
Z 55-ROČNEJ HISTÓRIE POĽNOHOSPODÁRA

SENÁT ZASADAL V PODKYLAVE

STĹPČEK

Na prahu leta je univerzita miestom, kde
sa niečo končí a zároveň začína. Promočné
„mrave nis ko“, slávnostné chvíle, s mami-
nými slzičkami šťastia, znamenajú pre ab-
solventov jedným dychom rozlúčku s uni-
verzitou a zároveň vstup do novej školy -
života. Kolotoč. Perpetuum mobile. A hľa,
kalendár pripomína, že v prípade našej
alma mater už bezmála šesťdesiat rokov!

Koľko je to tvárí, koľko príbehov, osudov. Ťažko porátať. Ale,
veď to nie je ani podstatné. Podstatné je, ako škola mladých
formovala, pripravila pre povolanie. A naopak, akú stopu tu jej
bývalí študenti zanechali. Lebo iba takto, vzájomne sa obrusujúc,
sa zachováva kontinuita, to vzácne a neopakovateľné. História,
ktorú zachováva pamäť jej absolventov, ale aj písané slovo. 

Na našej univerzite je to kronika zvaná dvojtýždenník Poľ-
nohospodár. Ako skromný súpútnik verne a skromne kráča po
boku školy už vyše polstoročia! Možno bol jeho zakladateľ,
pán Ľudovít Kohút, prorokom, keď v jednom z prvých úvodníkov
napísal: „Poľnohospodár bude raz aj svedkom nášho života,
bude svedčiť za nás, ako sme žili, o čo sa usilovali, s akými
ťažkosťami sme zápasili, čím iskril vtip a fantázia našich po-
slucháčov...“ A dnes, keď držím v ruke posledné číslo jeho ju-
bilejného 55. ročníka, dovolím si trochu bilancovať a povedať,
áno, je to tak. Redaktori sa držia tohto odkazu a roky rokúce,
veľmi zodpovedne, prinášajú verejnosti správu o tom, ako
a čím žije naša alma mater. Našťastie, majú k dispozícii širokú
„redakčnú radu“. Nemyslím teraz na niekoľkých zástupcov
z každej fakulty či pracoviska. Myslím na všetkých Vás, vážení
kolegovia, ktorí ste spolu s nami v redakcii tvorili a stále tvoríte
obsah novín, každé dva týždne nedočkavo čakáte na nové
číslo. Prispievate poznámkou, námetom. Telefonicky, alebo
trebárs pri obede v menze. Verte, veľmi si to vážime a tešíme
sa z Vašej priazne a priateľstva. Veríme, že vďaka nim a spolu
s nimi Poľnohospodár oslávi ešte nejedno jubileum! 

Dnes oslávencovi srdečne blahoželám k 55. narodeninám
a som nesmierne rada, že som ostatných desať rokov, každý
deň, každú hodinu a minútu, bola jeho súčasťou. Radosť
z tvor by pre Vás mi bola cťou aj potešením. Prajem Vám do
budúcnosti všetko najlepšie, vážení čitatelia! 

KATARÍNA POTOKOVÁ
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Dobré a plodné dni budúce,
Poľnohospodár!

Po premiestnení Vysokej školy poľnohospodárskej
do Nitry vznikla myšlienka vydávania vysokoškol-
ského časopisu, ktorého úlohou by bolo informovať
študentov a zamestnancov o dianí na škole. Na
ustanovujúcej schôdzke redakčnej rady sa jej čle-
novia dohodli, že časopis bude mesačníkom a z
viacerých variantov vybrali názov Poľnohospodár.
Vypracovaním štatútu bol poverený dr. Ľudovít
Kohút, odborný asistent Katedry jazykov, ktorý sa
stal tútorom a dlhoročným redaktorom nového pe-
riodika. 

Prvé číslo Poľnohospodára vyšlo vo februári
1957 (šk. rok 1956/57). Dva roky vychádzal vo
formáte A5 rozmnožovaný cyklostylom, od roku
1958 začal vychádzať ako dvojtýždenník v novi-
novom formáte. Na poste výkonného redaktora
sa postupne vystriedali traja vtedajší študenti:
Vlado Markovič, Rudolf Haspra a Ján Benej. Zod-
povedného redaktora z radov pedagógov určovalo
vedenie školy. Nie vždy sa podarilo získať pre do-
pisovateľskú spoluprácu dostatok študentov či
pedagógov, a tak celá ťarcha zaobstarávania prí-
spevkov a vydávania časopisu ležala na pleciach
niekoľkých jednotlivcov, prevažne študentov. Po-
tvrdilo sa to najmä v skúškovom období, keď sa
prejavili ťažkosti s vydávaním nových čísel. V roku

1965 bola preto ustanovená stála výkonná redak-
torka Poľnohospodára Elza Glesgová. V roku 1978
ju vystriedala Oľga Šoková, ktorá sa ako výkonná
redaktorka pod obsahovú i grafickú náplň dvoj-
týždenníka podpisovala takmer dvadsaťdva rokov.
V roku 1990 dostal Poľnohospodár po prvýkrát na
plný úväzok aj vedúcu redaktorku. Mgr. Mária
Kočnerová túto funkciu zastávala až do svojej
predčasnej smrti. V roku 2003 sa vedúcou redak-
torkou stala Mgr. Katarína Potoková. Počas jej pô-
sobenia sa zvýšila úroveň obsahovej a grafickej
podoby Poľnohospodára a ako jedno z prvých
univerzitných periodík na Slovensku začal v roku
2006 vychádzať plnofarebne.

S posledným číslom jubilejného 55. ročníka
sa s nami lúči aj naša šéfredaktorka a vedúca
Kancelárie komunikácie a práce s verejnosťou
Katka Potoková. Prajeme jej veľa zdravia, elánu
a tvorivých síl a veríme, že ani na zaslúženom
odpočinku nestratí úzky kontakt s našou alma
mater a redakciou Poľnohospodára, v ktorej pô-
sobila vyše desať rokov. 

Spolupracovníci a priatelia

Náš šampión, a súčasne unikát v slovenských
tlačených médiách, už bez prerušenia vydávania
prekročil svoje „abrahámoviny“ a cieľavedome
smeruje do blízkej šesťdesiatky. Myslím, že je to
dôsledok daru dobrého slova podaného vo výrokove
i esteticky kultivovanej forme, ktorou Poľnohospodár
prešiel od svojho vzniku v roku 1956. Vďaka
internetu možno jeho obsah poznať a čítať aj v za-
hraničí. Knihy, ale aj noviny majú svoje osudy. Sú
blízke osudom a činnosti ľudí, ktorí ich vytvorili a
tvoria. Sú to (už aj biologicky) skoro tri generácie
ľudí dobrej vôle, ktorí v redakcii, či ako prispievatelia,
dali tomuto dielu punc originality, stálosti a súčasne
hľadania nových foriem a spôsobov šírenia dobrého
slova.

Pritom možno využiť prirovnanie k rastlinám,

ktoré odrážajú kolobeh prírody, života a ich vplyv
na ľudí. Jednou z nich, ktorá podľa Astrológie
múd rych bylinkárok (Práca 1991) súvisí s dátumom
narodenia Poľnohospodára, je liečivá bylina me-
dovka lekárska (Melissa officinalis L.). Človek -
medovka ustavične vyhľadáva a spoznáva nových
zaujímavých ľudí. Chce sa stále vyvíjať, čo aj robí,
ale pritom zanecháva za sebou nielen veľa vecí,
ale aj ľudí. Chce zlepšiť svet a pritom nebojuje len
za ideály, ale aj za všeobecné blaho a rozvoj po-
znania. Je originálny a vynachádzavý (koniec
citátu). Vážení čitatelia, neplatí to aj pre nášho
Poľnohospodára?

Ad multos annos, Poľnohospodár!

Prof. Ing. JOZEF BULLA, DrSc.

Výjazdové zasadnutie AS SPU sa
v malebnom kraji Podkylavy konalo 8.
júna. Na rokovaní boli schválení noví
členovia Správnej rady SPU, a to Ing.
Jozefa Danová, Ing. Timotej Husár, CSc.,
Ing. Arpád Szabó, CSc., a akad. arch.
Ing. Ladislav Švihel. 

AS SPU schválil Dodatok č.1 k Smer-
nici o nakladaní s majetkom SPU, ktorého
cieľom je zjednodušenie práce Likvi-
dačnej komisie SPU a Dodatok č. 2 
k Zásadám výberového konania na ob-
sadzovanie pracovných miest vysoko-
školských učiteľov, pracovných miest
výskumných pracovníkov, funkcií profe-
sorov a docentov a vedúcich zamest-
nancov, v ktorom bola vypustená po-
vinnosť vyhlasovať výberové konanie 
v tlači.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,
rektor SPU, informoval o aktuálnom dianí
na univerzite. Vedenie univerzity rokuje
s firmami o separovanom zbere (papier

a plast). Bola dokončená nová poslu-
cháreň pre 120 študentov, zatiaľ bez za-
riadenia a v štádiu ukončenia je aj štruk-
túrovaná kabeláž (Poľno hos po dár, Mla-
dosť, Bernolák, pod Zoborom). Vedenie
riešilo požiadavku doc. Ing. Karola Ka-
lúza, PhD., dekana FZKI, na riešenie
KTVaŠ na fakulte. Od 1. januára 2012
bude táto katedra fungovať ako Centrum
akademického športu na rektoráte pod
Útvarom univerzitných služieb. Keďže
žiadna fakulta nemá záujem o prevádzku
Malanty, je nutné to riešiť, pretože sa
platí strážna služba, budova chátra, dlho-
dobo sa nevyužíva a je tam problém s
vodou. AS SPU v Nitre odporučil vedeniu
univerzity vyhlásiť verejnú obchodnú
súťaž na odpredaj strediska Malanta,
budovy a priľahlých pozemkov. Rovnaký
postup bol aj pri návrhu na odpredaj
poľnohospodárskych stavieb v Kolíňa-
noch (Ba rac ko), ktoré sú postavené na
pozemkoch, ktoré škola nevlastní. Pro-

rektorka doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.,
prezentovala dostavbu pavilónu TF. Bu-
dova by bola určená pre niektoré katedry
FEŠRR, FBP a FZKI. Zámer je presťahovať
aj knižnicu a CIKT. 

Rektor otvoril otázku systematizácie
pracovných miest. V podstate ide o per-
sonálny audit, pričom nejde len o počty
profesorov a docentov, ale o všetkých
zamestnancov. Zámer do budúcnosti je
stanoviť nevyhnutné počty funkčných
miest profesorov a docentov podľa akre -
ditovaných študijných programov a stup-
ňa štúdia. Veľmi živá diskusia k tejto
téme bola uzavretá konštatovaním, 
že systematizácia pracovných miest je
v štádiu vývoja a hľadania optimálneho
nastavenia kritérií v spolupráci s fakultami.
Podrobnejšie informácie z rokovania
 nájdete na http://cms.  uniag. sk/Groups/
akademickysenat/pnad_ zapisnice/

Mgr. MÁRIA URBANOVÁ, 
tajomníčka AS SPU

Letné slovo rektora
Vážení spolupracovníci, milí študenti!

Verní tradícii a zameraniu našej univerzity, opäť
sme sa ocitli v čase žatvy, ktorá je vyvrcholením ce-
loročného úsilia hospodára. Žatva v našom poní-
maní znamená vyprevádzať do praxe našich absol-
ventov. Zaželať im, aby v živote dobre zúročili to, čo
im univerzita počas štúdia dala. Aby sme my, učite-
lia a ostatní zamestnanci univerzity, dostali v podo-
be ich prosperity zadosťučinenie za vykonanú prá-
cu. Absolventi odchádzajú, ale zároveň v septembri
do našich posluchární zasadnú noví študenti.
Všetkým prajem veľa úspechov, či už v praxi ale-
bo učení. No dovtedy nás čaká leto, čas dovoleniek,
bezstarostného oddychu, zaslúžená odmena za ce-
loročnú aktivitu. Prajem Vám, vážení kolegovia, aby ste počas nej nabrali novú
energiu a podnety pre učiteľskú aj výskumnú prácu. Doprajte si slnka, vody, po-
tešenia zo spoločnosti Vašich blízkych a priateľov. Aby sme sa v septembri opäť
v zdraví stretli na pôde našej alma mater. Bude to rok jubilejný, šesťdesiate výro-
čie etablovania školy v starobylej Nitre. A to je dôvod na hrdosť nás všetkých.

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

Pozdrav patrí nášmu jubilujúcemu dvojtýždenníku, ktorý už 55 rokov pravidelne vstupuje do dní
všedných i sviatočných našej alma mater i širokého spoločenstva jej absolventov. Pozdrav patrí
aj všetkým poľnohospodárom a ľuďom dorábajúcim chlieb náš každodenný v týchto nie ľahkých
a nie jednoduchých časoch.
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Fyziológia živočíchov zaujala

Thajská návšteva na SPUBývalí zamestnanci sa opäť stretli
Každoročne,

začiatkom leta or-
ganizuje odboro-
vá organizácia na-
šej univerzity milé
podujatie, určené
bývalým zamest-
nancom školy. Je
to poďakovanie za
prácu, ktorú tu od-
viedli, ale zároveň
aj príležitosť po-
rozprávať im, aká
je súčasnosť a
perspektíva. Ani
tento rok nebol vý-
nimkou, a tak sa kongresové centrum
14. júla popoludní zaplnilo obecenstvom
v „treťom veku“. Po krátkom uvítaní Da-
nicou Vra nia ko vou, predsedníčkou ko-
misie pre občianske záležitosti, starost-
livosť o zamestnancov a stravovanie,
predstaviteľom vrcholového manažmentu
SPU, dekanom FBP Jánom Tomášom a
predsedom UO OZPŠaV Miroslavom
Habánom, sa o príjemnú chvíľku postarali
členovia amatérskeho divadla DESAŤ

z Hornej Kráľovej, ktorí predviedli úryvok
z komédie Georgea Feydeaua Chrobák
v hlave. Po úsmevných zápletkách man-
želských trojuholníkov pokračoval pro-
gram našich dôchodcov príjemným po-
sedením v jedálni ŠD A. Bernoláka,
spojeným s chutným občerstvením a tra-
dičnou tombolou, do ktorej vecnými dar-
čekmi prispeli fakulty a pracoviská uni-
verzity. A potom sa už len spomínalo a
spomínalo... KP

Amatérske divadlo
DESAŤ z Hornej
Kráľovej má za se-
bou už desaťročnú
históriu, počas kto -
rej odohralo celý
rad predstavení
nielen v rodnej ob-
ci, ale aj na okolí.
Jeho členmi sú aj
absolventi našej u-
niverzity a jej sú -
čas ní študenti. 

Snímky: za

Spolupráca s texaskou univerzitou
So zámerom podporiť vzájomné

porozumenie, ako aj univerzitnú mo-
bilitu a kultúrnu výmenu, podpísal
rektor SPU, Dr. h. c. prof. Ing. Peter
Bielik, PhD., a prezident Texas A&M
University – Commerce v USA, Dr.
Dan R. Jones, Memorandum o spo-
lupráci. 

Medzi hlavné ciele patrí realizácia
výmenných pobytov študentov, mobilít
pracovníkov fakúlt na výučbu a výskum,

podpora poradenstva, rozvoj výskum-
ných programov, ako aj aktívna účasť
študentov a pracovníkov na spoločných
seminároch, workshopoch, prednáš -
kach, školeniach a akademických stret-
nutiach. Zúčastnené strany sa tiež za-
viazali pripraviť spoločné kurzy a ponuky
študijných programov. Rektor SPU vy-
jadril nádej, že podpisom zmluvy sa
rozšíria možnosti našich študentov a
pedagógov v zahraničí. -r-

V máji Akademická rankingová a ra-
tingová agentúra hodnotila, ako fakulty
verejných vysokých škôl komunikujú 
s uchádzačmi o štúdium prostredníc-
tvom svojich webových stránok. V rámci
projektu Otvorená univerzita sledovala
stránky 105 fakúlt verejných vysokých
škôl so zameraním na 13 kritérií podá-
vajúcich informácie o kvalite ponúka-
ného štúdia, perspektíve uplatnenia ab-
solventa v praxi a praktických aspektoch
študentského života.

Pri vyhľadávaní informácií prekvapila
agentúru najmä formálna a obsahová
nejednotnosť medzi stránkami fakúlt tej
istej vysokej školy, ako aj katedier tej
istej fakulty. K hlavným odporúčaniam
preto patrí grafické aj formálne zosúla-
denie webových stránok fakúlt so strán-
kami ich materských škôl, ale aj zverej-
nenie podrobnejších informácií o vyuču -
jú cich, výsledky prieskumov spokojnosti
študentov a údaje o uplatnení absolven -
tov. Viac na www.arra.sk

Učebné texty pre UTV
V máji t.r. vydala SPU historicky prvé skriptá pre Univerzitu tretieho veku 

s názvom BIOLOGICKÉ ZÁKLADY PESTOVANIA ZÁHRADNÍCKYCH RASTLÍN
(autori Ján Švihra a Mária Kleňová). Publikácia je určená poslucháčom odboru
Záhradníctvo a poskytuje im základné poznatky o zložitom mechanizme rastlín,
aby sa naučili poznať, ovplyvňovať a usmerňovať ich životné procesy, aby im
práca v záhrade okrem očakávanej produkcie priniesla radosť a potešenie.
Publikáciu môžu využiť aj študenti denného štúdia. K dispozícii je v Kancelárii pe-
dagogickej činnosti a koordinácie ECTS (Rektorát SPU, 2. posch.). -mk-

Predstavitelia Kasetsart University rokovali so svojimi kolegami z SPU.

Rektor KU prof. V. Kapilakanchana sa zúčastnil na slávnostnej promócii absol-
ventov FEŠRR. Snímky: rch

Účastníci konferencie pred kaštieľom v Mojmírovciach. Foto: archív autorky

Postriebrené promócie
Slávnostné zhromaždenie absolventov,

ktorí si po úspešnom štúdiu na Univerzite
tretieho veku SPU v Nitre prevzali ab-
solventské osvedčenia, sa v aule našej
univerzity konalo 15. júna. Z rúk promó-
tora, prorektora Mariána Brestiča, si do-
klad prevzalo 138 absolventov, ktorí štu-
dovali v študijných odboroch záhrad-
níctvo (stredisko Žilina a Nitra), účtov-
níctvo (Nitra), liečivé rastliny, potraviny
a zdravie (Prievidza), anglický jazyk
(Martin) a informatika (Martin). Okrem
osobných gratulantov zablahoželali ab-
solventom UTV aj predstavitelia univerzity
na čele s prorektorkami Zdenkou Gálo-
vou a Elenou Horskou, pedagógovia, roč-
níkoví učitelia a ďalší spolupracovníci,
zabezpečujúci štúdium „skôr narodenej
generácie“, ktorá si neustále zdokonaľuje
svoje vedomosti. KP

ČÍTALI SME

V dňoch 13. – 14. júna navštívili SPU predstavitelia Kasetsart University 
v Thajsku, vedení prezidentom univerzity, prof. Vudtechai Kapilakanchanom.
V sprievode bol aj zástupca Thajského veľvyslanectva vo Viedni, Nonsiri
Buranasiri. Vzácnych hostí na našej alma mater privítal rektor, Dr. h. c. prof. Ing.
Peter Bielik, PhD., prorektori a dekani. 

Kasetsart University (KU) vznikla v ro -
ku 1943 a je treťou najstaršou univerzitou
v Thajsku. V súčasnosti na 23 fakultách
študuje 60-tisíc študentov. Má 3 500 pe-
dagogických a 6-tisíc nepedagogických
zamestnancov. Základy spolupráce medzi
SPU a KU boli odštartované v roku 2004,
keď sa delegácia z SPU zúčastnila na 1.
medzinárodnom kongrese v Bangkoku,
zaoberajúcom sa problematikou apliko-
vaných ekonomík a výskumu. Zároveň
sa naša univerzita stala členkou organi-
začného výboru KU, čo vytváralo mož-
nosti pre transfer vedeckých i vzdeláva-
cích poznatkov. V tom istom roku bola
podpísaná bilaterálna zmluva medzi Fa-
kultou ekonomiky a manažmentu SPU a
Fakultou podnikového hospodárstva KU,
na základe ktorej štyria naši študenti
absol vovali jednosemestrálne pobyty 
v Bangkoku. 

Cieľom oboch univerzít je rozšíriť a
zintenzívniť rámec doterajšej spolupráce.
Z toho dôvodu 13. júna rektori podpísali
Memorandum o porozumení, ktoré bude

bude zahŕňať aj spoločné výskumné
práce.

Ako informoval prof. P. Bielik, univerzity
sa dohodli na príprave spoločného in-
tenzívneho programu, zameraného na

Vydavateľstvo
ocenilo SPU

V prestížnom prostredí kaštieľa Belá
sa 9. júna konalo slávnostné vyhlaso-
vanie výsledkov 7. ročníka súťaží NAJ
Slovenský chov a NAJ Naše pole,
ako aj 2. ročníka NAJ Agromanažér
2010, ktoré organizuje tím vydavateľ-
stva Slovenský chov a Naše pole, 
v spolupráci s významnými chovateľ-
skými a vedeckými inštitúciami. Medzi

pozvanou špičkou najvyšších pred-
staviteľov agro sektora Slovenska bol
aj rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter
Bielik, PhD. Pri príležitosti 15. výročia
založenia vydavateľstva mu jeho ko-
nateľ, Ing. Ján Huba, PhD., odovzdal
diplom za doterajšiu spoluprácu. 

Budúcu kooperáciu vidí J. Huba 
v projekte Mladí v AGROBIZNISe,
ktorý iniciovala ich vydavateľská sku-
pina. Cieľom je motivovať najúspeš-
nejších študentov a doktorandov SPU
prostredníctvom oceňovania autorov
vybraných víťazných prác s poľno-
hospodárskym zameraním v rámci
študentských a doktorandských kon-
ferencií. Výsledky ich odbornej činnosti
predstavia početnému spektru čita-
teľov svojich odborných časopisov.
Rektor SPU navrhol sprostredkovať
im aj stáže v najlepších slovenských
podnikoch. Ďalšie možnosti spolu-
práce vidí prof. P. Bielik v účasti od-
borníkov z univerzity na konferenciách
Agrobiznis, organizovaných vydava-
teľstvom a v mediálnej podpore SPU.

-rch-

V mojmírovskom kaštieli sa 1. a 2. júna uskutočnila 9. medzinárodná vedecká
konferencia ANIMAL PHYSIOLOGY 2011, ktorú organizovala Katedra fyziológie
živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva. Zúčastnilo sa na nej deväť-
desiat vedeckých pracovníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Talianska, Ukrajiny,
Grécka, Saudskej Arábie a USA, ako aj spoluautorov z viacerých krajín.

Obsahové zameranie vychádzalo zo
záverov predchádzajúcich seminárov,
ktoré potvrdili, že je užitočné ponúknuť
diskusné fórum pedagógom a vedeckým
pracovníkom vysokých škôl a vedecko-
výskumných pracovísk. Cieľom bolo spro-
stredkovať najnovšie výsledky výskumu
fyziológie živočíchov, dosiahnuté na jed-
notlivých pracoviskách, ako aj vzájomne
sa informovať o zameraní prezentovaných
pracovísk. Reprodukčná fyziológia, ferti-
lizácia, metabolické hormóny, fytoestro-
gény, vplyv a mechanizmus účinku dio-
xínov, mykotoxínov, prírodných látok v
živočíšnych bunkách, vplyv environmen-
tálnych faktorov, ťažkých kovov, esen-
ciálnych prvkov na organizmus živočíchov
vrátane človeka, morfologické zmeny or-
gánov vplyvom toxických látok, mecha-
nizmu účinku tepelného stresu u hospo-
dárskych zvierat, fyziológia výživy, anti -
oxi dačná aktivita, imunitný systém, ale

aj protirakovinové účinky vybraných látok
a ich úloha v procese karcinogenézy. To
boli témy, ktoré na konferencii rezonovali.
Po slávnostnom otvorení nasledovali ple-
nárne prednášky Petra Šutovského (USA),
Jaroslava Kováčika a Jozefa Bullu (SR)
so zameraním na reprodukčnú fyziológiu,
fertilizáciu, metabolickú adaptáciu dojníc,
trvalo udržateľný rozvoj živočíšnych ge-
netických zdrojov a biotechnológie. 

Teší nás, že problematika fyziológie
živočíchov vyvolala veľký záujem, čo
svedčí o vysokej odbornej úrovni konfe-
rencie, ale aj priateľskej atmosfére. Ďa-
kujeme pedagógom, vedecko-technickým
pracovníkom a študentom doktorandom
Katedry fyziológie živočíchov, ktorí sa
aktívne podieľali na organizovaní podujatia
svojimi myšlienkami, nápadmi a tvorivos-
ťou prispeli k úspešnému priebehu kon-
ferencie. 

Doc. Ing. ADRIANA KOLESÁROVÁ, PhD.

problematiku trvalo udržateľného poľno-
hospodárstva, ekosystémov a podobne.
Ďalšia forma spolupráce na úrovni ma-
nažmentu oboch univerzít bude súvisieť
s prehodnocovaním možností, ktoré vy-
ústia do intenzívnejšej spolupráce a prí-
pravy spoločných alebo dvojitých dip -
lomov na všetkých formách štúdia. Veľký
priestor na spoluprácu vidí rektor aj 
v oblasti hľadania a využívania alterna-
tívnych zdrojov energie vrátane obnovi-
teľných, biotechnológií, ale i klasického
poľnohospodárstva. Thajskí predstavitelia
zase napr. v oblasti turizmu, v ktorej je
krajina na vysokej úrovni.

V rámci oficiálneho programu prebehli
aj diskusie medzi dekanmi SPU a KU. 

„Je to pekný príklad spolupráce uni-
verzít, ktoré patria vo svojich krajinách
k tým najlepším v oblastiach, ktorými sa
zaoberajú. Je preto dobré, že sme spojili
svoje sily a pracujeme nielen pre seba
navzájom, ale aj pre Thajsko a Slo ven -
sko,“ zhodnotil vzájomné úsilie rektor
KU prof. V. Kapilakanchana. 

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

zastrešovať viacero oblastí kooperácie.
Medzi jeho najdôležitejšie body patrí vý-
mena študentov a zamestnancov, ktorá

ARRA o webových stránkach univerzít
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Intenzívny program EPSEN

Superstar nitrianskych univerzít 
študuje európske rozvojové programy

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa 2. mája konala súťaž Superstar
 nitrianskych univerzít. Tento rok zvíťazila DOMINIKA BLAHOVÁ, študentka 
I. ročníka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU.

Sympatická tmavovláska pochádza
zo Šoporne. Po maturite na Gymnáziu
Vojtecha Mihálika v Seredi úspešne uro-
bila prijímačky na SPU, kde sa rozhodla
študovať európske rozvojové programy.
„Nikdy som nemala obľúbený predmet,
všetky beriem rovnako vážne. Zato vždy
som vedela, čo ne-
chcem študovať – ma-
tematiku. Nikdy som s
ňou nebola veľká ka-
marátka!“ priznáva Do-
minika. Sama sa ne-
pokladá za vynikajúcu
študentku, skôr sa
charakterizuje ako le-
nivá, lebo vraj si všetko
necháva na poslednú
chvíľu.

K hudbe mala vzťah
už odmalička. „Ako
malá som celé dni pre-
tancovala pred televí-
zorom, mojou obľúbe-
nou stanicou bola
MTV. Najskôr som tú-
žila byť tanečnicou,
neskôr som skĺbila ta-
nec so spevom a za-
čala som chodiť do fol-
klórneho súboru. To mi
však nevydržalo dlho
a zostala som pri spe-
ve,“ spomína. V sú-
časnosti pôsobí v ka-
pele Stop, kde spieva
rôzne žánre. „To ma
aj zaväzuje počúvať

rôznu hudbu. Mojím najobľúbenejším in-
terpretom, respektíve interpretkou, a tro-
chu aj idolom, je Alicia Keys – kedysi
som bola na jej koncerte a bol to neuve-
riteľný zážitok, a taktiež nováčik Adele,
ktorá má úžasný hlas. Práve s jej piesňou
Someone like you sa mi podarilo vyhrať

na Superstar nitrianskych univerzít, kde
som sa divákom predstavila aj piesňou
Chlap z kríža od Szidi Tobias.“ Podľa
Dominiky konkurencia na speváckej šou
bola veľká. „S vyjadreniami poroty som
väčšinou súhlasila, pretože ju tvorili od-
borníci, ktorých si vážim. Hodnotili ma
najmä kladne, z čoho som mala skvelý
pocit, ale nebránim sa ani kritike, tá po-
súva vpred. Keďže na Superstar som
nešla s cieľom vyhrať, o to viac ma vý-
sledok potešil. Úspech sa dostavil najmä
preto, lebo som sa snažila spievať tak,
aby sa to páčilo ľuďom. A keď ma od-
menili búrlivým potleskom, to bola pre
mňa tá najväčšia výhra,“ spomína fina-
listka na atmosféru súťaže. Dodáva, že
za svoje úspechy vďačí pani učiteľke
Márii Pellerovej zo Základnej umeleckej
školy v Šali, ktorá ju priviedla k odboru
moderný spev, a rodičom, ktorí podporujú
jej talent. „Pozývam ich na svoje vystú-
penia, najmä mamina si ich vychutnáva.
Celkom sa v hudbe vyzná a je mojím
prvým kritikom.“ A aké má Dominika
ďalšie plány ohľadne štúdia? Spája svoju
budúcnosť s hudbou? „Najskôr musím
úspešne dokončiť štúdium v Nitre, potom
sa uvidí, akým smerom sa budem ube-
rať,“ hovorí s tajuplným úsmevom „su-
perstarka“, a viac nechce prezradiť. Jed-
ným dychom ešte dodáva, že v Nitre sa
cíti veľmi dobre. „Páči sa mi toto mesto
mladých, lebo je tu veľa študentov z ce-
lého Slovenska i zo zahraničia.“

RENÁTA CHOSRAVIOVÁ

Príjemné leto, zaslúženú dovolenku s blízkymi a priateľmi, dni
plné slnka a pohody všetkým svojim milým čitateľom praje 

redakcia Poľnohospodára 

Erasmus intenzívny program Ekologické produkčné systémy pre životné
prostredie a ľudské zdravie (Ecological production systems for Environmental
and Human Health) vytvoril na 2 týždne, od 12. do 25. júna 2011, prostredie pre
spoluprácu, rozvoj inovatívnych foriem výučby, kompatibilitu vo vzdelávaní
medzi univerzitami z ôsmich krajín EÚ.

Dekan Fakulty biotechnológie a po-
travinárstva SPU v Nitre oznamuje, že
26. – 30. septembra 2011 sa budú konať
obhajoby doktorandských dizertačných
prác na FBP. Harmonogram bude zve-
rejnený na úradnej výveske fakulty a na
webovej stránke www.fbp.uniag.sk

Na intenzívnom programe
participujú učitelia a študenti
(spolu 32 osôb) z univerzít v
Rakúsku, Českej republike,
Litve, Estónsku, Maďarsku,
Poľsku, Rumunsku a, samo-
zrejme, z SPU v Nitre. Spája
expertov z oblasti environ-
mentalistiky, agronómie, pe-
dológie, ochrany rastlín, kva-
lity potravín, výživy ľudí, eko-
nomiky, politiky, využíva mul-
tidisciplinárny charakter
vzdelávania, umožňuje štu-
dentom získať poznatky, ktoré
by v štandardných podmien-
kach výučby na domácich
univerzitách nezískali. Po
úspešnom absolvovaní pro-
gramu získavajú študenti 5
ECTS kreditov, ktoré budú uznané do-
mácou univerzitou ako súčasť riadneho
študijného plánu študentov. Intenzívny
program pozostáva z 11 modulov, jeho
základné dokumenty sú zverejnené na
webovej stránke www.ipepsen.uniag.sk. 

Národná kancelária programu Eras-
mus schválila pokračovanie projektu
aj v roku 2012.

Prof. Ing. M. LACKO-BARTOŠOVÁ, CSc.,
koordinátorka projektu

Kurz biotechniky zelene
Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav zorganizovala v dňoch 9.

až 13. mája kurz, zameraný na nové technológie a produkty v oblasti pestovania
rastlinného materiálu, údržbu zelene a spracovanie bioodpadu.

V teoretickej časti prezentovali svoje
najnovšie produkty a know-how zástup-

covia viacerých firiem. Prvým prednáša-
júcim bol Dr. Aleš Látr z českej firmy

Symbióm, ktorá sa
zaoberá produk -
ciou mykorízových
prípravkov pre
okrasné i úžitkové
rastliny. Druhá pre-
zentácia sa niesla
v duchu: „Ako ďalej
s bioodpadom?“
Riešenia, ako na-
kladať s rôznymi
množstvami biood-
padu, prezentovala
Ing. Nina Ročiako-
vá, konateľka firmy
JRK Waste Mana-
gement. Téma bola

aktuálna pre našich študentov aj peda-
gógov, pretože pri prevádzke vzorkovníc
vzniká množstvo bioodpadu, ktorého al-
ternatívne spracovanie zatiaľ nie je uspo-
kojivo vyriešené. Prednáška Ing. Petra
Tomku z OZ Semenoles Liptovský Hrádok
bola zameraná na problematiku škôlkar-
stva a semenárstva drevín, od zberu,
spracovania a pozberovej úpravy semien
až po expedíciu sadeníc. Po skončení
teoretickej časti sa študenti venovali te-
rénnym úpravám v areáli FZKI na Tulipá-
novej ulici. Pod vedením Ing. Dagmar
Hillovej, PhD., zakladali záhon, ktorý bude
súčasťou vzorkovnice trvaliek a tráv. Po-
slednou časťou kurzu bol dvojdňový work -
shop, pričom úlohou študentov bolo na-
vrhnúť štruktúru a drevinové zloženia
vetro lamu na rodinnej farme Mašekov mlyn.

Kurz biotechniky zelene je určený štu-
dentom 1. stupňa odboru záhradná a
krajinná architektúra, ale študenti iných
odborov sú tiež vítaní. Môžu sa zúčastniť
aj absolventi našej školy, tak, ako to bolo
v tomto roku. 

LADISLAV BAKAY, gestor kurzu

OZNAMUJEME

Naši študenti 
úspešní v Trenčíne

„Aké sú len tie burzy cenných papierov zložité!“

Podarilo sa vám zachytiť
nejakú veselú či kurióznu si-
tuáciu? Podeľte sa o svoje
fotoúlovky s čitateľmi Poľ no -
hos po dá ra a pošlite ich spo-
lu s vtipným textom na našu
mailovú adresu: redakcia@
polnohospodar.sk.

Z
O

O
O
O
M

Od septembra cambridgeské skúšky
E – KU Inštitút jazykovej a interkultúr-

nej komunikácie v Nitre oznamuje, že v
akademickom roku 2011/12 bude vy-
konávať cambridgeské jazykové skúš -
ky (FCE, CAE atď.). Osobitne upozor-
ňuje vysokoškolákov na skúšky BEC
(Business English Certificates) na jazy-
kových úrovniach B2 a C1. Okrem kla-
sickej formy skúšky pribudne aj počíta-
čová forma, tzv. „computer-based

exam“, ktorú E – KU Inštitút JaIK bude
realizovať ako prvá inštitúcia v SR.

VÝBEROVÉ KONANIE
Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

v Nitre vypisuje v zmysle § 77 ods. 1 zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, výberové konanie
na obsadenie:

n funkčného miesta docenta na Katedre
marketingu FEM pre študijný odbor 3.3.16
Ekonomika a manažmentu podniku.

n funkčného miesta docenta na Katedre
agrochémie a výživy rastlín FAPZ pre študijný
odbor 6.1.8 Agrochémia a výživa rastlín.

Uzávierka výberových konaní je 1. 7. 2011.

n miesta vysokoškolského učiteľa – od-
borného asistenta na Katedre fyziológie rastlín
FAPZ. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie v odbore poľnohospodárskych

alebo prírodných vied,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť anglického jazyka,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- dobrá pracovná morálka a morálna bezúhon-

nosť.
Uzávierka výberového konania je 1. 7. 2011.

n miesta vysokoškolského učiteľa – od-
borného asistenta na Katedre elektrotechniky,
automatizácie a informatiky TF pre výučbu
predmetov: mikrokontrolery v riadiacej technike,
aplikovaná elektronika, programovanie. 

Podmienky:
- VŠ vzdelanie,
- akademický titul PhD.,
- znalosť jedného svetového jazyka – preukázať

potvrdením o štátnej skúške alebo pohovorom, 
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa §

21 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR 718/2002 Z.z. na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bez-
pečnosti technických zariadení,

- znalosť administrácie počítačových cvičební,
- znalosť práce s PC na úrovni MS Office – pre-

ukázať certifikátom alebo praktickým overením,
- znalosť programovacích jazykov C, C++, C#,
- programovanie jednočipových mikropočítačov

rady 51 a ARM,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná mo-

rálka.
Uzávierka výberového konania je 23. 9. 2011.

n miesta vysokoškolského učiteľa – od-
borného asistenta na Katedre manažmentu
pre výučbu manažérskych predmetov.

Podmienky:

- VŠ vzdelanie 2. stupňa ekonomického alebo
manažérskeho zamerania,

- akademický titul PhD., resp. ekvivalent,
- aktívna znalosť svetového jazyka preukázaná

potvrdením o štátnej jazykovej skúške alebo
pohovorom,

- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná mo-

rálka.
Uzávierka výberového konania je 1. 7. 2011.

n miesta vysokoškolského učiteľa – od-
borného asistenta na Katedre marketingu FEM
pre výučbu marketingových predmetov.

Podmienky:
- VŠ vzdelanie 2. stupňa ekonomického alebo

marketingového zamerania,
- akademický titul PhD.,
- aktívna znalosť svetového jazyka preukázaná

potvrdením o štátnej jazykovej skúške alebo
pohovorom,

- znalosť práce s PC na úrovni MS Office,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná mo-

rálka.
Uzávierka výberového konania je 1. 7. 2011.

n miesta vysokoškolského učiteľa – od-
borného asistenta na Katedre ekonomiky FEM
pre výučbu predmetu cena a cenová politika.

Podmienky:
- ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa ekonomického

smeru (preukázať vysokoškolským diplomom),
- akademický titul PhD., resp. CSc., 
- aktívna znalosť svetového jazyka (preukázať

certifikátom alebo pohovorom),
- praktická zručnosť vo využívaní IKT v rozsahu

MS Office,
- pedagogická prax,
- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná mo-

rálka.
Uzávierka výberového konania je 1. 7. 2011.

Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkčných miest docentov sú uve-
dené na webovej stránke SPU www.uniag.sk a na
úradnej výveske SPU v Nitre. 

Svoje prihlášky zasielajte na adresu Rektorát
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
Útvar personalistiky, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.
K prihláške treba doložiť profesijný životopis, ove-
rené doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace, súhlas so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a iné požadované dokumenty.
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V priestoroch Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne sa
5. mája uskutočnil 8. ročník Medzi-
národnej študentskej vedeckej kon-
ferencie Universitas Trenchiniensis. 

Na konferencii, ktorá mala 14 sekcií,
sa zúčastnili aj dvaja študenti Fakulty
európskych štúdií a regionálneho roz-
voja, ktorí prezentovali svoje práce v
sekcii Verejná správa a regionálny roz-
voj. Bc. Tomáš Malatinec sa umiestnil
na 1. mieste a získal cenu rektora Tren-
čianskej univerzity za prácu s názvom
Úloha a postavenie inovácií v regio-
nálnom rozvoji (školiteľka Ing. Denisa
Hanáčková, PhD., Katedra verejnej
správy). Druhé miesto získal Bc. Peter
Gajdoš prácou na tému Ekonomický
potenciál – bonita vybraných krajských
miest Slovenskej republiky. Prácu vy-
pracoval pod odborným vedením Ing.
Evy Balážovej, PhD., vedúcej Katedry
verejnej správy.

Blahoželáme!



poľnohospodár
Dvojtýždenník zamestnancov a študentov SPU. Vydáva Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra. Vedúca
redaktorka: Mgr. Katarína POTOKOVÁ, redaktorka: PhDr. Renáta CHOSRAVIOVÁ, technická redaktorka: Lujza ZÁHORÁKOVÁ. Predsedníčka redakčnej rady:
prof. Dr. Ing. Elena HORSKÁ, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou. Redakcia: Poľ no hos po dár, SPU, Tr. A. Hlin  ku 2, 949 76 Nitra, telefón:
037/641 5533, fax: 037/653 4393, e-mail: redakcia@polnohospodar.sk Internet: www.polnohospodar.sk. Tlač: MICHEL ANGELO. Reg. č. ZKP-29. ISSN 1336-2909

MG

Akreditované študijné programy

bakalárske 
l manažment rastlinnej výroby
l manažment živočíšnej výroby
l špeciálne chovateľstvo
l udržateľné poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka
l všeobecné poľnohospodárstvo
l výživa ľudí
l hipológia

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

a rozvoj vidieka
l výživa ľudí

l výživa a ochrana rastlín
l výživa zvierat a krmivárstvo

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

Kontakt
Fakulta agrobiológie 
a potravinových zdrojov SPU 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Dekanát FAPZ % +421 – 37 – 6415 496 
fax: +421 – 37 – 7411 451
dekfapz@uniag.sk
www.fapz.uniag.sk

Akreditované študijné programy

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

inžinierske 
l aplikovaná biológia
l biotechnológie
l technológia potravín
l bezpečnosť a kontrola potravín

doktorandské 
l biotechnológie
l technológia potravín
l molekulárna biológia

Kontakt
Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva SPU
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Dekanát FBP % +421 – 37 – 6415 524 
fax: +421 – 37 – 6415 387
dekfbp@uniag.sk
www.fbp.uniag.sk

Akreditované študijné programy

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

a vidieckeho turizmu
l regionálny rozvoj

inžinierske 
l environmentálne manažérstvo
l manažment rozvoja vidieckej krajiny 

a vidieckeho turizmu
l regionálny rozvoj

doktorandské
l integrovaný rozvoj vidieka
l environmentálny manažment

Kontakt
Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja SPU
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Dekanát FEŠRR %+421 – 37 – 6415 729 
fax: +421 – 37 – 6531 522
dekfesrr@uniag.sk
www.fesrr.uniag.sk

Akreditované študijné programy

bakalárske
l krajinné inžinierstvo
l pozemkové úpravy a geografické

informačné systémy
l záhradníctvo
l záhradná a krajinná architektúra
l biotechnika parkových a krajinných 

úprav 
l zakladanie a údržba športových plôch

inžinierske 
l krajinné inžinierstvo
l záhradníctvo
l záhradná a krajinná architektúra

doktorandské 
l krajinné inžinierstvo
l záhradníctvo
l záhradná a krajinná architektúra

Kontakt
Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva SPU
Tulipánová 7, 949 01 Nitra

Dekanát FZKI % +421 – 37 – 6415 410 
fax: +421 – 37 – 6415 444
dekfzki@uniag.sk
www.fzki.uniag.sk

Akreditované študijné programy

bakalárske
l ekonomika a manažment agrosektora
l ekonomika podniku
l kvantitatívne metódy v ekonómii
l manažment podniku
l medzinárodné podnikanie 

s agrárnymi komoditami, 
resp. International Business 
with Agricultural Commodities 

l obchodné podnikanie
l účtovníctvo

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

doktorandské 
l ekonomika a manažment podniku
l ekonomika a manažment 

poľnohospodárstva a potravinárstva

Kontakt
Fakulta ekonomiky 
a manažmentu SPU
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Dekanát FEM % +421 – 37 – 6415 511 
fax: +421 – 37 – 6511 589
dekanat@fem.uniag.sk
www.fem.uniag.sk

Akreditované študijné programy

bakalárske
l manažérstvo kvality produkcie
l poľnohospodárska technika
l poľnohospodárska technika 

a komerčné činnosti
l prevádzková bezpečnosť techniky
l technika spracovania 

poľnohospodárskych produktov
l prevádzka dopravných 

a manipulačných strojov
l technika pre agroenvironment
l výrobná technika
l technika pre obnoviteľné 

zdroje energie
l informačné a riadiace systémy 

vo výrobnej technike 

inžinierske 
l kvalita produkcie 
l poľnohospodárska technika

l informačná a automatizačná 
technika v kvalite produkcie

l poľnohospodárska technika 
a komerčné činnosti

l prevádzka dopravných strojov 
a zariadení

l spoľahlivosť a bezpečnosť 
technických systémov

doktorandské 
l technika a mechanizácia 

poľnohospodárskej výroby
l kvalita produkcie
l dopravné stroje a zariadenia

Kontakt
Technická fakulta SPU
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Dekanát TF % +421 – 37 – 6415 489 
fax: +421 – 37 – 7417 003
dektf@uniag.sk
www.tf.uniag.sk

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

TECHNICKÁ FAKULTA


