednášať bude po anglicky, ale to na
tejto fakulte nepredstavuje problém. Škola
sa zapája do viacerých medzinárodných
projektov, chodia sem i zahraniční pro-
fesori. Banka zaplatí aj profesorku Joan
Winnovú z Denverskej univerzity, ktorá
bude v zimnom semestri učiť na Fakulte
managementu UK v Bratislave. Bez gran-
tov a sponzorov by sa zahraničných ex-
pertov získať nepodarilo. Nemali by sme
na to. Slovensko pre nich momentálne
nie je atraktívna krajina. Aby renomovaní
profesori zo Západu prišli, musí mať
škola peniaze nielen na ich platy, ale aj
na vedu a špičkové vybavenie pracoviska.
„Sú to spojené nádoby. Pre zahraničných
profesorov je čas drahý. Neprídu niekam,
kde sa nič nerobí. Musia tu mať partnerov,
s ktorými budú robiť výskum,“ vysvetlil
J. Pokrivčák. Podľa neho sú preto ne-
vyhnutnou podmienkou dostatočné fi-
nancie, vedecký výskum a medzinárodné
kontakty. Pravda 21. 2. 2011

V aule SPU sa 21. februára konala slávnostná inaugurácia dekanov štyroch
fakúlt. Novou dekankou Fakulty ekonomiky a manažmentu je doc. Ing. Iveta
Zentková, CSc., dekanom Technickej fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., a de-
kanom Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
Staronovým dekanom Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov je prof. Ing.
Daniel Bíro, PhD.

V Kon-
gresovej
sále ŠD
A. Berno-
láka vlád-
la 14. fe-
bruára far -
ba života

- červená. Dar com krvi spríjemnili
chvíle odberu prezentácie humorne
ladených videí z You Tube. 

Cieľom 16. ročníka Valentínskej
kvapky krvi bolo šíriť myšlienku ro-
dinného darcovstva pod heslom Da-
rujte sa spolu a zabezpečiť dostatok
životodarnej tekutiny pre zdravotnícke
zariadenia. Akciu na univerzite pri-
pravila Národná transfúzna stanica
v Nitre v spolupráci s Mládežou Slo-
venského Červeného kríža pri SPU.
Ako nás informovala jeho predsed-
níčka Dominika Gubáňová, do odberu
sa zapojilo 91 študentov, z toho 25
prvodarcov. „V uplynulých rokov sa
počet darcov pohyboval okolo 60,
takže s tohtoročnou účasťou sme mi-
moriadne spokojní,“ uviedla. Atmos-
féra v Kongresovej sále dýchala zá-
bavou a povzbudzovaním darcov, na
obrazovke prebiehali prezentácie
 videí, ktoré pomáhali odpútať sa od
odberu krvi. -rch-
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Videoprezentácie
povzbudili darcov krvi

Pri príleži-
tosti Sve to -
vého dňa
sprievod-
cov zorga-
n i z o v a l o
Mesto Nit-
ra 19. fe-

bruára prehliadku historických pamia-
tok. Ôsmy ročník podujatia organizátori
obohatili o prehliadku nitrianskych
univerzít. Na SPU návštevníci získali
všeobecné informácie o histórii vzde-
lávania na univerzite, jej štruktúre a
možnostiach štúdia. Bonusom pre
všetkých bola návšteva univerzitného
vivária, kde im pracovníčka Radka
Kociniewska predstavila svojich cho-
vancov tak pútavo, že pri odchode
mal každý pocit, že tu zanecháva
osobných priateľov. „Aj vďaka nej a
redakcii Poľnohospodára bol tento
deň pre účastníkov fantastickým zá-
žitkom!” napísala nám organizátorka
podujatia z NISYS-u, Mgr. Elena Klen-
ková. -rch-

Svetový deň sprievodcov 
aj na SPU

Novozvolení dekani zložili slávnostný sľub, v ktorom sa zaviazali plniť si svoje povinnosti v prospech rozvoja univerzity.
Foto: za

Na návšteve v Gödöllő a v Budapešti
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre a súčasne aj riaditeľ

medzinárodného vzdelávacieho programu MBA Agribusiness and Commerce
sa 18. a 19. februára spolu so študentmi 2. ročníka tohto štúdia zúčastnil na
teoretickej a odbornej exkurzii v Maďarsku.

Na Univerzite sv. Štefana v Gödöllő ich privítal Dr.h.c. prof. László Villányi,
dekan Fakulty ekonomiky a spoločenských vied, spolu s ďalšími predstaviteľmi
partnerskej univerzity.

Súčasťou exkurzie bola návšteva indického TATA Center of Excellence and In-
stitute of Information Technology v Gödöllő, kde sa študenti zúčastnili na odbornej
prednáške profesora Dr. Mahes Kumar Singha, riaditeľa centra. Nasledovali
ďalšie prednášky, a to Mika Glovera, riaditeľa spoločnosti KPMG-Hungary,
Dominica Arbuthnotta, finančného riaditeľa Euromedic International LtD., ktorý
predstavil svoju spoločnosť a vysvetlil jej fungovanie. Svojou prednáškou oslovil
účastníkov aj G.S. Arora, výkonný riaditeľ Orion Electronics LtD. V sobotu 
19. februára navštívili študenti sídlo FAO v Budapešti, kde ich sprevádzal
a o činnosti pobočky poinformoval Ing. Michal Demeš. 

Ing. PETRA KONDÉOVÁ

Zahraniční profesori u nás?
Vzácne výnimky
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Nejsť dopredu znamená ísť späť

Spoločne hľadajme nové riešenia
So starostami o finančnom hospodárení 

aj verejných službách

Podujatie bolo prvou aktivitou medzi-
národného projektu s názvom Virtuálne
vzdelávanie pre samosprávu, podpo-
reného z prostriedkov Medzinárodného
vyšehradského fondu. Spolu s SPU na
ňom participuje Poľnohospodárska uni-
verzita v Krakove, Česká poľnohospo-
dárska univerzita v Prahe, Juhočeská
univerzita v Českých Budějoviciach, Zá-
padomaďarská univerzita v Šoproni a
Panónska univerzita vo Vespréme. 

Seminár bol určený starostom obcí 
z okresu Nitra a Zlaté Moravce, ktorí
mali záujem získať poznatky z desiatich
preberaných oblastí, medzi ktorými ne-
chýbalo ani často diskutované finančné
hospodárenie, rozpočet obce, verejné

služby, marketing či jednotlivé politiky,
o ktorých sa na úrovni samospráv často
hovorí. Rokovanie prebiehalo v dvoch
častiach: dopoludnia sa diskutovalo 
s novozvolenými starostami a popoludní
s tými, ktorí pokračovali vo funkcii mini-
málne druhé volebné obdobie. Súčasťou
stretnutí bola výberová prednáška doc.
Ing. Ľuboša Juríka, PhD., z Katedry kra-
jinného inžinierstva FZKI na tému Obce
a nová legislatíva v oblasti životného
prostredia v období po vstupe do EÚ.

Podujatie pripravili členovia Katedry
verejnej správy FEŠRR pod vedením
Ing. Evy Balážovej, PhD., a prof. Ing.
Du šana Húsku, PhD. 

Ing. MICHAL CIFRANIČ, PhD.

Vážené slávnostné zhromaždenie, dámy a páni!
Pozorne som si spoločne s vami vypočul vystúpenie

prof. Daniela Bíra, dekana Fakulty agrobiológie a potra-
vinových zdrojov, ktorý sa k dnešnému slávnostnému
zhromaždeniu prihovoril za novo inaugurovaných deka-
nov. V ich mene vyjadril veľkú úctu a zodpovednosť
k dosiahnutej akademickej funkcii dekana. Z jeho slov
vyplynulo, že i napriek tomu, že do funkčného obdobia
vstupujú s určitými obavami, čo považujem za prirodze-
né a ľud ské, sú odhodlaní popasovať sa s novými úloha-
mi, ktoré majú celospoločenský a dlhodobý charakter.

Vaša Magnificencia, Spektabiles, Honorabiles, štu-
denti, kolegyne a kolegovia, vážení hostia, dámy a páni!

Dostalo sa mi cti, aby som ako funkčne najstarší de-
kan v mene svojej kolegyne a kolegov novozvolených
dekanov a v mene svojom poďakoval Jeho Magnificencii
Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., rektorovi SPU, za
slávnostné uvedenie do dekanských funkcií odovzda-
ním reťazí príslušnej fakulty ako akademického symbolu
právomoci a zodpovednosti tohto úradu. Za naplnenie
vzácneho inauguračného aktu úprimne ďakujeme aka-
demickým senátom, ktoré nám vyslovili dôveru pre vý-
kon funkcie v nasledujúcom období.

Dnešné slávnostné zhromaždenie dos -
táva iný rozmer, ak si pripomenieme, že
naša alma mater sa časovo posunula do
významného obdobia vo svojej histórii, a
to 65. výročia svojho vzniku. V súčasnej
akreditačnej terminológii je to síce vek „ga-
rančne nespôsobilý“, ale z hľadiska histo-
ricky dlhodobo budovaného vedecko-pe-
dagogického zázemia jeden z rozhodujú-
cich predpokladov kvalitného univerzitného
vzdelávania. 

Funkčné obdobie, do ktorého ako dekani
vstupujeme, bude náročné v mnohých sme-
roch. Budeme pracovať v podmienkach,
keď sa z priorít štátnej politiky vytratilo poľ-
nohospodárstvo, a keď sa podpora vedy a
vzdelávania po posledných medializovaných
opatreniach dostáva do proklamačnej roviny.
Aj preto sa, žiaľ, už našou trvalou úlohou
stáva hľadanie riešení, ako za pretrvávajú-
ceho rozpočtového deficitu zachovať funkč-
nosť a tvorivú schopnosť vedecko–peda-
gogických pracovísk fakúlt. Pri avizovanom
znížení prostriedkov zo štrukturálnych fondov
EÚ na vedu a vzdelávanie možno v našich
podmienkach pozitívne hodnotiť podporu
pána rektora a vedenia univerzity pri spo-
lufinancovaní už získaných projektov, za-
meraných na dobudovanie infraštruktúry
pre vedu a výskum. Rovnako vítame a na-
ďalej očakávame aj pomoc pri prekonávaní
nevídanej byrokracie a administratívnej ná-
ročnosti čerpania prostriedkov z bežiacich
projektov. Je to nevyhnutné pre elimináciu

finančných rizík, neproduktívnych činností
učiteľov, ale aj stresujúcej záťaže všetkých
zodpovedných za projekty, či už na úrovni
fakúlt alebo rektorátu. Naplnenie cieľov
tých to projektov je však šancou, ktorá sa 
v tejto podobe už asi nezopakuje. Je evi-
dentné, že kapitálové prostriedky na labo-
ratórne vybavenie cez grantové agentúry
MŠ SR budú v nastávajúcom období výrazne
redukované. Práve preto sa musí zvýšiť vý-
konnosť fakúlt a schopnosť ich tvorivých
pracovníkov pri získavaní finančných pro-
striedkov na podporu vedeckého bádania.
To znamená zvýšiť, ale aj skvalitniť výstupy
vedeckovýskumnej činnosti. Úlohou pred-
staviteľov fakúlt preto musí byť vytváranie
podmienok skutočne tvorivého prostredia,
neustupovanie priemernosti, ako aj vytvá-
ranie vnútorných pravidiel vzájomného spo-
lužitia a starostlivosť o ich rešpektovanie.

Nastávajúce obdobie kladie nové po-
žiadavky a súčasne rozširuje možnosti pô-
sobenia našich fakúlt nielen na domácej
pôde, ale aj v medzinárodných súvislostiach.
Treba sústrediť úsilie a využiť postavenie
našich fakúlt v kontexte univerzity, pre rozvoj
nových technológií pozdvihnúť úroveň po-
znania v rastlinnej a živočíšnej produkcii
pre kvalitné a konkurencieschopné potraviny
v ich väzbe na moderné technické riešenia
a prístupy, rešpektujúce unikátnu biologickú
podstatu systému hospodárenia a využívania
genetického a ekologického potenciálu
náš ho pôdohospodárstva. 

Vážené dámy, vážení páni,
to znamená trvalý a stály rozvoj poznatkov,
vedomostnej úrovne našich študentov, ale
aj nás, učiteľov, vedeckých pracovníkov 
i reprezentantov riadenia fakúlt a katedier.
Preto je nielen ambíciou, ale povinnosťou
spolupracovať s pracoviskami SAV, re-
zortnej vedeckovýskumnej základne, osob-
nosťami a inštitúciami doma a v zahraničí.
Práve v reálnej a neformálnej spolupráci
a nadväznosti majú naše fakulty, a tým aj
univerzita, šancu presadiť sa v národných
podmienkach cez medzinárodnú akcep-
táciu. Ak chceme ako univerzita obstáť 
v tvrdej konkurencii, musia byť záujmy
fakúlt dlhodobo podriadené smerovaniu
univerzity. Vo vzťahu k nášmu pôsobeniu
ako dekanov v spojení s kvalifikovaným
pedagogickým zborom, vysokou úrovňou
vzdelávacieho procesu, podporeného tvo-
rivou vedeckou prácou a úzkou spolu-
prácou s praxou, musí byť cieľom ambi -
ciózny absolvent, schopný profesionálne
sa zorientovať a tvorivo prispôsobiť po-
žiadavkám trhu práce. 

Vážené slávnostné zhromaždenie, 
úlohy, ktoré stoja pred nami, dekanmi,

nebude možné realizovať bez širokej pod-
pory členov našich akademických obcí,
spoločenského konsenzu, vzájomnej úcty,
a tiež našich najbližších spolupracovníkov
a blízkych rodinných príslušníkov. Chcem
v mene nás, inaugurovaných dekanov,
prehlásiť, že sa budeme snažiť na fakultách
rozvíjať dielo, ktorého základy položili naši
predchodcovia a vytvárať priaznivé pod-
mienky pre tých, ktorí ho budú ďalej roz-
víjať.

V závere mi, vážení prítomní, dovoľte,
aby som sa Vám v mene svojich kolegov
poďakoval za prítomnosť na našej inau-
gurácii. Veľmi si to vážime a chápeme to
ako prejav priazne a podpory našim fa-
kultám a našej alma mater - Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 

Prof. Ing. DANIEL BÍRO, PhD.

Dnes, na slávnostnej inaugurácii, som
v duchu akademických tradícií a zvyklostí
odovzdal dekanské insígnie štyrom novým
najvyšším predstaviteľom fakúlt našej uni-
verzity. Je to slávnostná chvíľa pre nás
všetkých, pri ktorej je vhodné povedať
niekoľko všeobecných myšlienok o našom
poslaní, ako aj o budúcnosti. Veď doterajší
počet absolventov od začiatku našej exis-
tencie je už vyše 55-tisíc, absolventov
s titulom kandidát vied a philosophie
doctor je viac ako 1900, čo nás zaväzuje
k zodpovednému prístupu vo výchove
a vzdelávaní našich študentov pri vzá-
jomnej účelnej spolupráci všetkých súčastí
univerzity. Je to naša úloha a poslanie.

Charakterom zelenej univerzity prebe-
ráme spoluzodpovednosť za trvalo udrža-
teľný rozvoj našej krajiny, zlepšenie kvality
života na vidieku, rast produkčnej a eko-
nomickej výkonnosti pôdohospodárstva,
meníme technológie pestovania plodín 
a chovu hospodárskych zvierat, aplikované
postupy v agropotravinárstve, prispievame
k poznaniu bohatstva agrobiodiverzity
a jej uchovaniu pre budúce generácie.

Od začiatku tohto akademického roka
uskutočňujeme nové prístupy vo väzbách
a vzťahoch našej univerzity s vonkajším
prostredím, najmä v rozvíjaní spolupráce
so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami,
so spoločenskou a podnikateľskou sférou,
s naším regiónom, ako aj mestom. Po -
núkame spoluprácu hospodárskej praxi,
verejnej správe i celej akademickej ko-
munite v SR.

Veľa energie vkladáme do budovania
medzinárodných vzťahov. Naša univerzita
je len niekoľko dní súčasťou Európskej
asociácie univerzít, sme novými členmi
siete univerzít o živej prírode v strednej
a juhovýchodnej Európe, ako aj Dunajskej
rektorskej konferencie. Členstvo v týchto
združeniach nám otvorilo prístup k aktuál -
nym informáciám z akademického pro-
stredia a formovaniu vysokoškolského
vzdelávania a výskumu v Európe. Na ob-
dobie rokov 2010 až 2013 sa naša uni-
verzita stala prvou a zatiaľ jedinou vyso-

koškolskou inštitúciou v Slovenskej repub -
like, ktorá získala uznanie Európskej ko-
misie za zabezpečovanie a realizáciu eu-
rópskeho systému transferu kreditov a mo-
bilít študentov.

Z hľadiska budúcnosti majú pre nás
tieto úspechy, na ktoré môžeme byť právom
hrdí, veľký význam, zaväzujú nás a vytvá-
rajú predpoklady, aby naša univerzita bola
akceptovaná, dôveryhodná a zaradila sa
do skupiny kvalitných a konkurenčne
schopných európskych univerzít.

Vážené dámy a páni!
Súčasné obdobie a najmä naša bu-

dúcnosť si vyžadujú prijímanie nových
opatrení, pretože život na univerzitách
plynie veľmi rýchlo. Stavia pred nás možné
ohrozenia, ako aj nové výzvy a príležitosti.
Tie budeme na všetkých fakultách spo-
ločne rozvíjať vo vzdelávaní, výskumnej
činnosti, medzinárodnej spolupráci, ale
najmä v nových požiadavkách na rast
kvality a uplatnenie našich absolventov
v spoločenskej praxi. Podporujeme uni-
verzitný prístup k získavaniu vedomostí
a hľadáme príležitosti pre mobility našich
študentov a učiteľov nielen v krajinách
EÚ, ale na celom svete. Nové možnosti
sme otvorili smerom ku krajinám Ázie,
Blízkeho východu a Afriky. Do tohto úsilia
organicky zapadá príprava a realizácia
študijných programov v anglickom jazyku
na všetkých našich fakultách, zabezpe-
čenie ponuky dvojjazyčnej výučby nie -
ktorých profilujúcich predmetov či modulov,
ako aj tvorba spoločných študijných pro-
gramov, vedúca k postupnému zavádzaniu
a uznávaniu spoločných diplomov. Snaží-
me sa držať krok s informačnou revolúciou.
Implementáciou nového akademického
systému chceme od budúceho roka vytvoriť
technické a komunikačné predpoklady
pre skvalitnenie hlavných oblastí vnútor-
ného života našej univerzity.

Veľkú pozornosť venujeme aj tomu, aby
sme na univerzite mali čoraz viac takých
výskumných programov, ktoré povedú
k spolupráci viacerých fakúlt, a čo viac,
aby aj externé výskumné a podnikateľské

kruhy boli súčasťou tohto procesu. Len
vďaka vede môžeme udržať poznanie na
univerzite svieže. Zabezpečujeme odo-
vzdávanie najnovších poznatkov a pod-
porujeme, aby sa výsledky vedy čo najskôr
využili vo vzdelávaní a praxi. Naďalej bu-
deme dbať na prepojenosť medzi vedec-
kovýskumnou a výchovno-vzdelávacou
činnosťou. Od fakúlt a základných praco-
vísk očakávame intenzívnejšie využívanie
tvorivosti mladých ľudí a od dekanov kon-
krétne mechanizmy na ich realizáciu.

Osobitne veľký úspech sa dosiahol tým,
že sa univerzita stala centrom vedy v ob-
lastiach ochrany a využívania agrobiodi-
verzity, uplatnenia biotechnológií a ochrany
životného prostredia. Všetky centrá exce-
lentnosti a naše partnerstvá vytvárajú mo-
dernizáciou infraštruktúry unikátne pod-
mienky pre vedeckovýskumnú činnosť fa-
kúlt, ako aj pre vzdelávanie študentov
a doktorandov, no hlavne by mali napĺňať
naše očakávania vo zvýšenom počte
a kvalite vedeckých výstupov. Na univerzite
sa realizuje v súčasnosti viacero medzi-
národných vzdelávacích a výskumných
projektov vrátane 7. rámcového programu,
financovaných z prostriedkov EÚ.

Vážené kolegyne a kolegovia,
obdobie, v ktorom žijeme, nie je jednodu-
ché a podmienky pre naše pôsobenie vo
všeobecnosti nie sú ideálne. Profesia uči-
teľa, ktorú sme si zvolili, nie je len naším
zamestnaním, ale je to naše poslanie,
ktoré nám prináša okrem každodenných
starostí hlavne radosť z kvalitného vzde-
lávania, výskumu a absolventov pripra-
vených pre prax. Za doterajšiu prácu sa
chcem z tohto miesta poďakovať bývalým
dekanom fakúlt, za výsledky, ktoré jed-
notlivé fakulty pod ich vedením dosiahli.
Chcem ich požiadať o spoluprácu a osobný
prínos v ďalšom období ich pôsobenia na
našej univerzite.

Dnes inaugurovaným dekanom želám,
aby pre napĺňanie svojich myšlienok
a predstáv získali podporu akademickej
obce, akademického senátu, podporu zo
strany partnerských fakúlt a inštitúcií doma
a v zahraničí. Iba dobré fakulty robia silnú
univerzitu, schopnú konkurovať aj silnejším
partnerom. Mojou úlohou bude nachádzať
spolu s vami cesty k týmto ideám v duchu
známej zásady, že keď je dobrá vôľa,
cesta sa zvyčajne nájde. Som presved-
čený, že našou vzájomnou spoluprácou
sa Slovenskej poľnohospodárskej univerzite
v Nitre v ďalšom období bude dariť v súlade
s krédom Non progredi est regredi, nejsť
dopredu znamená ísť späť.

Dr. h. c. prof. Ing. PETER BIELIK, PhD.

Na seminári sa zišli starostovia obcí z okresu Nitra a Zlaté Moravce. 
Foto: MONIKA GUBÁŇOVÁ

INAUGURAČNÝ PRÍHOVOR DEKANA FAKULTY AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

VYSTÚPENIE REKTORA SPU PRI PRÍLEŽITOSTI INAUGURÁCIE DEKANOVBudujeme partnerstvá 
aj v oblasti energetiky

Ako nás informoval vedúci projekto-
vého tímu doc. Dr. Ing. Juraj Maga, išlo
o komplexný kooperačný model ener-
getiky obnoviteľných zdrojov troch slo-
venských krajov a jedného maďarského
regiónu. Časť programu „slnečného svi-
tu” poukazuje na skutočnosť, že slnečné
žiarenie je základom všetkého života
na Zemi a zároveň najväčší, nevyčer-
pateľný zdroj energie. Navyše taký,
ktorý v porov-
naní s inými naj-
menej zaťažuje
životné prostre-
die. Preto by
sme ho mali v
čo najväčšej
miere využívať.
A čo „mesačný
svit“? Nabáda
nás, aby sme
vo všeobecnosti
efektívne využí-
vali dostupné energie. Veď Mesiac, ktorý
si od Slnka svoje svetlo iba požičiava,
ho nám, ľuďom, v noci poskytuje. My
by sme mali svoju energetickú potrebu
riešiť tiež takto, efektívne, úsporne. Logo
programu má za cieľ znázorniť to tým,
že obom nebeským tesám dáva usmiatu
ľudskú tvár, ktorá vyžaruje optimizmus
pre budúcnosť.

„Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja
Janko...“

Jadrom projektu bolo identifikovať 
a kvantifikovať potenciál obnoviteľných
zdrojov energie na Slovensku a v Ma-
ďarsku, podmienky a udržateľnosť ich
hospodárskeho využitia a ochrany prí-
rodného prostredia. Priniesť osvetu
o obno viteľných zdrojoch energie všet-
kým vrstvám obyvateľstva, počnúc deťmi
predškolského veku až po seniorov, lai-
kom i odborníkom. 

Takto sú koncipované aj publikácie,
vydané rámci projektu. Deti z materských
škôl sa potešia omaľovánke To je sila!,
žiaci základných škôl príbehom pod ná-
zvom Ako Kubo hľadal stratenú ener-

giu, Kto šetrí, má za tri a Do skleníka
patrí šalát. Veku primeranou formou
približujú mladým čitateľom problematiku
ochrany životného prostredia, nabádajú
šetriť energiu, využívať prírodné zdroje.
Učia o tom, čo je skleníkový efekt a ako
mu zabrániť. Pre laickú verejnosť je ur-
čená brožúrka Obnoviteľné zdroje ener-
gie na dosah ruky, Za všetkým hľadaj
energiu a Všade dobre, doma najlep-

šie! Autorkou
textov je Katarí-
na Potoková
z redakcie Poľ-
nohospodára,
detské publiká-
cie ilustrovala
Zuzana Motajo-
vá a brožúry ur-
čené pre dos -
pelých vtipne
a výstižne Mar-
cel Krištofovič.

Pre odborníkov
Z iného súdka je kolekcia deviatich

odborných propagačných brožúr z pera
Juraja Magu a Jana Piszczalku o rôznych
aspektoch obnoviteľných zdrojov energie
a ich využívania vrátane praktických
príkladov z praxe doma aj v zahraničí.
Odborná kniha Zelená energia – rie-
šenie pre budúcnosť autorského ko-
lektívu Juraj Maga, Jan Piszczalka, La-
dislav Nozdrovický, Štefan Hajdu (KSVS),
Lukács Gergely Sándor (Maďarsko) je
venovaná rozvoju využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie, najmä biomasy,
ako aj trendom, ktoré v oblasti bioener-
getiky sleduje Technická fakulta SPU
v Nitre v oblasti výskumu a vzdelávania.
V podobnom duchu je napísaná aj pu-
blikácia Využitie rastlinnej a drevnej
biomasy na výrobu tepla (autori: Juraj
Maga, Jan Piszczalka, Štefan Pepich).

Ak vás téma zaujala, zájdite si po
pro pagačné materiály na Katedru strojov
a výrobných systémov, alebo do redakcie
Poľnohospodára. Príjemné a užitočné
čítanie! KP

Vo štvrtok 3. februára sa na pôde SPU uskutočnil seminár zameraný na výkon
kompetencií miestnej samosprávy, ktorého cieľom bolo prispieť k zlepšeniu fun-
govania samosprávy obcí prostredníctvom virtuálneho vzdelávania v oblasti
práv, povinností a kompetencií jednotlivých orgánov obce. Výsledkom diskusií
bola identifikácia najdôležitejších okruhov problémov pri výkone kompetencií.
Tie budú ďalej slúžiť ako podklad pre tvorbu vzdelávacích materiálov pre pred-
staviteľov miestnej územnej samosprávy.

V rámci programu slovensko – maďarskej cezhraničnej spolupráce a výzvy
Spoločné činnosti na podporu ochrany prírodného prostredia, realizovali pracov-
níci Katedry strojov a výrobných systémov Technickej fakulty SPU v Nitre v uply-
nulom roku projekt s poetickým názvom Program slnečného – mesačného svitu.
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V ZRKADLE...

Doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
Pracovná pozícia:
vedúca Katedry re-
gionalistiky a roz -
vo ja vidieka FEŠRR

Miesto narodenia:
Košúty, okres Ga -
lan ta

Vek: 60 rokov
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Čím ste chceli byť ako dieťa? 
- Ako dieťa som túžila cestovať a

spoznávať ďaleké krajiny. Najvhodnej-
šie povolanie, ktoré sa mi zdalo, že
môže naplniť tieto moje predstavy,
bolo novinárstvo. 

S kým by ste sa chceli stretnúť 
a porozprávať? 

- So svojou babičkou, lebo ako dieťa
som ju nesmierne ľúbila. A veľmi by
som sa chcela vidieť a porozprávať
so svojou dcérou, ktorá žije v Barce-
lone. Už mi je za ňou smutno!

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť? 

- Pocit zadosťučinenia som mala z
toho, že ako kolektív sme dobre zvládli
našu časť práce vo veľkom výskumnom
projekte a pochvalne sa o nej vyjadrili
odborné kapacity, ktoré si vážim. 

Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
- Chcela by som zmeniť globálny

systém rozdeľovania príjmov, postoj
ľudstva k prírode a k sebe samému.
Ale to všetko je utópia. Prakticky by
som chcela vymeniť okná v našom
pavilóne, lebo keď fúka vietor, tak je
tu veľká zima. 

Čo rada čítate (počúvate)? 
- Rada čítam akúkoľvek literatúru,

ktorá naozaj niečo hovorí, v ktorej o
niečo ide. Obdivujem klasiku, najmä
ruskú. A ak si chcem oddýchnuť pri
hudbe, tak počúvam Waldemara Ma-
tušku.

Ako si dobíjate energiu? 
- V zime spánkom a v lete v zá-

hradke.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete
zbaviť? 

- Áno, myslím, že viac času venujem
riešeniu cudzích problémov ako vlast-
nej rodine.

Aké máte koníčky? 
- Teraz už takmer nijaké, lebo čím

som staršia, tým mám menej času.
Ale ak sa nejaký čas nájde, tak rada
snívam a robím si plány, ktoré sa aj
pokúšam realizovať.

Máte nejaký obľúbený citát? 
- Najistejšie miesto, kde nájdete po-

mocnú ruku, je na konci vášho ramena.
(G. B. Shaw) -rch-

Na začiatku akademického roka 2010-2011 si Katedra ekoló-
gie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja (FEŠRR)
pripomenula pätnásť rokov svojej existencie. Pri tejto príleži-
tosti sme požiadali o rozhovor jej vedúceho, prof. RNDr. Pavla
Eliáša, CSc.

K jubileu ekologického pracoviska
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V rámci medzinárodného programu Eureka získava jedenásť zahraničných študen-
tov nové vedomosti v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka. Foto: rch

AIESEC - SÚŤAŽ 
O BEZPLATNÚ STÁŽ

Buď kreatívny!
Do 11. marca pri -
prav a pošli krátke
video / obrázok /
plagát / kresbu /
zvukovú stopu na
tému: Prečo chceš
ísť na stáž? Prečo
by sme mali vybrať
práve teba? Aká je

tvoja vysnívaná stáž?
Viac sa o podmienkach súťaže do-

zvieš na www.aiesec.sk alebo na
 aiesecnr@aiesec.sk

V Kuchyni, ktorá znamená svet
Divadelné podobenstvo – pohľad do

fascinujúceho sveta pod pokrievku ľud-
ských vzťahov, spoločnosti, sveta.

Slávna hra britského dramatika 20.
storočia Arnolda Weskera z roku 1959
ožila v nových kontextoch aktuálnej
témy celosvetovej krízy v netradičnom
scénickom videní mladého maďarského
režiséra Zoltána Balázsa a v podaní
mladej hereckej generácie DAB.

Diváka pozýva do rušného mrave-
niska kuchyne jednej reštaurácie. Rea-
listické príbehy a osudy množstva pos -
táv sa v nej miesia so symbolickým zá-
merom vypovedať o svete, vzťahoch a
spoločenských súvislostiach dneška.
Hrdinovia inscenácie sú rôznych ná-
rodností, pochádzajú z najprotikladnej-
ších sociálnych vrstiev. Ich správanie

aj komunikácia je poznačená vzájom-
nými rozdielmi a odlišnosťami. Svet ku-
chyne sa stáva pomyselnou babylon -
skou vežou. Hlavným akcentom konania
postáv je ich práca. Práca vykonávaná
vo frenetickom nasadení. V snahe pre-
sadiť sa, zapáčiť, ale aj klamať, skryť
sa, utiecť. Pred svetom, pred inými ľuď-
mi. Ubíjajúci stereotyp a zničujúce tem-
po vedie postavy k vysileniu a následne
k snahe oslobodiť sa. Jedinou cestou,
ako uniknúť z uzatvoreného vesmíru
kuchyne, je násilná vzbura. Revolta!
Posledný človiečik v prísnej hierarchii
spoločenského rebríčka sa pokúsi zme-
niť chod systému a sveta. Podarí sa
mu to? Presvedčte sa sami v štúdiu
Divadla Andreja Bagara. Uvidíte, že aj
na „pieskovisku“ sa rodia dejiny. -r-

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa v minulom roku stala člen-
kou medzinárodného programu EUREKA, ktorý má už sedemročnú tradíciu. Jeho
cieľom je vzdelávanie študentov v oblasti regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka
pod tematickým názvom International Study Module on Rural Development around
Europe (Medzinárodný modul štúdia rozvoja vidieka v rámci Európy). Každý rok sa
organizuje v inej európskej krajine, lektormi sú pedagógovia zo Severokarelskej
uni verzity a Savonskej univerzity vo Fínsku, Univerzity HAS Den Bosch v Ho land -
sku, Západomaďarskej univerzity v Šoproni a z poľskej Univerzity v Katoviciach.

Tento rok organizuje medzinárodný
program EUREKA FEŠRR pod vedením
prodekanky doc. Eleonóry Marišovej,
PhD., a to v letnom semestri od 1. februára
do 30. apríla. Ako nás informovala Ing.
Hana Kalužáková, organizačné zabez-
pečenie EUREKY bolo veľmi náročné a
pracovali na ňom intenzívne od septembra
minulého roka. „Podarilo sa nám však
zabezpečiť, aby počas semestra odpred-
nášali na fakulte dohodnuté témy až 14
zahraniční pedagógovia,“ podotkla. 

V rámci programu absolvuje 11 štu-
dentov z Fínska, Holandska, Maďarska,
Českej republiky a z Ruska päť predmetov.
Navštívia vybrané vidiecke sídla, budú
spravovať projekty zamerané na kvalitu
života, na vidieku, rurálne inovácie. Se-
mester ukončia prezentáciou výsledkov
zrealizovaných prieskumov a skúškami.
Okrem zahraničných študentov sa na
medzinárodnom štúdiu zúčastňujú aj slo-
venskí študenti, ktorí majú vynikajúcu prí-
ležitosť študovať doma v angličtine a vy-
počuť si prednášky o rozvoji vidieka 
v Eu rópe od zahraničných pedagógov.

Doteraz študenti absolvovali exkurzie
v rámci dvoch predmetov kvalita života
na vidieku a inovácie na vidieku do dvoch
modelových obcí Machulince a Príbelce,
na projekt rýchlorastúcich vŕb v Kolíňa-
noch a v PD Prašice, ktoré využíva slamu
ako palivo. „Čaká nás ešte jedna exkurzia,
počas ktorej by sa študenti mali stretnúť
a diskutovať so starostami a obyvateľmi
modelových obcí a na základe toho zhod-
notiť kvalitu života v obciach,“ uviedla
Ing. Marcela Chreneková z Katedry re-
gionalistiky a rozvoja vidieka. 

A aké sú doterajšie dojmy pedagógov

a študentov z realizácie programu na
FEŠRR? 

Anna Ševčuková zo Stavropoľskej uni-
verzity si pochvaľuje zaujímavý program.
„Počas troch týždňov sme absolvovali
veľa prednášok a plusom je, že sa roz-
právame iba po anglicky. Navštívili sme
krásne miesta, medzi nimi starobylé
mesto Banskú Štiavnicu, ale zaujali ma
aj obce, napr. Kolíňany, kde je bioplynka.“
Aj pre Gergöa Nagya zo Západoma-
ďarskej univerzity bola exkurzia do Kolí-
ňan veľmi podnetná. „Slovensko som
navštívil už niekoľkokrát, ale teraz som
získal poznatky a skúsenosti, ktoré v bu-
dúcnosti využijem vo svojej praxi pri rie-
šení problematiky obnoviteľných zdrojov
energie.“ 

nám veľmi páči, je tu krásna príroda,
tradície a srdeční ľudia. Všetko je tu pre
nás nové a zaujímavé.“ 

Prof. Tom van Muijlwijk z Katedry roz-
voja vidieka Univerzity HAS Den Bosch
prednášal o európskej vidieckej politike.
Študentov oboznámil s históriou EÚ
a rozdielnymi európskymi politikami.
„Najväčší význam programu Eureka vidím
v tom, že jeho účastníci pochádzajú
z rôznych krajín a pri stretnutí môžu po-
rovnávať, aký je regionálny rozvoj, osíd-
lenie obcí, ochrana životného prostredia
a celkovo kvalita života u nich doma
a v iných krajinách EÚ a svoje poznatky
využiť vo svojej praxi.“ Študentov čaká
aj výlet do Viedne.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Študentka Tanya Tarvonenová z Uni-
verzity North Karelia vo Fínsku a Anita
Jansenová z univerzity v Holandsku ab-
solvovali viacero medzinárodných pro-
gramov, avšak na Slovensku sú po pr-
výkrát. „V našich krajinách má ochrana
životného prostredia, ako aj regionálny
rozvoj dlhú tradíciu. Na Slovensku sa

Kedy a ako vznik lo
toto pracovisko? 

- Zriadenie katedry
ekológie sa pripravo-

valo ako súčasť projektu založenia novej
fakulty pre odbory záhradníctvo, záhradná
a krajinná architektúra a krajinné inži-
nierstvo z pôvodnej Agronomickej fakulty
VŠP v atmosfére priaz nivej pre rozvoj
ekológie a ekologickej (skôr environmen-
tálnej) výchovy na Slovensku. Vznikla v
roku 1995 na novej Fakulte záhradníctva
a krajinného inžinierstva (FZKI), s celo -
univerzitnou pôsobnosťou a úlohou, za-
bezpečiť výučbu ekologických disciplín
na všetkých našich fakultách. 

Ako vieme, boli ste prvým pracovní-
kom a vedúcim katedry.

- V polovici roka 1995 som prijal osobné
pozvanie dekana FZKI prof. Ing. Dušana
Húsku, CSc., založiť a vybudovať katedru
ekológie. Po dôslednej analýze ekologickej
výučby na fakultách VŠP v Nitre som na-
vrhol koncepciu katedry. Pri svojom vzniku
nemala vlastné priestory, ani pracovníkov.
Bola umiestnená v budove na Mariánskej
ulici („na Vŕšku“) a až neskôr sa rozšírila
o ďalších spolupracovníkov.

Kedy sa katedra zapojila do vyučo-
vacieho procesu na univerzite? 

- V akademickom roku 1996/1997.
Mala dvoch pedagógov – odborných
asis tentov, jedného docenta a ponúkala
17 predmetov. Z toho reálne v spomína-
nom roku zabezpečila výučbu ekológie,
ekológie krajiny a ekológie drevín. Ďalšie
zavádzala do výučby postupne. Gesto-
rovala študijné zameranie ekologické in-
žinierstvo v rámci študijného odboru kra-

jinné inžinierstvo. Pre študentov iných fa-
kúlt, najmä Fakulty ekonomiky a manaž-
mentu, ponúkala minor environmentálny
manažment, ktorý si vyberali aj študenti
dištančného štúdia  na pobočkách SPU. 

Ako to bolo s priestorovým zabez-
pečením pomerne rozsiahlej výučby
ekologických predmetov na škole?

- Prednášali sme vo veľkých poslu-
chárňach v hlavnej budove. Kontaktnú
výučbu sme zabezpečovali najmä v prie-
storoch katedry na Mariánskej ulici a
prak tickú výučbu (laboratórne cvičenia
z ekológie) v učebni katedry v Inštitúte
vzdelávania a poradenstva v Kolíňanoch,
kde sa študenti dopravovali školským
autobusom. Súčasťou výučby boli aj ce-
lodenné, neskôr poldenné terénne cvi-
čenia v okolí Nitry. 

Ekológia ako terénna disciplína vy-
žaduje aj prácu mimo učební a labora-
tórií...

- Okrem terénnych cvičení v širšom
okolí Nitry organizovala katedra Letné
školy ekológie, resp. biodiverzity v Rač-
kovej doline (Západné a Vysoké Tatry) a
vo Vlkolínci (Nízke Tatry). Zúčastňovali
sa na nich naši študenti, ale aj študenti
zo zahraničia, napr. z USA či Thajska.
Pre finančnú náročnosť sme však museli
od pravidelného organizovania letných
škôl upustiť.

Ako vieme, katedra sa skoro zapojila
aj do medzinárodných vzdelávacích pro -
gramov... 

- Od roku 1997 do medzinárodného
programu Baltskej univerzity (BUP), ktorý
organizuje Uppsalská univerzita od roku
1991. V roku 1998 bolo pri katedre zria-
dené Centrum Programu Baltskej univer-
zity (BUP) pre Slovenskú republiku a
Českú republiku, ktoré som viedol desať
rokov. Pracovalo však bez personálneho
obsadenia až do roku 2008. O činnosti
Centra sme pravidelne informovali na
stránkach Poľnohospodára. 

Ukazuje sa, že v priebehu piatich
ro kov sa vám podarilo vybudovať pra-
covisko porovnateľné s ostatnými, star-
šími katedrami fakulty, resp. univerzity. 

- Najväčší počet pracovníkov mala ka-
tedra práve v akad. roku 1999/2000: jed-
ného profesora, dvoch docentov, dvoch
odborných asistentov a dvoch technic-

kých pracovníkov, štyroch denných a
dvoch externých doktorandov. K 1. 9.
2000 už bola katedra vybudovaná na
štandardnej úrovni, porovnateľná s inými
katedrami vrátane počítačovej a didak-
tickej techniky. Chcel by som pripomenúť,
že sa nám to podarilo najmä vďaka roz-
víjajúcej sa medzinárodnej (BUP) a do-
mácej spolupráci (CŠŠ, IPVS Kolíňany,
výskumné projekty), bez väčšej finančnej
podpory dekanátu fakulty. V apríli 2004
bola katedra preradená na Fakultu eu-
rópskych štúdií a regionálneho rozvoja,
a tým sa začalo obdobie jej prestavby.
Desaťročné jubileum oslávila už v rámci
novej fakulty. 

Na novej fakulte mala katedra oso-
bitné postavenie. Ako sa podarilo zvlád-
nuť tento prechod?

- V nových podmienkach formovala
svoje partnerstvo s ostatnými katedrami
fakulty prevažne ekonomického zamera-
nia. Čoraz viac sa orientovala na proble-
matiku prírodných zdrojov a otázky ži-
votného prostredia, čo si vyžiadalo za-
vedenie nových predmetov a prijatie no-
vých pedagógov. Spolugarantovala štu-
dijný program Manažment prírodných
zdrojov (1. a 2. stupeň). V roku 2006 
a 2007 sa zlepšili pracovné podmienky
katedry investíciami do modernizácie a
technického rozvoja. 

Mohli by ste nám krátko priblížiť ve-
deckovýskumnú činnosť katedry?

- Od svojho vzniku sa orientuje na prob -
le matiku biodiverzity od jedincov až po
ekosystémy, resp. krajinu, jej zmeny v dô-
sledku prírodných a antropogénnych dis -
turbanciií v podmienkach meniacej sa klí-
my, osobitne na výskum inváznych druhov
rastlín, biodiverzity vidieckej krajiny a
mestských sídiel. Rozvíja populačnú eko-
lógiu a fyziologickú ekológiu rastlín. Ťažis -
kovou problematikou je výskum ekológie
a manažmentu inváznych zavlečených
druhov rastlín. V súčasnosti katedra rieši
dva výskumné projekty VEGA. Projekt
Fungovanie nížinného lesného ekosystému
v podmienkach klimatickej zmeny (2010-
2012) sa rieši v spolupráci s Ústavom
krajinnej ekológie SAV v Bratislave, po-
bočka v Nitre. Druhý projekt Ekologické
determinanty kvality života na vidieku
(2010-2011) vychádza z dlhodobého zá-
meru výskumu na FEŠRR do roku 2015.
Pracovníci katedry sa podieľajú aj na
riešení projektov iných pracovísk, zame-
raných na výskum alternatívnych zdrojov
energie. Skúmajú kvantitatívne a kvalitatívne
vlastnosti biomasy bylín využiteľných na

energetické účely a dynamiku rastu tzv.
energetických bylín v podmienkach juž-
ného Slovenska, ich biologicko-chemické,
energetické a ekonomické hodnotenie.

Nemôžeme obísť rozsiahlu vedec-
ko-organizačnú aktivitu ...

- Katedra ekológie sa podieľala na or-
ganizovaní mnohých vedeckých konfe-
rencií v spolupráci so Slovenskou ekolo-
gickou spoločnosťou pri SAV (SEKOS) a
Slovenskou botanickou spoločnosťou pri
SAV (SBS). Išlo o konferencie populačnej
biológie rastlín a invázie a inváznych or-
ganizmov. V roku 2008 organizačne spo-
luzabezpečila vedeckú konferenciu SE-
KOS na tému Výučbou ekológie na ško-
lách k ekologickej gramotnosti a v roku
2010 zorganizovala konferenciu Starost-
livosť o biodiverzitu vo vidieckej krajine.

Katedra má aj rozsiahlu vedecko-
organizačnú aktivitu...

- Pedagogickí pracovníci sa zúčastňujú
na práci viacerých medzinárodných pro-
gramov, telies a organizácií, čím sa stali
súčasťou medzinárodnej siete vysokých
škôl a vedeckých inštitúcií v Európe a 
v ostatnom svete. Uvediem iba niektoré
z nich. Európska ekologická federácia
(EEF), Vedecký výbor pre problémy ži-
votného prostredia (SCOPE), Medziná-
rodná biologická olympiáda (IBO), v kto-
rých máme významné postavenie. 

Aká je perspektíva Katedry ekológie?
- Chceli by sme naplniť očakávania zo

strany študentov i vedenia fakulty. Je to
predovšetkým organizačné zabezpečenie
a rozvoj študijného programu Environ-
mentálne manžérstvo (1. a 2. stupeň štú-
dia), ktoré katedra garantuje a realizácia
návrhu pre akreditáciu 3. stupňa. Znížiť
súčasné zaťaženie pedagógov dostatoč-
ným personálnym zabezpečením výučby
predmetov študijného programu v I. a II.
stupni vzdelávania. Naďalej realizovať te-
rénne cvičenia, pestovanie a zber rast -
linného materiálu pre laboratórne cvičenia,
udržať kvalitný terénny a laboratórny vý-
skum vrátane celoročného na stacioná-
roch (výskumná plocha v Bábe). Zdroje
pre prácu získavať cez grantové úlohy a
projekty, tak, aby katedra v oblasti vý-
skumu a prevádzky bola ekonomicky sa-
mostatná. Rozvíjať medzinárodnú spolu-
prácu a cestou stabilizácie predmetov,
vyučovaných v jednotlivých študijných
programoch FEŠRR a na ostatných fa-
kultách univerzity, postupne dosiahnuť
úväzkovú zaťaženosť katedry tak, aby
bolo možné zvýšiť počet pedagogických
pracovníkov na štandard určený normou
zaužívanou na SPU a znížiť zaťaženosť
pedagógov.

Ďakujeme za rozhovor! 
K. POTOKOVÁ



Foto: JOZEF GARLÍK ml.

Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či kurióznu situáciu? Podeľte
sa o svoje fotoúlovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spolu s
vtipným textom na našu mailovú adresu: redakcia@ polnohospodar.sk.
Autorov najlepších snímok odmeníme.
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SUCCESS STORY 
Pod týmto názvom sa v stredu 16.

marca 2011 o 13.30 h v posluchárni 
A-02 uskutoční prednáška MUDr. Ľuboša
Fellnera, ktorý „od nuly“ úspešne rozbehol
cestovnú agentúru. Spoločnosť je dlho-
dobým lídrom na trhu s ročným obratom
13 miliónov eur. Cieľom je inšpirovať mla-
dých ľudí a ukázať im, že úspech sa dá
dosiahnuť, len treba ísť za svojím snom.

Dekan Fakulty agrobiológie a potravi-
nových zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že: 

l 8. marca 2011 o 9.00 h v posluchárni
Z-2 prednesie Ing. Radovan Kasarda,
PhD., pedagogický pracovník na Katedre
genetiky a plemenárskej biológie FAPZ,
verejnú habilitačnú prednášku na tému
Stratégia rozvoja a využívania živočíšnych
genetických zdrojov a o 11.00 h bude
v knižnici KGBP (pavilón T, 1. posch.) ob-
hajovať habilitačnú prácu na tému Opti-
malizácia šľachtiteľskej stratégie rozvoja
pinzgauského plemena;

l 10. marca 2011 o 9.00 h v zasadačke
Katedry špeciálnej zootechniky (pavilón
Z, 1. posch.) bude MSc. Abdulhadi Omar
Qoja, doktorand na Katedre veterinárnych
disciplín, obhajovať dizertačnú prácu na
tému Effect of glycerol as an energy sup-
plement in nutrition on ewes reproduction.

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre
oznamuje, že:

l 10. marca 2011 o 9.30 h v zasadačke
D-TF (4. poschodie KKS) bude Mgr. Peter
Hlaváč, doktorand na Katedre fyziky, ob-
hajovať dizertačnú prácu na tému Reolo-
gické vlastnosti potravinárskych materiá-
lov.

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre oznamuje, že:

l 15. marca 2011 o 10.00 h v zasadačke
Katedry ekológie FEŠRR (Mariánska 10)
bude Ing. Branislav Skladanna obhajovať
dizertačnú prácu na tému Produkčná
a energetická bilancia rýchlorastúcich kul-

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Milan Ftáčnik sa listom primátorovi Nitry
Jozefovi Dvončovi a rektorovi SPU Petrovi
Bielikovi poďakoval za účasť a účinko-
vanie univerzitného folklórneho súboru
Zobor v projekte Vianoce v meste 2010 –
Slovenské Vianoce v Bratislave.

Najväčší zimný folklórny festival na Slo-
vensku, ktorý produkčne zabezpečovalo
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
navštívilo v uplynulom roku 93 folklórnych
telies a súborov z celého Slovenska. „Aj
vďaka vystúpeniu FS Zobor ožila atmosféra
v historickom centre Bratislavy neopako-
vateľným čarom vianočných sviatkov,“ píše
sa v liste. „Rozmanitosť slovenského folklóru,
bohaté tradície a zvyky najkrajších sviatkov
v roku, zaujali nielen domácich, ale aj mno-
hých zahraničných turistov prechádzajúcich
naším mestom. Vážime si snahu i energiu
členov súboru vloženú do vystúpenia, ra-
dosť, ktorú rozdali všetkým divákom na
Hlavnom námestí a niektorí aj v domovoch
dôchodcov. Veríme, že nás opäť potešia
svojím vystúpením v hlavnom meste a pri-
vítame ich aj na pódiu Slovenských Vianoc
v Bratislave 2001,“ vyjadril sa v liste primátor
Bratislavy. -r-

tivarov rodu Salix v pôdnoekologických
podmienkach južného Slovenska;

l 22. marca 2011 o 9.00 h v posluchárni
TD-01 (Pavilón záhradnej architektúry)
prednesie Ing. Otakar Rop, PhD., habili-
tačnú prednášku na tému Výživové a tech-
nologické parametre menej známych dru-
hov ovocia a o 10.30 h v zasadačke Deka-
nátu FZKI (Tulipánová 7) bude obhajovať
habilitačnú prácu na tému Výživové cha-
rakteristiky menej rozšírených záhradníc-
kych plodín;

l 23. marca 2011 o 9.00 h v posluchárni
TD-01 (Pavilón záhradnej architektúry)
prednesie Ing. Pavel Ondr, CSc., habili-
tačnú prednášku na tému Využitie krajiny
a akosť vody a o 10.30 h v zasadačke De-
kanátu FZKI (Tulipánová 7) bude obhajovať
habilitačnú prácu na tému Vplyv zmien
využívania poľnohospodárskej krajiny na
akosť vôd.

Basketbal
V dramatickom zápase 34. kola extraligy

podľahli basketbalisti BK SPU Nitra do-
mácemu tímu BK Iskra Svit tesne o jeden
bod 83:82. V ďalšom kole privítali súpera 
z hlavného mesta. Podarilo sa im prekonať
magickú 100-bodovú hranicu, keď zvíťazili
nad Interom Bratislava 102:65. V krajskom
derby vysokoškoláci cestovali na juh Slo-
venska. Domáci Astrum Levice zdolal ve-
dúcu Nitru 84:68 a zosadil ju z čela tabuľky.
Nitra pokračuje v nevýrazných výkonoch
pred blížiacim sa play off. 

Viac na www.bknitra.com.

Volejbal
V 9. kole nadstavbovej časti cestoval

VK Ekonóm SPU Nitra na zápas k súperovi.
VKM Stará Ľubovňa aj napriek náročnému
prvému setu dokázala zdolať vysokoškolákov
3:1 (-30,25,24,22). Posledný zápas odohrali
volejbalisti Nitry na domácom ihrisku, kde
porazili STU Bratislava hladko 3:0. Po bo-
jovnom a dobre takticky zahratom zápase
si pripísali dôležité víťazstvo. Najbližšie sa
predstavia v prvom kole play off, v ktorom
sa stretnú s domácim VKP Bratislava. 

Viac na www.volejbalnitra.sk

Florbal
V 15. kole ženskej extraligy podľahli vy-

sokoškoláčky ŠK Slávia SPU DFA Nitra pod
vedením nového trénera Jozefa Berčíka
hráčkam ŠK 1. FBC Trenčín 5:3. V ďalšom
kole sa predstavili domácemu publiku.
Úlohu favoritiek potvrdili v zápase s ŠK
Rebels 91 Topoľčany, ktoré zdolali 9:0,
a tak po dlhej dobe okúsili chuť víťazstva.
V predohrávke 18. kola privítali nováčika 
z východu. Florbalistky FBC Mikuláš Prešov
prevalcovali domáce hráčky 6:7 a tridsať
sekúnd pred koncom im uchmatli body. 

V druhej lige mužov sa predstavili aj flor-
balisti ŠK Slávia SPU DFA Nitra. Mladíci 
z Bodgau Stupava boli nad ich sily a aj
napriek maródke v súperovom tíme podľahli
5:7. Viac na www.florbalportal.sk

L.B.

Marketingové prístupy k výrobe, obchodu a spotrebe
zemiakov na Slovensku a v krajinách EÚ

Poškodzovanie poľnohos -
podárskej výroby imisiami

Zemiaky majú
významné posta-
venie na trhu s poľ-
nohospodárskymi
produktmi a po -
travinami. Sú vý-
znamnou zložkou
potravy a vplývajú
na zdravie člove-
ka, preto by ne-
mali chýbať v je-

dálničku slovenskej rodiny. Zámerom
autorov monografie, Ing. Patrika Rov-
ného, PhD., prof. Ing. Ľudmily Na-
gyovej, PhD., doc. Dr. Ing. Jozefa
Goliana, Ing. Romana Réckeho a
Ing. Dušana Dobáka, je predstaviť
komplexný pohľad na všetky stupne
marketingovej vertikály vo vzťahu vý-
robný podnik až zákazník, vývoj trhu

zemiakov a zemiakových výrobkov na
Slovensku v období rokov 1989 až
2009, analyzovať jednotlivých účast-
níkov marketingovej vertikály, zhodnotiť
ekonomickú efektívnosť výroby zemia-
kov na Slovensku, poukázať na do-
tačnú politiku pri komodite zemiaky,
ako aj charakterizovať spotrebiteľské
správanie na trhu s touto komoditou
na Slovensku. Autorský tím venoval
pozornosť aj hygie nickým požiadavkám
na skladovanie zemiakov, legislatíve
na podporu trhu na národnej a európ-
skej úrovni. Závery publikácie môžu
slúžiť na zatraktívnenie výroby a vý-
robkov zo zemiakov na Slovensku, 
v súčasnosti stratového odvetvia rast -
linnej výroby. Monografia vyšla vo Vy-
davateľstve SPU a je doplnená tabuľ-
kami, grafmi a obrázkami.

Výživa a životný štýl detí a adolescentov
Pod týmto ná-

zvom vyšla vo Vy-
davateľstve SPU
vedecká monogra-
fia Ing. Kataríny
Fatrcovej – Šram-
kovej, PhD. Pozo-
stáva zo šiestich
kapitol a jej cieľom
je zhodnotiť vybra-
né parametre nu-

tričného a zdravotného stavu – ukazo-
vatele telesného rastu a vývoja (pre-
dovšetkým tie, ktoré sú ovplyvniteľné
výživou a životným štýlom), ďalej stra-
vovacie zvyklosti a životný štýl u detí
predškolského a školského veku i ado-
lescentov, z materských, základných

a stredných škôl v Nitre. Analýza vy-
braných antropometrických parametrov
bola zameraná na zhodnotenie telesnej
postavy a patologických hodnôt, zod-
povedajúcich podhmotnosti, ale najmä
nadhmotnosti a obezite. Ďalším cieľom
bolo porovnať vybrané skupiny detí 
a adolescentov, zistiť rozdiely v stra-
vovaní dievčat a chlapcov, poukázať
na nedostatky v stravovaní a spôsobe
života s ohľadom na nutričné odporú-
čania a zásady správneho životného
štýlu, na podporu správneho rastu 
a vývoja, ako aj na prevenciu civili-
začných ochorení. Autorka tiež na-
vrhuje odporúčania na zlepšenie zis-
teného stavu. Pub likácia je doplnená
prílohou s tabuľkami a CD.

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

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

l 16. 3. 2011 - Základná štátna jazy-
ková skúška B2 (AJ / NJ / RJ / TJ / FJ),
termín písomnej časti: 21. 4. 2011, ter-
mín ústnej časti: 20. 5. 2011,

l 16. 3. 2011 - Všeobecná štátna ja-
zyková skúška C1 (AJ / NJ), termín pí-
somnej časti: 21. 4. 2011, termín ústnej
časti: 27. 5. 2011,

l 16. 3. 2011 - Špeciálna štátna ja-
zyková skúška C2 (AJ / NJ), termín pí-
somnej časti: 3. 6. 2011, termín ústnej
časti: 24. 6. 2011.

Inštitút súčasne upozorňuje na termín

uzávierok prihlášok na prípravné kurzy:
l 16. 3. 2011 - Angličtina pre sekre-

tárky a kancelárske sily, rozvrh: 8. 4. a
15. 4. 2011 od 8.00 – 15.00 h.

Dňa 16. 3. 2011 sa bude konať tzv.
diagnostické testovanie, ktorého cie-
ľom je určiť jazykovú úroveň testovanej
osoby podľa Európskeho referenčného
rámca pre jazyky (A1 – C2). Tes tovanie
je vhodné využiť v situácii, keď záujem-
ca nevie objektívne ohodnotiť svoje ja-
zykové zručnosti (napr. rozhodovanie pri
prihlasovaní na jazykové skúšky). V sú-
časnosti je možné pristúpiť aj do kurzu
arabčiny (úplní začiatočníci) a do kurzu
Business English (B2). Ďalšie in for má -
cie nájdete na www.eku.sk.

Nedostatok hnojív nehrozí
V Kongresovej sále nitrianskeho Agroinštitútu sa 10. februára konal 31. seminár

o racionálnom používaní priemyselných hnojív a pesticídov. Podujatie, ktorého
cieľom je oboznámiť poľnohospodárov s efektívnym využívaním priemyselných
hnojív a vplyvom výživy na vybrané poľnohospodárske plodiny, už tradične orga-
nizuje Duslo, a.s., Šaľa, spoločne so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.

Ich vzájomnú vedeckú spoluprácu,
ktorá sa datuje od roku 1980, v úvode
vyzdvihol Ing. Pavel Kerďo z Dusla. Pri-
pomenul, že všetky hnojivá vyvinuli spo-
ločne s Katedrou agrochémie a výživy
rastlín SPU a dlhodobá spolupráca vy-
ústila aj do stretnutia so zákazníkmi 
v rámci aktivity Dni poľa, ktorej odborným
garantom je prof. Otto Ložek. Ing. Kerďo
konštatoval, že uplynulý rok bol pre slo-
venský agrosektor ťažký. „Záplavy spô-
sobili, že úroda obilnín poklesla o 50 %
a vzrástli ich ceny, ako aj olejnín. Ceny
hnojív sa v roku 2010 zvyšovali mierne,
ostrejší nárast bol zaznamenaný až kon-
com roka. Súčasná sezóna je z hľadiska
dopytu jedna z najlepších,“ povedal od-
borník a ubezpečil poľnohospodárov, že
obávaný nedostatok hnojív nenastane
a najväčší výrobca hnojív na Slovensku
neuvažuje o zastavení svojej prevádzky.
Keďže skupina Agrofert, druhý najväčší
výrobca dusíkatých hnojív v Európe,
ktorej súčasťou je od roku 2005 aj Duslo,
neurčuje ceny na trhu, musí sa im pri-
spôsobiť. V súvislosti s globálnou bilan-

ciou hnojív konštatoval, že ponuka je
dnes v rovnováhe s dopytom, a ráta sa
s tým, že v tomto roku sa bude trh naklá-
ňať v prospech zákazníka. Predstavil aj
niekoľko noviniek z produkcie Dusla, ako
je Dasamag – hnojivo obohatené o horčík,
Dusadam – kvapalné hnojivo s obsahom
síry, Ducanit - granulát dusičnanu vápe-
natého, Magnisul - granulované dusíkaté
hnojivo s obsahom vodorozpustnej síry
a horčíka, či Duvam - kvapalné hnojivo 
s obsahom vodorozpustného oxidu vá-
penatého, ktoré iba pripravujú na trh.

V ďalšej, odbornej časti programu vy-
stúpil prof. Otto Ložek s prednáškou o
efekte minerálnej výživy pri pestovaní
repky olejnej, prof. Jaroslav Hlušek z MU
v Brne o optimalizácii výživy slnečnice a
Ing. Štefan Gáborík z ÚKSUP-u Zvolen
o vplyve dlhodobých výživárskych po-
kusov na úrodu plodín a na agrochemické
vlastnosti pôdy. Na záver sa českí od-
borníci z Agrofertu Holding a Lovochemie,
a.s., podelili so svojimi skúsenosťami
s používaním produktov Dusla.

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

RECENZIE

Uvedenou problematikou
sa zaoberá monografia, ktorú
publikoval autorský kolektív
pod vedením doc. Ing. Karola
Kalúza, CSc. V uplynulom ob-
dobí vyšla vo Vydavateľstve
SPU. Svojím zameraním je
vhodným študijným materiá-
lom pre študentov odboru Kra-
jinárstvo, rozvíjajúcich svoje

znalosti z predmetu kvalita ovzdušia, doktorandov
a postdoktorandov zaoberajúcich sa riešenou
problematikou, ale aj pre prípravu znalcov z od-
boru Ochrana životného prostredia, odvetvia
Odhad škôd v životnom prostredí, organizovanú
Poľnohospodárskym znaleckým ústavom SPU 
v Nitre. Publikácia sa skladá zo štyroch kapitol.
V úvodnej sa autori zaoberajú klasifikáciou zne-
čisťujúcich látok, vplyvom znečistenia ovzdušia
na pôdu, rastlinstvo a na živočíšstvo. „Znečisťu-
júce látky sú také, ktoré mô žu mať (alebo majú)
škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné
prostredie. Spektrum bežných znečistenín ovzdu-
šia tvorí SO2, NOx, PM, CO, O3 a Pb. Pri týchto
látkach sa sleduje účinok na ľudské zdravie
(respiračné problémy, kardiovaskulárne efekty,
vplyv na centrálny nervový systém, kožné alergie),
účinky suchej a mokrej depozície na prírodné
a umelé ekosystémy – škody na pôde, vode,
rastlinstve, živočíchoch vrátane vodných, dô-
sledky znižovania prehľadnosti atmosféry (prie-
stupnosti žiarenia), škody na materiáloch, stav-
bách a kultúrnych pamiatkach,“ píše sa v pub -
likácii. V ďalších jej častiach sú uvedené me -
tódy stanovenia koncentrácie škodlivín v ovzduší
a emisná a imisná situácia na Slovensku. Záve-
rečná kapitola je venovaná kvantifikácii účinkov
imisií na poľnohospodárske plodiny, doterajšiemu
a súčasnému stavu, ako aj perspektíve ďalšieho
vývoja. Monografia je vhodne doplnená farebnými
mapami a tabuľkami. -rch-

SKRIPTÁ
D. Bajčan a kol.: Laboratórne cvičenia z analytickej chémie. Prvé vydanie, náklad

300 ks, cena 2,00 €.
E. Marišová a kol.: Správne právo hmotné a procesné. Prvé vydanie, náklad 500

ks, cena 3,80 €.
L. Zeleňáková a kol.: Hygiena výživy a stravovania. Prvé vydanie, náklad 300 ks,

cena 5,80 €.
R. Majdan a kol.: Elektrické príslušenstvo vozidiel. Prvé vydanie, 100 ks, cena

4,60 €.
M. Habánová: Úprava potravín a stravovanie. Prvé prepracované vydanie, náklad

250 ks, cena 4,60 €.
I. Janko – I. Podhorec: Právne základy športovej činnosti, Základy teórie golfu.

Prvé vydanie, náklad 70 ks, cena 5,50 €.

UČEBNICA
J. Simoník, J. Jobbágy: Stavebné stroje, náklad 100 ks, cena 7 €.

MONOGRAFIE – PRVÉ VYDANIE
M. Kotrla, M. Prčík: Lužné lesy v dolnom toku Váhu a návrh ich obnovy, náklad 

50 ks, cena 4 €.
J. Lazíková, I. Takáč: Právne a ekonomické aspekty nájmu poľnohospodárskej

pôdy, náklad 50 ks, cena 3 €.
P. Krempa, O. Ložek, L. Varga:  Vplyv diferencovanej minerálnej výživy N,P, K, Mg,

S na kvalitu a kvantitu hrozna vo vinohradníckej oblasti Tokaj, náklad 50 ks, cena 3 €.
D. Moravčíková: Vidiecke obce v podmienkach transformácie, náklad 100 ks, cena

3,50 €.
E. Tobiašová: Pôdna organická hmota ako indikátor kvality ekosystémov, náklad 

50 ks, cena 3 €.
P. Strapák, P. Juhás, Z. Sukeníková: Hodnotenie dojiteľnosti kráv na Slovensku,

náklad 50 ks, 3,50 €.
J. Maga a kol.: Využitie rastlinnej a drevnej biomasy na výrobu tepla, náklad 450 ks,

cena 5 €. 
L. Ďorď a kol.: Vplyv klimatických faktorov na kvalitu hrozna a vína v Modrokamenskom

vinohradníckom regióne, náklad 50 ks, cena 2,50 €.
J. Molnárová a kol.: Sustainable, environmental friedly field crops production in

changing climate conditions, náklad 50 ks, cena 5 €. 
J. Noskovič a kol.: Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy –Kvalita vody, náklad 50 ks,

cena 3 €.
M. Halo a kol.: Biologické a výkonnostné parametre koní plemena nonius na

Slovensku, náklad 50 ks, cena 2 €. Vydavateľstvo SPU

Biológia-ekológia-chémia on line

Časopis určený pre všetky typy škôl
vychádza od roku 1996. Prináša aktuálne
informácie zo škôl, články z didaktiky pred -
metov, novinky z vedy, informácie o olym-
piádach a mimoškolskej činnosti, recenzie
nových učebníc, vedeckých publikácií a i.
V súčasnosti ho vydáva Pedagogická fa-
kulta Trnavskej univerzity a je dostupný aj
online na webovej stránke bech.truni.sk.
Nájdete tu obsahy všetkých čísel, ktoré
doposiaľ vyšli, ako i informácie o možnos-
tiach publikovať v časopise. P.E.


