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REKTOR OCENIL ŠTRNÁSŤ OSOBNOSTÍ PEDAGOGICKÉHO A AKADEMICKÉHO ŽIVOTA SPU

STĹPČEK V SKRATKE

Prítomní boli odmenení nielen za dlho-
ročnú pedagogickú a vedeckú prácu,
mimoriadne výsledky dosiahnuté vo vý-
chovno-vzdelávacom procese, ale aj za
inovatívny prístup vo vzdelávaní, repre-
zentáciu SPU na medzinárodnej pôde,
bohatú publikačnú
činnosť doma i v za-
hraničí a úspešnosť
v získavaní projektov,
či starostlivosť o po-
stihnutých a talento-
vaných študentov.
Väčšina z nich sú vý-
znamné pedagogic-
ké osobnosti uzná-
vané na celonárodnej
a medzinárodnej
úrov ni a pre ich prá-
cu je charakteristická
schopnosť spájať teo-
retické poznatky s
praktickou apliká -
ciou. Počas svojho
pôsobenia vychovali
celé generácie ab-
solventov, ktorí našli
svoje uplatnenie v
rámci rezortu pôdo-
hospodárstva aj mi-
mo neho.   

Z Fakulty agrobio-
lógie a potravinových zdrojov bol ocenený
prof. MVDr. Peter Šťastný, PhD., a doc.
Ing. Erika Horniaková, PhD., z Fakulty
biotechnológie a potravinárstva prof. Ing.
Zdenka Muchová, CSc., a prof. Ing. Ja-
roslav Kováčik, PhD., z Fakulty ekono-
miky a manažmentu prof. Ing. František
Kuzma, PhD., a PhDr. Valentína Gálová,

z Fakulty európskych štúdií a regionálneho
rozvoja JUDr. Zuzana Ilková, PhD.,
a JUDr. Lýdia Bezáková, CSc., z Fakulty
záhradníctva a krajinného inžinierstva
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.,
a prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.,

všetkých pedagógov, poďakoval ocene-
ným za hodiny strávené za katedrou, vo
výskume či pri praktickej výučbe štu-
dentov, zaželal im veľa úspechov, zdravia,
trpezlivosti, invencie pri odovzdávaní po-
znatkov, aby myšlienku J. A. Komenské-
ho, že práca pedagóga je poslaním
vzdelávať, vychovávať a formovať novú
generáciu, pretavili do života. Prisľúbil,
že v odštartovanej tradícii oceňovania
pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

bude vedenie uni-
verzity pokračovať. 

Za všetkých oce-
nených sa poďako-
val prof. Pavel Šťast-
ný. Okrem iného pri-
pomenul, že v dlho-
dobo pretrvávajú-
cich zložitých pod-
mienkach sloven-
ského školstva mô-
žu pedagógovia vy-
držať iba vďaka en-
tuziazmu, nie kvôli
finančnému ohod-
noteniu. „Žiaľ, na-
priek tomu, že všet-
ci odborníci môžu
ďakovať práve pe-
dagógom, práca
učiteľov je v našej
spoločnosti nedo-
cenená. Naša škola
mala vždy dobrý
ohlas doma i v za-
hraničí. Želal by som

si, aby sa zmenili medziľudské vzťahy,
aby sme mladým ľuďom dokázali vštepiť
zásady spolupráce a zainteresovali ich
vnímať tímovú prácu ako súčasť svojho
života.“  

Bližšie sa o ocenených osobnostiach
dočítate na www.polnohospodar.sk

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Rektor SPU prof. Peter Bielik prijal
16. marca 2011 prof. Nikolaja V. Para-
china, (na snímke) rektora Orlovskej
štátnej agrárnej univerzity v Ruskej fe-
derácii, Margolfa Konstantina, námest-
níka riaditeľa Centra aplikovaných pro-
blémov svetovej ekonomiky v Moskve a
Mgr. Martina Šran ka, vedúceho obchod-
no-ekonomického úseku Veľvyslanectva
SR v RF.

Cieľom návštevy bolo podpísať zmluvu
o spolupráci medzi oboma univerzitami,
zameranú na výskum, vzdelávanie a
mobilitu študentov a pracovníkov uni-
verzít. -pk-

Z listu rektora Nikolaja Parachina

Vážený pán Bielik, 
rád by som vyjadril vďaku za srdečné
prijatie na SPU v Nitre. Som presved-
čený, že vďaka dobrej organizácii sme
mohli diskutovať o možnostiach spolu-
práce v oblasti vzdelávania zamest-
nancov a výskumných pracovníkov. Dú-
fam, že stretnutie bude prínosom pri
rozvíjaní našich vzťahov a pomôže efek-
tívne riešiť všetky budúce otázky na
základe vzájomnej úcty a dôvery. Vyja-
drite, prosím, moju vďaku všetkým pra-
covníkom, ktorí sa na príprave nášho
stretnutia podieľali!

Pri príležitosti Dňa učiteľov usporiadalo vedenie SPU na čele s rektorom
Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., 28. marca slávnostné podujatie, v rámci
ktorého bola ocenená práca tých pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré
meno našej alma mater. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt a vedenia SPU
odovzdal rektor Peter Bielik ďakovný list 14 zamestnancom.

V dňoch 10. až 12.
marca 2011 sa
prof. Peter Bielik,
rektor SPU, zú-
častnil na výroč-
nom zasadnutí vý-

konného výboru Asociácie univerzít ju-
hovýchodnej Európy a regiónu Čierneho
mora v gréckom Solúne (Thessaloniki).
Predmetom rokovania najvyšších pred-
staviteľov z vyše 40 univerzít bolo zin-
tenzívnenie akademickej spolupráce a
tematické smerovanie výskumu a jeho
výstupov. Súčasťou pracovnej cesty bolo
aj rokovanie s prof. Yannisom Hajidimi-
triou, rektorom University of Macedonia
v Solúne a predstaviteľmi univerzít z Al-
bánska, Ukrajiny, Ruska a Arménska o
možnostiach akademických mobilít a
najmä projektovej spolupráci.

Prof. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, 
prorektorka SPU
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Rokovanie ASECU

V Botanickej zá-
hrade SPU zasadili
16. marca tri stro-
my ginkga dvojla-
ločného, na zý va -
né ho aj stromom
múdrosti a dlhove-

kosti. Trojročné sadenice z Ar boréta v
Mlyňanoch zakúpil prof. Pavel Hrubík a
pracovisku ich daroval pri príležitosti
nadchádzajúceho jubilea,  30. výročia
založenia BZ. „Ginkgo dorastá do výšky
40 metrov, dožíva sa až 2-tisíc rokov. Je
to jeden z mála ihličnanov, ktorý na zimu
zhadzuje lístie. Pre Európu ho objavil v
roku 1690 lekár holandského veľvysla-
nectva Engelbert Kämpfer (1651 - 1716)
v japonskom meste Nagasaki. Semená
a listy ginkga sa používajú ako liečivo.
Je v nich obsiahnutých veľa životne dô-
ležitých prírodných látok, bioflavonoidov.
Pokiaľ ide o rozmnožovanie, ginkgo je
unikát. Je jednopohlavný, to znamená,
že strom má samčie alebo samičie kvety.
Po prvý raz zakvitne až po 25 až 30 ro-
koch,“ povedal prof. Hrubík. -rch-

Zasadili ďalšie ginkgá

Z afrických zimovísk sa k nám vracajú majestátne dlhokrké a dlhonohé bociany biele. Poslovia jari, verní svojmu hniezdu, vraj
prinášajú aj šťastie. Sú samozrejmou súčasťou našich krajov... chráňme ich! Snímka: T.P.

Ruskí hostia

Minister ocenil učiteľov

Žijeme veľmi rýchlo. Mnoho vecí sa
okolo nás iba mihne, ako keby sme
sedeli v kupé rýchlika. Veci zdanlivo
všedné, ale možno aj dôležité, významné
či ojedinelé. V tom chvate niet času pri-
staviť sa pri nich a zvážiť, koľko našej
pozornosti a času si vyžadujú, alebo
prosto zaslúžia. Niet kedy, lebo náš
rýchlik sa len rúti a rúti a za jeho oknami,
akože na písacom stole či v notese, na
nás striehne tisíc ďalších vecí, ktoré
treba vybaviť, na ktoré nesmieme za-
budnúť. Sú naozaj všetky rovnako dôle-
žité? Máme čas dôkladne sa nad nimi
zamyslieť a vysortírovať ich, tak toto bez-
podmienečne áno, toto nemusím hneď,
znesie odklad, bez tohto sa zaobídem..? 

Spomínam si, ako mi raz riaditeľ istej
spoločnosti, kde som pracovala, poslal
po sekretárke za náruč rôznych doku-
mentov a papierov, ktoré mali v rožku
červené zakrúžkované písmeno „K“.
V prvom momente som sa cítila veľmi
poctená, že ich označil začiatočným
písmenom môjho mena. V druhom som
si uvedomila, že to bude asi „založiť do
knižnice“. No aké bolo moje prekvapenie,
keď som na priamu otázku dostala priamu
odpoveď. To veľavravné K znamenalo –
kôš! A bolo vybavené! Nemusela som
sa zapodievať tým, do ktorého šanónu
ich založím, či ich vybavím sama, alebo
pošlem kolegom. Úľava, ale zároveň aj
dobrá lekcia pre mňa. Pozornejšie čítať
a myslieť o krok dopredu. Alebo na tých
okolo mňa. Dobre si rozmyslieť, čo je
v danej chvíli pre mňa či pre nich, ale aj
z pohľadu chvíľ ďalších, podstatné. 

Neviem, či som sa to dôkladne naučila,
pretože, ako vieme, oddeliť zrno od pliev
nie je jednoduché. Ale v dnešnej upo-
náhľanej dobe veľmi užitočné. Pretože, kto
si uvedomí, že na niektoré „papiere“
možno pokojne napísať čarovné písmen-
ko „K“, je o krôčik bližšie k tomu, aby
stíhal uháňajúci vlak. K. POTOKOVÁ

Päťdesiatosem osobností si 28. marca
z rúk Eugena Jurzycu, ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR, pri príležitosti
Dňa učiteľov prevzalo jedno z troch oce-
není nesúce meno sv. Gorazda - veľkú a
malú medailu či ďakovný list za dlhoročnú
pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky
vo výchovno-vzdelávacom procese, ale
aj za inovatívny prístup vo vzdelávaní.

Boli medzi nimi aj pedagógovia našej
univerzity. Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.,
z Fakulty biotechnológie a potravinárstva,
ocenený za celoživotný významný prínos
k rozvoju poznania, vysokoškolskej pe-
dagogiky a šíreniu dobrého mena slo-
venského školstva v zahraničí a prof.
Ing. Ján Gaduš, PhD., z Technickej fa -
kulty, za obetavú prácu vysokoškolského
pedagóga, prínos vo výskume a medzi-
národnej  spolupráci v oblasti obnoviteľ-
ných zdrojov energie.

Blahoželáme! -r-

Ocenená PhDr. Valentína Gálová pracuje na našej univerzite od roku 1972. Vo
svojej pedagogickej praxi a vedeckovýskumej činnosti sa zameriava na riešenie
didaktických problémov výučby ruského jazyka. Foto: za

z Technickej fakulty prof. Ing. Ladislav
Nozdrovický, PhD., a doc. RNDr. Zuzana
Hlaváčová, CSc. Na návrh rektora SPU
bola ocenená Mgr. Mária Urbanová z
Centra IKT a PaedDr. Ľubomír Urban,
tréner bas ket balistov BK SPU Nitra.   

Prof. Peter Bielik, ktorý si týmto stret-
nutím uctil náročnú a zodpovednú prácu

Foto: archív J.G.
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Odbory utužujú kolektívneho ducha

Pre zlepšenie vybavenosti našej univerzity

O postavení žien na vidieku

Cieľom návštevy sýrskych hostí bol tréning
a výmena skúseností s pedagógmi a dokto-
randmi FEŠRR a FEM z oblasti postavenia
žien na vidieku v Európe a v arabských kra-
jinách, možností ich podnikania v poľnohos-
podárstve a pôsobenia v neziskovom sektore.
Trojčlenný tím výskumných pracovníkov, prof.
Mohamed H. Abdel Aal, riaditeľ odboru po-
radenstva v poľnohospodárstve a pracovníci
tohto odboru Umeima Mhd Khair Alhumsiová
a Haitham Alhajali, absolvoval počas pobytu
prednášky a diskusie z oblasti sociologického
prieskumu na vidieku (Mgr. D. Moravčíková),
rodovej rovnosti a pôsobenia NGO na vidieku
(doc. V. Petrášová), so zameraním na pod-
mienky arabských žien na vidieku. Súčasťou
programu bolo aj stretnutie so zástupkyňami
Vidieckeho parlamentu a so ženami - líder-
kami, ktoré odovzdali sýrskym partnerom
cenné poznatky o podnikaní na vidieku. Zá-
stupcovia ACSAD a SPU vyjadrili presved-
čenie, že výsledky tréningu budú úspešne
implementované vo vybraných vidieckych
regiónoch Sýrie. 

Ženy v Sýrii sa čoraz viac zapájajú do
aktivít v sektore poľnohospodárstva. „Ich
potenciál je obrovský, najmä vzhľadom na
nárast populácie, environmentálne zmeny a
migráciu miestnych mužov do mestských
centier a iných viac prosperujúcich oblastí,“

Univerzitná organizácia (UO) Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku zorganizovala 17. marca konfe-
renciu, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia OZ PŠaV na Slo-
vensku, MUDr. Alexander Kurtanský, podpredseda OZ PŠaV
na Slovensku a predseda Združenia vysokého školstva a PRO,
Mgr. Katarína Zozuľáková, špecialistka ZVŠ a PRO, prítomný
bol aj doc. Jozef Hoššo, predseda najväčšej univerzitnej od -
borárskej organizácie z Univerzity Komenského v Bratislave 
a predstavitelia manažmentu SPU.

Projekt s názvom Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných tech-
nológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU vstúpil do posledného
roka riešenia. Slovenská poľnohospodárska univerzita ho získala v rámci programového
obdobia 2007-2013 na základe výzvy OPVaV-2008/5.1/02-SORO začiatkom roka 2009.

Realizácia projektu sa začala v auguste
2009 na základe zmluvy o poskytnutí ne-
návratného finančného príspevku z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja a
štátneho rozpočtu SR v celkovej výške 
3 510 573, 92 eur. Tretiu časť spolufinan-
covania vo výške 5 percent tvoria vlastné
nedotačné zdroje prijímateľa a vo finančnom
vyjadrení predstavujú 184 767,05 eur. Hlav -
ným cieľom projektu je modernizácia vnú-
torných vyučovacích priestorov a nákup
modernej informačno-komunikačnej tech-
nológie na zlepšenie výučbových podmie-
nok a vzdelávacieho procesu na univerzite.
Projekt sa rieši v rámci troch aktivít.

Cieľom prvej je vybudovať štruktúro-
vanú kabeláž v čitárni SlPK pod aulou a
v študentských domovoch Mladosť, A.
Bernoláka a Poľnohospodár. Zároveň sa
v rámci nej začal v predchádzajúcom
roku realizovať nákup počítačových zostáv,
notebookov, dataprojektorov, skenerov,
tlačiarní, multifunkčných zariadení, vizua-
lizérov, interaktívnych tabúl a ďalších prv -
kov informačno – komunikačných tech-
nológií do vyučovacích priestorov všetkých
fakúlt, ale i SlPK, botanickej záhrady, štu-
dentských domovov a kongresového
centra v celkovej hodnote 1 513 638 eur.
Pre výskumné aktivity Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva sa zakúpili dva
unikátne prístroje v sume 144 014 eur. 
V laboratóriu Katedry biometeorológie a
hydrológie využívajú laserový skener
Fritsch na určovanie zrnitosti zloženia
pôd. Prístroj možno využiť aj na iné ma-
teriály, pri ktorých je dôležité poznať ich
zrnitosť. Prostredníctvom skenera Leica

vykonávajú zamestnanci Katedry záhrad-
nej a krajinnej architektúry laserové ske-
novanie predstavujúce v súčasnosti naj -
efektívnejšiu metódu priestorového me-
rania a následnej tvorby priestorových
modelov (3D) z nameraných hodnôt. 

Druhá aktivita je orientovaná na skva-
litnenie prostredia, v ktorom sa uskutoč-
ňuje vyučovací proces. Stavebné práce
na rekonštrukcii a modernizácii poslu-
chárne ZM 01 a laboratória AC 05 sa za-
čali v januári tohto roka a sú orientované
na celkovú úpravu interiéru vyučovacích
priestorov. V posluchárni ZM 01 sa usku-
točňuje výmena podlahovej krytiny, ob-
kladu stien, stropných podhľadov, elek-

troinštalácie, školských
lavíc. V závere bude
vybavená počítačmi a
modernou audiovizuál -
nou technikou. V prie-
storoch laboratória AC
05 v pavilóne M pre-
biehajú okrem staveb-
ných úprav i dispozič-
né zmeny, s cieľom vy-
budovať k výučbovým
priestorom sociálne za-
riadenia vrátane zaria-
denia pre imobilných

Tretia aktivita projektu, riešená na
prelome rokov 2009 a 2010, mala za
cieľ zabezpečiť bezbariérový prístup štu-
dentov do vyučovacích priestorov v hlav-
nej budove. Montážou štyroch plošín pre
imobilných a rekonštrukciou a moderni-
záciou výťahov v pavilónoch A, Z a CH
sa univerzita snažila pokračovať v sprí-
stupňovaní svojich priestorov študentom
a verejnosti. Snahu univerzity zabezpečiť
rovnosť príležitostí a možnosť prístupu k
štúdiu pre všetkých bez rozdielu, ocenil
v októbri minulého roka čestným uznaním
aj primátor mesta Nitry Jozef Dvonč 
v rámci vyhodnotenia súťaže Nitra –
mesto bez bariér.

Projekt s názvom Prostredníctvom in-
vestícií do informačno-komunikačných
technológií zlepšiť podmienky vzdeláva-
cieho procesu na SPU je jedným z dvoch,
ktoré Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita získala v rámci Operačného pro-
gramu Výskum a vývoj a opatrenia za-
meraného na budovanie infraštruktúry
vysokých škôl. Merateľné ukazovatele
projektu s plánovaným ukončením rie-
šenia v júni 2011 sa v súčasnosti plnia
na 83,87 percenta.

Ing. ALENA JANČUŠKOVÁ,
manažérka publicity

študentov. Výsledkom rekonštrukčných
prác, ktoré majú byť ukončené v apríli,
budú dve moderné posluchárne pre tak-
mer dvesto študentov.

Predseda UO Ing. Miroslav Habán,
PhD., v úvode konferencie bilancoval
činnosť organizácie za uplynulé obdobie.
Účastníkov informoval, že k 31. 12. 2010
mala UO 594 členov, čo predstavuje
49,13 %-nú organizovanosť. V súvislosti
so stabilizáciou členskej základne zdô-
raznil, že sme UO s najväčším percentom
organizovanosti v rámci VŠ na Slovensku,
ktorá sa už niekoľko rokov pohybuje
okolo 50 %. V roku 2010
posilnilo jej základňu 33
nových odborárov z radov
zamestnancov SPU, 7 in-
dividuálnych členov, z to-
ho dvaja mimo SPU a 10
seniorov. Zrušenie člen-
stva žiadosťou bolo za-
znamenané u 32 zamest-
nancov. Prirodzeným od-
chodom do dôchodku
odišlo 7 odborárov.

Prorektorka SPU pre za-
hraničné vzťahy a prácu
s verejnosťou prof. Elena
Horská ocenila činnosť or-
ganizácie slovami, že od-
bory utužujú kolektívneho
ducha a sú spojivom me-
dzi vedením a zamestnan-
cami. Zároveň ich vyzvala,
aby si pozorne všímali ter-
míny akcií, ktoré UO organizuje. „Mnohé
z nich sa neuskutočnili práve preto, že
záujemcovia si neskoro všimli termín ko-
nania,“ povedala. Podotkla tiež, že mnohé
kultúrne či športové akcie s úspešným
priebehom prevyšovali možnosti organi-
zátorov.

V diskusii sa účastníkom rokovania pri-

hovoril MUDr. Alexander Kurtanský. Okrem
iného informoval o vzdelávaní odborárov
na Slovensku a príprave komplexnej novely
zákona o vysokých školách. „Opätovne
budeme presadzovať tie požiadavky, ktoré
sa nám za bývalého ministra nepodarilo
presadiť. Jedna z nich je zmeniť základnú
platovú stupnicu, zakomponovať do zá-
kona rast reálnych platov, venovať po-
zornosť nepedagogickým zamestnancom

v školstve, zvýšiť ich sociálne istoty. Vláda
prisľúbila, že najneskôr začiatkom júna
sa bude touto otázkou zaoberať.“ Podľa
A. Kurtanského treba zastaviť pokles člen-
skej odborárskej základne na Slovensku.
V súčasnosti ju tvorí 4 500 členov, čo je
25 %-ná organizovanosť. „V mnohých eu-
rópskych krajinách klesá počet členov

odborov, napr. vo Francúzsku je iba 8 -
10 %-ná organizovanosť. Zato v sever-
ských krajinách je 90 až 100 %. Dôvodom
je, že odborári majú lepšie benefity,“ po-
vedal A. Kurtanský. Zároveň dodal, že je
dôležité, aby odborári pracovali s mladými,
lebo tí majú prirodzenú tendenciu zdru-
žovať sa.

Najhorúcejšou témou v diskusii bola
pripomienka k stravovaniu, k situácii
s platmi zamestnancov TF, ktorí od 1.
augusta 2010 nedostávajú osobné ohod-
notenie, ako aj návrh fakultnej organizácie
FEM a dielenskej organizácie SlPK a CITK
SPU, prednesený PhDr. Pavlom Barátom,
predsedom FO FEM, prehodnotiť a od 1.
mája 2011 zmeniť výšku výpočtu člen-
ského príspevku. „Členský príspevok by
sme mali odvádzať iba z príjmu, ktorý

zís kavame v hlavnom pra-
covnom čase, to znamená
vo výške 1 % z funkčného
platu, bez odmien a iných
príjmov podľa dohody
o vykonaní pracovnej čin-
nosti a podobne,“ upresnil.
Delegáti konferencie však
tento návrh hlasovaním
nepodporili. V diskusii
predstavitelia OZ PŠaV na
Slovensku pripomenuli, že
by sme mali byť solidárni,
napĺňať aj rezervný fond
i fondy KOZ, ako aj od-
borárskych organizácií EI
(Education International)
- Celosvetového medzi-
národného zväzu zamest-
nancov školstva a ETUCE
(European Trade Union
Commission for Educa -

tion) – Európskej odborárskej komisie
pre vzdelávanie. „Nepridelenie lístka na
kultúrne podujatie a výška odvodov člen-
ského príspevku by nemali byť dôvodom
na vystúpenie z organizácie,“ vyjadril sa
Ing. Habán.

Správu o činnosti univerzitnej organi-
zácie za uplynulé obdobie nájdete na

Sýrskych hostí prijal na pôde SPU rektor prof. P. Bielik. Zaujímali sa o prob-
lematiku postavenia žien na vidieku v Európe a možnosti ich podnikania v poľ -
nohospodárstve. Foto: za

Vodné hospodárstvo krajiny

Voda a krajina, to sú dva neoddeliteľné
subjekty a riešenie vzťahov medzi nimi patrí
v súčasnej dobe nepopierateľnej klimatickej
zmeny medzi kľúčové otázky zabezpečenia
kvality životného prostredia. Publikácia v lo-
gickom slede opisuje vodné hospodárstvo,
jeho význam nielen pre krajinu, ale pre celú
spoločnosť. Zaoberá sa jeho vývojom, prin -
cípmi riešenia v podmienkach EÚ, ale aj
sveta. Uvádza základy vodohospodárskej
politiky Slovenska, ako aj jej štruktúru a or-
ganizáciu. Po všeobecných údajoch posky-
tuje učebnica poznatky o vodných zdrojoch,
ich funkcii a význame. Zahŕňa súčasný po-
hľad na výskyt vody na Zemi, jej funkciu a
význam pre spoločnosť, štruktúru a pôvod
vodných zdrojov, ako aj ich lokalizáciu. Pre-
zentuje princíp vymedzenia povodí Slovenska
a ich správnych území, ako aj definíciu vod-
ných útvarov. Významnou časťou knihy, vy-
plývajúcou z obrovského rozvoja populácie
aj priemyslu, sú otázky súvisiace so znečis-
ťovaním životného prostredia, najmä vody,

ako aj jej ochranou. Jedna z kapitol podáva
obraz o hospodárení s vodnými zdrojmi 
v povodiach, no nezabúda sa ani na dôležitý
prvok regulácie vnútorných vôd na území
prostredníctvom hydromeliorácií či na vo-
dohospodársku bilanciu vodných zdrojov 
a ich využívanie. Významná je časť venovaná
vodnému plánovaniu, hydroekologickým li-
mitom, potenciálnym vplyvom klimatickej
zmeny na vodné hospodárstvo z pohľadu
časovej distribúcie vodných zdrojov a ich
pôvodu, ale hlavne možnosti riešenia týchto
problémov pomocou adaptačných opatrení
vo vodnom hospodárstve Slovenska. Autori
sa venujú problémom plánovania vo vodnom
hospodárstve, a to z historického pohľadu,
i súčasnej situácie v EÚ vrátane legislatívy,
aj metódam riešenia vodohospodárskych
sústav. Záverečná kapitola prináša analýzu
hospodárskeho využívania vody ako strate-
gickej suroviny.

Prof. Ing. DUŠAN HÚSKA, PhD., 
prodekan FEŠRR

Za účasti autorov z Nitry aj Bratislavy a kolegov z FZKI sa 10. marca konalo
sláv nostné uvedenie učebnice do života. „Dobrý vietor do plachiet“ pri ceste
za čitateľmi jej poprial aj prof. Dušan Húska, prodekan FEŠRR a RNDr. Július
Šútor, DrSc., z Ústavu hydrológie SAV (na snímke prvý sprava). Foto: za

Hlavným cieľom projektu je modernizácia interiérov a nákup informačnej a komu-
nikačnej techniky. Foto: archív autorky

Dnes len zriedkakedy nájdeme na pultoch našich kníhkupectiev zaujímavé
tituly z oblasti technickej literatúry. Preto takto zameraného čitateľa poteší nový
prírastok do knižnice, publikácia autorov z dvoch popredných slovenských
univerzít, SPU v Nitre, STU v Bratislave, ako aj Výskumného ústavu vodného hos-
podárstva v Bratislave. Učebnica doc. Karola Kalúza, doc. Štefana Reháka, doc.
Kamily Hlavčovej a prof. Jána Szolgaya Vodné hospodárstvo krajiny poskytuje či-
tateľovi súhrn najnovších poznatkov z oblasti využívania, tvorby, ochrany a plá-
novania vodných zdrojov v krajine. Vyšla vo Vydavateľstve SPU v Nitre.

V rámci bilaterálnej spolupráce medzi SPU v Nitre a ACSAD (Arabské
centrum pre štúdium aridných zón a suchých pôd) so sídlom v Damasku 
v Sýrii navštívili našu univerzitu zástupcia tejto organizácie. Na pôde SPU
ich 14. marca privítal rektor prof. Peter Bielik.

hovorí prof. Mohamed H. Abdel Aal. Vysta-
vené sú však viacerým znevýhodneniam,
ktoré vplývajú na rozvoj ich činnosti. Je to
vysoká miera negramotnosti a nedostatočné
vzdelanie, finančne podhodnotená práca,
obmedzený prístup k vlastníctvu, horšie pra-
covné podmienky v porovnaní s mužmi, zlo-
žitý prístup k úverom, ako aj náboženské 
a spoločenské podmienky, ktoré im odopie-
rajú právo rozhodovať. „Ženy sa venujú
najmä náročným nemechanizovaným akti-
vitám, sú zodpovedné za zber a skladovanie
poľnohospodárskych produktov a významne
sa podieľajú na sejbe, zavlažovaní, kontrole
škodcov a hnojení. Spoločnosť si však uve-
domuje, že treba postupne pracovať na tom,
aby sa dosiahla rovnosť príležitostí medzi
mužmi a ženami v poľnohospodárstve a na
vidieku,“ dodáva prof. Mohamed H. Abdel
Aal. Vzdelávanie, technologická podpora 
a výskum sú podľa neho základné zložky,
ktoré musí obsahovať budúca poľnohospo-
dárska politika Sýrie, ale aj ďalších krajín,
ako je napr. Egypt či Maroko. Tieto faktory
by mali spoločne prispieť k zlepšeniu pos -
tavenia poľnohospodárstva v krajinách a 
k po silneniu jeho životaschopnosti, aby sa
zaručila potravinová bezpečnosť a podporil
boj proti chudobe a vyľudňovaniu vidieka. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Odborárska organizácia na SPU má najväčšie percento organizo-
vanosti v rámci VŠ na Slovensku. Foto: za

„Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných 
technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre”

Dopytovo - orientovaný projekt
Celková výška nenávratného finančného príspevku: 3 510 573,92 eur

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku”
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja
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V ZRKADLE...

Ing. Marián Hamada
Pracovná pozícia:
doktorand na Ka-
tedre regionalistiky
a roz voja vidieka
FEŠRR
Miesto narodenia:
Partizánske 
Vek: 25 rokov
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Čím ste chceli byť ako dieťa?
- Odmalička som čítal množstvo

kníh, dobrodružných románov, kde sa
to hemžilo odvážnymi rytiermi, muške-
tiermi a šerifmi - a tým všetkým som
chcel byť... ak teda odpoveď na otázku
nemusí byť prísne reálna... 

S kým by ste sa chceli stretnúť a
porozprávať?

- Zo svetovej histórie so skvelým
skladateľom, muzikantom i človekom
Franzom Lisztom. Z osobnej histórie
so svojím úžasným starým otcom, ktorý
ma naučil láske k prírode, histórii a 
k poznaniu, no, žiaľ, už nie je medzi
nami. 

Z čoho ste mali v poslednej dobe
najväčšiu radosť?

- Zo svojej krásnej priateľky, keď mi,
kľačiacemu pred ňou na zasneženej
ulici, povedala „áno“.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
- Mnoho vecí..., ale viem, že najťažšie

je začať od seba. To by bolo krásne,
keby sa to podarilo...

Čo rád čítate (počúvate)?
- Naposledy som čítal Forsytovskú

ságu a bola nezabudnuteľná – také
knihy mám rád. Počúvam klasiku a
piesne po 90-te roky. Som staromódny
☺

Ako si dobíjate energiu?
- Na dedine, v prírode, v záhrade 

a s priateľmi. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete

zbaviť?
- Ohrýzam si nechty ☺
Aké máte koníčky?
- Hudbu, film, mariáš. Rád utekám

od obrazovky monitora do prírody, rád
cestujem a objavujem nové, krásne
miesta.

Máte nejaký obľúbený citát?
- „Verný priateľ je ako mocná pevnosť.

Kto takého nájde, nájde si poklad.“
-rch-

Zelené oázy Banskej Bystrice 
očami 
študentov

BLAHOŽELÁME
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V historickej budove banskobystrickej
radnice sa 10. marca, za prítomnosti pri-
mátora, riaditeľa Útvaru hlavného archi-
tekta mesta, pedagógov a doktorandov
Fakulty záhradníctva a krajinného inži-
nierstva, ako aj odbornej verejnosti, usku-
točnila vernisáž prác študentov odboru
Krajinná a záhradná architektúra FZKI.

Prezentácia návrhov, ideových štúdií
pre dve záujmové lokality mesta – kame-
ňolom Kostiviarska a Bánoš - zaujala.
Naši študenti fundovane odpovedali na
otázky novinárov a s potešením prijali
fakt, že primátor mesta Peter Gogola
ocenil ich invenciu. Tlmočil im, že vynaloží
úsilie, aby sa to najlepšie z prezentova-
ných prác v prospech mesta stalo realitou. 

Výstava s názvom Zelené oázy očami
študentov, ktorá obsahuje deväť návrhov
(šesť pre lokalitu Kostiviarska, tri pre Bá-
noš) z autorskej dielne deviatich kolektívov

študentov končiacich 2. stupeň štúdia
na FZKI, trvala do 20. marca a potom ju
reinštalovali v priestoroch Útvaru hlavného
architekta Banskej Bystrice.

Katedre záhradnej a krajinnej archi-
tektúry sa tak opäť, tento raz dobrou

spoluprácou s mestom Banská Bystrica,
ÚHA a spoločnosťou Pemax, s.r.o., po-
darilo študentov zapojiť do riešenia úloh
z oblasti reálneho života.

Prof. Ing. ĽUBICA FERIANCOVÁ, PhD., 
vedúca KZKA

Dvojitá rezervácia v DAB
Divadlo Andreja Bagara v Nitre uviedlo

25. marca celoslovenskú premiéru bláz-
nivej komédie Dvojitá rezervácia. Jej
autormi sú Ray Cooney a John Chap-
man, ktorých inscenácie sú uvádzané
v divadlách po celom svete. 

Hra bola napísaná na vrchole ich tvo-
rivej činnosti, koncom 80. rokov 20. sto-
ročia. Nitrianska verzia komédie je však
zasadená do súčasných reálií. Na diváka
čaká najzamotanejšia a najvtipnejšia
hra o klamstvách v manželstve. Do
sýtosti sa zabaví na peripetiách man-
želských zákrut, na spletitých vzťahoch
medzi mužmi a ženami a na nemanžel-
ských úletoch, ktoré sa, ako to v dobrých
komédiách býva zvykom, končia vzá-
jomným zmierením a šťastným koncom.

Inscenáciu pre nitrianske divadlo pri-
pravil rumunský režisér Cristian Ioan,
ktorý sa v Nitre už podpísal pod úspech
dvoch vynikajúcich komédií s názvom
1+1=3 a 2+2=5, ktorých autorom je
Ray Cooney, jeden z autorov Dvojitej
rezervácie.

Inscenáciu dramaturgicky pripravil
Svetozár Sprušanský, kostýmy navrhla
Diana Strauszová, autorkou scény je
Dorota Cigánková. V hlavných úlohách
sa predstavia: Daniela Kuffelová, Martin
Fratrič, Peter Oszlík, Kristína Turjanová,
Ivan Vojtek st., Martin Nahálka, Anton
Živčic, Eva Večerová a Kristína Grep-
pelová. Bc. EVA BÁNYIOVÁ, DAB

RECENZIA

Pod týmto názvom vyšla vo Vydavateľstve
SPU vedecká monografia Ing. Marty Ha-
bánovej, PhD., a Ing. Miroslava Habána,
PhD., v ktorej zhŕňajú súčasné poznatky o
antioxidantoch v rastlinných zdrojoch. 

Cieľom bolo stanoviť obsah významných
antioxidantov a antiradikálovú aktivitu i anti -
oxidačnú kapacitu vo vybraných druhoch
drobného ovocia, ako aj obsah organických
kyselín v liečivých a koreninových rastlinách,

získaných zberom z prírodných zdrojov a z kultúrnych agroeko-
logických podmienok. 

„Význam ovocia a zeleniny ako zložiek zdravej stravy je úplne
zrejmý. Z priaznivých účinkov na zdravie sú známe rôzne anti -
oxidanty, medzi ktoré patrí vitamín C a E, karotenoidy, selén,
foláty a fenolové zložky vrátane flavonoidov. Liečivé, aromatické
a koreninové rastliny sú tiež zdrojom viacerých účinných obsa-
hových látok, napr. flavonoidov, fenolov, glykozidov, farbív, ktoré
sa podieľajú na oxidoredukčných procesoch v ľudskom organizme.

Antioxidanty obsiahnuté v rastlinách sú možným vysvetlením re-
dukcie výskytu chronických ochorení vrátane kardiovaskulárnych
a nádorových ochorení,“ píšu autori monografie. Tiež vysvetľujú,
že antioxidanty majú uplatnenie aj v potravinárskom priemysle.
Predlžujú trvanlivosť potravín tak, že ich chránia pred znehod-
notením spôsobeným oxidáciou, ktorej prejavom je žltnutie prí-
tomných tukov a ďalších ľahko sa oxidujúcich zložiek potravín
(napr. vonných látok).

Publikácia pozostáva z ôsmich kapitol. Úvodná sa zaoberá
súčasným stavom riešenej problematiky, charakteristikou a kla-
sifikáciou antioxidantov, metódami stanovenia antioxidačnej
aktivity biologických vzoriek, ďalšie vyhodnocujú biologický ma-
teriál, výsledky vybraných kvalitatívnych ukazovateľov drobného
ovocia a obsahu organických kyselín vo vybraných liečivých 
a aromatických rastlinách. Predposledná kapitola zhŕňa obsah
v anglickom jazyku, v záverečnej je uvedený bohatý zoznam
použitej literatúry, až 233 zdrojov, z ktorých autori čerpali zaují -
mavé informácie. Publikácia je vhodne doplnená obrázkami, ta-
buľkami, grafmi a farebnými fotografiami. -rch-

Na banskobystrickej radnici, v strede záujmu regionálnych médií. Foto: archív autorky

Kedy a ako začať s hľadaním práce? Myslíte si, že ako študenti máte ešte veľa
času? Nečakajte do skončenia školy, pripravte sa už teraz. Jednou z príležitostí
sú Národné dni kariéry.

Každý rok ukončí tisíce absolventov vy-
sokú školu. Svoje meno s titulom si hrdo
napíšu na chodníky pred univerzitou a
väčšina sa zaradí do dlhého radu absol-
ventov, ktorí si hľadajú prácu. Ako sa odlíšiť?
Len máloktorí si hneď nájdu zamestnanie
v odbore, ktorý vyštudovali alebo také, s
ktorým by boli spokojní. Slogan „Nezostaň
len na ulici“ je mottom tohtoročného veľtrhu
pracovných príležitostí Národné dni kariéry
(NDK), ktorý sa po prvýkrát uskutoční 6. –
7. apríla aj na východnom Slovensku. 

Už 16 rokov NDK každoročne pomáhajú
študentom zorientovať sa na súčasnom
pracovnom trhu a získať prehľad o pra-
covných pozíciách a požiadavkách firiem.
S obľúbenosťou a návštevnosťou podujatia
súvisí aj rozhodnutie medzinárodnej štu-
dentskej organizácie AIESEC zorganizovať
podujatie okrem Bratislavy aj v Košiciach,
v priestoroch Hotela Centrum.

„Projekt vnímame pozitívne, pretože už
má nejakú históriu a tradíciu. Sú naň zvyk-
nuté firmy aj študenti a záujemcovia o prá-
cu. Z môjho pohľadu je to príležitosť pre
firmu robiť pozitívny marketing, prezentovať
sa, vysvetliť ľuďom, čo práca pre konkrétnu
firmu znamená a vytvárať vzťahy s poten-
ciálnymi uchádzačmi o prácu,“ vyjadrila
sa Dušana Mrvová z ČSOB, a.s.

Dôležitou súčasťou NDK je aj sprievodný
program, počas ktorého sa návštevníci
môžu pripraviť na úspešné zvládnutie pra-
covného pohovoru alebo zistiť, ako napísať
dobrý životopis či motivačný list. Získajú

tak cenné informácie a rady, ktoré im po-
môžu na ceste k úspechu. Ak rozmýšľate
nad vlastným podnikaním, inšpiráciou pre
vás budú príbehy desiatich úspešných
podnikateľov, ktorí už v mladom veku roz-
behli svoj vlastný biznis.

Prezentácie spoločností, tréningy, rie-
šenia prípadových štúdií, pracovný po-
hovor, jazykový test, zaujímavé prednášky.
To všetko pod jednou strechou, počas
dvoch dní. 

Do Bratislavy prišlo tento rok na NDK
vyše 3-tisíc študentov a absolventov, ktorí
mali možnosť osobne sa porozprávať 
s predstaviteľmi vyše 50 prestížnych
firiem. Využite aj vy jedinečnú príležitosť
a nenechajte si ujsť košické podujatie. 

Cestujte za polovicu a príďte zistiť viac
o svojich pracovných možnostiach na
Národné dni kariéry! Viac informácií náj-
dete na www. ndk.sk.

KATARÍNA GABALCOVÁ 
a MARTINA TREPÁKOVÁ, 

AIESEC Nitra

Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja 
SPU v Nitre

Katedra verejnej správy

YR – Net
Téma: Sociálne, ekonomické a právne 

aspekty v rozvoji regiónov.
Termín: 6. a 7. apríla 2011 od 9.00 h 

v zasadacej miestnosti 
Rektorátu SPU.

Konferencia je spolufinancovaná z prostriedkov 
Medzinárodného vyšehradského fondu.

Basketbal

Basketbalisti BK SPU Nitra ukončili
základnú časť súťaže na palubovke
Žiliny, ktorú zdolali 78:87. Vo štvrťfinále
play off pred domácim publikom privíta-
la SPU Nitra Banskú Bystricu a víťaz-
stvom 78:47 sa ujala vedenia 1:0 v sérii.
V odvete na palubovke súpera vysoko-
školáci ťahali za kratší koniec a podľahli
94:91. 

Florbal

Florbalistky ŠK Slávia SPU DFA Nitra
sa po základnej časti umiestnili na piatej
priečke a vo štvrťfinále sa stretli s FBC
Dragons Bratislava. V atraktívnych sú-
bojoch bohatých na góly sa prebojovali
do semifinále a po štyroch zápasoch
(8:9, 13:1, 13:10, 14:5) zvíťazili v sérii
3:1. Dievčatá zatiaľ dosiahli najväčší
úspech v histórii klubu v kategórii žien.
Najvýraznejšou hráčkou štvrťfinále sa
stala Dugovičová s 20 presnými zásah-
mi. 

Volejbal

Volejbalisti VK Ekonóm SPU Nitra sa
stretli s domácou STU Bratislavou v zá-
pase o umiestnenie. V súboji vysoko-
školských klubov zvíťazili 2:3 a dostali sa
do vedenia 1:0 v sérii. L.B.

Katedra fyziológie živočíchov Fakulty
biotechnológie a potravinárstva pozýva
na IX. medzinárodnú konferenciu Ani-
mal Physiology 2011, ktorá sa bude
konať 1. a 2. júna 2011 v Kaštieli v Moj -
mírovciach. Registrácia a informácie
na http://sites.google.com/site/physio-
logyanimal/. 

Na vašu účasť sa teší organizačný
výbor konferencie!

Na medzinárodnom festivale Aka-
demická Nitra, ktorý sa konal začiatkom
júla minulého roka, sa zúčastnili aj
ruské folklórne súbory Kablučok a Be-
sedy zo Štátnej poľnohospodárskej Ti-
miriazevovej univerzity v Moskve. O tom
aké boli ich dojmy z Nitry, sme sa do-
čítali v článkoch Naši v Európe! a Hos-
titeľom bolo Slovensko, publikovaných
v 4. čísle univerzitného periodika Timi-
riazevka. 

„Umelecká úroveň festivalu v Nitre
bola veľmi vysoká. Opäť sme sa pre-
svedčili, že ľudovú tvorbu si na Slo-
vensku vážia a neustále si získava
priazeň publika. Festival sa vydaril!
Veľkolepé prijatie rektorom SPU prof.
Petrom Bielikom a primátorom Nitry,
ako aj výborné ubytovacie podmienky
prekročili naše očakávania. Osobitné
poďakovanie chceme vyjadriť riaditeľke
FS Zobor PhDr. Daniele Wolfovej, PhDr.
Pavlovi Barátovi a taktiež súboristom
z FS Zobor, ktorí sa o nás neustále
starali,“ napísali autori. -rch-

E – KU Inštitút jazykovej a interkul-
túrnej komunikácie v Nitre so sídlom
na Piaristickej ul. 2 oznamuje termíny
jazykových skúšok:

l 15. 4. 2011 - TOEFL,
l 21. 4. 2011 - základná štátna ja-

zyková skúška B2 – ústna časť (AJ /
NJ / TJ),

- všeobecná štátna jazyková skúška
C1/C2 – ústna časť (AJ / NJ).

V prípade záujmu o špeciálnu štátnu
jazykovú skúšku C2 z odboru prekla-
dateľstvo (AJ) sa môžu záujemcovia
prihlásiť do 6. apríla 2011. Termín ko-
nania: jún 2011.

Inštitút súčasne upozorňuje na uzá-
vierku prihlášok na prípravný kurz 
TOEFL (14. 4. 2011). Termín konania
kurzu: 27. 4. – 3. 5. 2011. V stredu 13.
4. 2011 sa bude konať pravidelné diag-
nostické testovanie. Ďalšie informácie
nájdete na www.eku.sk.

Jazykové skúšky, 
neprehliadnite

vás pozývajú 
na medzinárodnú 
konferenciu doktorandov

Antioxidanty v rastlinných materiáloch z prírodných a agroekologických podmienok 

Významného životného jubilea, se-
demdesiatin, sa 16. marca 2011 dožil

prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc.
Na Fakulte záhradníctva a krajinného

inžinierstva pôsobil od roku 1995, v sú-
časnosti je členom kolektívu zamest-
nancov Botanickej záhrady SPU. Jeho
odbornou doménou, ale aj veľkou celo-
životnou láskou, je sadovnícka dendro-
lógia, ktorej zásady vštepoval a neustále
vštepuje svojim študentom a všetkým,
ktorí majú radi prírodu a jej krásy. Okrem
bohatstva vedomostí odovzdáva mladým
ľuďom aj to prosté, ľudské, čoho v živote
človeka nikdy nie je dosť a ktoré ho
robia krajším a hodnotnejším.

Do budúcich rokov prajeme pánu
profesorovi Hrubíkovi veľa zdravia, opti-
mizmu a energie do práce a pohodu
v kruhu blízkych!

Spolupracovníci a študenti z Fakulty
záhradníctva a krajinného inžinierstva

a botanickej záhrady
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