
Slovo rektora

Boli sme na Agrokomplexe

polnohospodár
Vážení čitatelia, milí priatelia,

ste prekvapení? Ak áno, verím, že pozitív-
ne. Je to tak, váš verný sprievodca univerzit-
ným životom Poľnohospodár sa obliekol do 
nových šiat tak, aby bol jeho dizajn moder-
nejší a zlepšila sa jeho grafická príťažlivosť. 

Zmena je súčasťou života človeka a spo-
ločnosti. Ide o dynamický proces, ktorý 
ovplyvňuje všetko okolo nás. Zem sa stala 
globálnou dedinou. Všetko sa týka všetkých. 
Ekologická kríza a hospodársky pokles sú 
skloňované z každej strany. Kríza prinútila 
ľudí uvedomiť si hranice planéty, krehkosť 
ľudského života a odhalila rozsah našej zá-
vislosti od životného prostredia. Stále čas-
tejšia proklamovaná trvalá udržateľnosť sa 
stáva neoddeliteľnou zložkou vedeckého 
bádania ľudskej a spoločenskej reality. Aj 
tej univerzitnej. Akademický rok 2011/2012 
začíname oficiálne v duchu sloganu Moja 
zelená univerzita a v prípade univerzitného 
periodika sa konkrétne týka papiera, použi-
tého na jeho tlač.

Veľa vecí sa za posledné roky zmenilo. Vý-
raznou zmenou je aj to, že šírenie informácií 
sa vďaka webu stalo efektívnejším. Všetci, 
ktorí sú zodpovední za prácu s verejnosťou, 
sa snažia skúmať, čo je hnacou silou tohto 
média a ako publikovať texty a obrázky na 
webe tak, aby ich cieľoví čitatelia čítali so 
záujmom. Nástroje komunikácie s verejnos-
ťou sa tiež zmenili. Všetko, čo v minulosti pri 
komunikácii a propagácii fungovalo offline, 
spoločnosť dnes často považuje za rušivé a 
vyvoláva dojem z nátlaku. Úspech v online 
svete prichádza, keď zmýšľate pokrokovo, 
kráčate s dobou a máte názory lídra. 

Väčšina našich študentov je na interneto-
vých fórach ... milióny ľudí sú práve teraz 
online a hľadajú odpovede na svoje prob-
lémy. Nájdu aj našu univerzitu? Ak áno, 
čo nájdu? Všetky uvedené argumenty nás 
viedli k tomu, aby sme na SPU v Nitre po-
silnili, resp. zaviedli nové formy komuniká-
cie. Vo svete online komunikácie „predáva“ 
obsah webovej stránky. Preto momentálne 
pripravujeme nový webdizajn a štruktúru 
univerzitnej stránky a každodenne sa snaží-
me o punc kvality, aktuálnosti, atraktívnosti 
a dôveryhodnosti na Facebooku „SPU Nitra – 
Zelená univerzita.“ Apropo, ste už priateľmi 
svojej univerzity na Facebooku?

Web poskytuje priestor nielen pre jed-
nosmernú komunikáciu, ale aj pre diskusiu. 
Tam neplatí mentalita typu prikazuj a panuj, 
ale treba vytvoriť priestor pre „virtuálny brain- 
storming“ a zbieranie nápadov, námetov, 
reagovať na otázky, podnety, skrátka, byť ak-
tívny v online komunitách ľudí, ktorí medzi 
sebou aktívne komunikujú. Využiť virtuál-
nu komunikáciu pre skvalitnenie života na 
univerzite umožňuje naše zapojenie do pro-
jektu európskeho diskusného portálu e-My 

University. Na stránke 
http://e-myuniversity.
eu/uniag/ je už dis-
kusia v plnom prúde 
a veríme, že so začiat-
kom akademického ro- 
ka sa počet diskutujú-
cich, ale aj aktuálne dis-
kutovaných tém zvýši. 
Ak ste sa doteraz neza-

Taliansko očami 
nášho doktoranda  
alebo vitajte 
v Campobasso!

Rastliny spoznávajú 
priamo v teréne, 
nie z filmov a fotografií
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Začínajúci akademický rok 2011/2012 na 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite sa 
nesie v znamení príprav na oslavy 60. výročia 
vzniku samostatnej Vysokej školy poľnohos-
podárskej v Nitre. Naša inštitúcia sa po celú 
túto dlhú dobu transformovala a menila do 
svojej dnešnej modernej podoby, prispôsobila 
sa potrebám globalizujúceho sa sveta a trho-
vého prostredia. Už vyše polstoročia sa snaží-
me o to, aby naša pridaná hodnota slovenské-
mu i svetovému priestoru vzdelanosti a vedy 
bola jedinečná, originálna a prospešná. 

Aby sme uspeli v súťaži o študenta, musí-
me sa jednoznačne orientovať na kvalitu po-
skytovaného vzdelávania. Ďalšou prioritnou 
úlohou, ktorá nás čaká, je zvyšovanie kvality 
vedeckovýskumnej činnosti. Nástrojom týchto 
pozitívnych zmien by mala byť internaciona-
lizácia a následne rast autority a popularity 
našej univerzity doma i v zahraničí. 

Vážení spolupracovníci, milí študenti,
dnes by som však rád pripomenul poslanie 

našej univerzity v najširšom kontexte. 
Význam priestoru a času v ľudskom živote aj 

v tvorbe hodnôt sa v posledných rokoch pod-
statne zmenil. Vďaka možnostiam, ktoré nám 
ponúkajú moderné informačné technológie sa 
svet v našom vnímaní zmenšuje. Odstránila sa 
prekážka, ktorou bola donedávna slabá komu-
nikácia. Medzinárodné spoločenstvo získalo 
jednotu a prepojenie, ale potrebuje duchovnú 
solidaritu, aby lokálne konflikty a katastrofy 

neprerástli do globálnych problémov, ktoré 
ohrozujú život na tejto planéte. Domnievam 
sa, že starostlivosť o pôdu a životné prostre-
die, je tým predmetom komunikácie národov 
a štátov, sociálnych tried a skupín, okolo kto-
rého sa môže formulovať zodpovedný dialóg 
so zreteľom na našu budúcnosť. Ten by mal 
u nás všetkých podporiť pocit zodpoved-

„Starostlivosť o pôdu a životné prostredie je tým predmetom
 komunikácie národov a štátov, okolo ktorého sa môže  

formulovať zodpovedný dialóg so zreteľom na budúcnosť.“

Letná škola v Spišskom Hrhove  

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava 
Agrokomplex sa konala už tridsiaty ôsmy raz. Koľkokrát sa na 
nej zúčastnila naša univerzita ťažko presne zistiť, 
za ostatné desaťročie medzi vystavovateľmi však určite nechýbala. 

nosti za svoju kra- 
jinu, ale i za plané-
tu. S prihliadnutím 
na tieto zložité reálie 
koncipujeme obsah 
vzdelávania a odbor-
nej prípravy našich 
študentov, budúcich 
špecialistov. Súčasťou 
identity našej univer- 
zity sa preto stal prí- 
vlastok zelená, environmentálne orientovaná.

Veľkú pozornosť budeme venovať súčasným 
globálnym výzvam ľudstva a osobitný dôraz 
klásť na trvalo udržateľný rozvoj poľnohospo-
dárstva, moderné agropotravinárstvo, biotech-
nológie a sociálno-ekonomický rozvoj. 

V novom akademickom roku Vám želám veľa 
zdravia, kreativity a invencie.     

Rád by som vyslovil prianie, aby sme všetci 
prispeli k rozvoju odborného i humánneho po-
slania našej jedinečnej slovenskej vzdelávacej 
inštitúcie.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.                                                                                                                     

Katedra záhradnej 
a krajinnej architektúry 
FZKI s podporou národnej 
agentúry SAIA organizovala už 
po tretíkrát medzinárodnú letnú 
školu Summer School 
Spišský Hrhov 2011.

Uskutočnila sa v rámci programu CEEPUS  
(sieť CII-CZ-0311-03-1011 - Landscape manage-
ment - Sustainable land use perspectives in the 
Central European Region). Stretli sme sa od 4. 
do 15. júla, opäť na východe, v dedinke Spišský 

Hrhov, ktorá ponúka ideálne podmienky pre 
riešenie rôznych oblastí, s ktorými sa záhradní 
a krajinní architekti vo svojej praxi stretávajú.

Na letnej škole sa zúčastnilo 22 študentov, 
ktorých študijné programy sú zamerané na 

tvorbu urbánnych priestorov – záhradnú a kra-
jinnú architektúru, biotechniku parkových a 
krajinných úprav, urbanizmus a architektúru. 
Zastúpenie tu malo päť európskych krajín - 
Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, 
Rumunsko. Slovensko reprezentovala dvojica 
študentov z našej univerzity a dve študentky z 
STU v Bratislave.

Počas workshopov boli účastníci rozdelení 
do zmiešaných pracovných skupín, čo pod-
porilo nielen rozšírenie slovnej zásoby (pra-
covným jazykom letnej školy bola angličtina), 
ale umožnilo aj výmenu informácií o štúdiu 
na rôznych univerzitách a rozdielnosti, či po-

Tradične, formou posterových prezentácií, 
ponúkla univerzitná expozícia návštevníkom 
výstavy stručný prehľad o histórii a súčasnosti 
SPU, informácie o akreditovaných študijných 
programoch jednotlivých fakúlt, výskumných 
prioritách a aktivitách v oblasti celoživotného 
vzdelávania. Samostatné postery boli venova-
né Vysokoškolskému poľnohospodárskemu 

podniku a Poľnohospodárskemu znaleckému 
ústavu SPU. Menej tradične bola expozícia do-
plnená artefaktmi a archívnymi dokumentmi, 
ktoré dokladovali vznik predchodkyne našej 
univerzity – Vysokej školy poľnohospodárske-
ho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach či 50 
rokov FS Zobor. Esteticky ju dotvorila zeleň 

O skúsenostiach z 
polročného pobytu

V areáli SPU sa na výmere 
15 árov nachádza 
demonštračná záhrada 
rastlinnej výroby
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Nitrianska 
letná univerzita 
- radosť z poznania
Slovenská poľnohospodárska
univerzita a Univerzita Konštantína 
Filozofa v spolupráci 
s mestom Nitra, zorganizovali 
4. ročník Nitrianskej letnej 
univerzity (NLU). 

Vďaka nej 9- až 12-roční účastníci získali nové 
poznatky z rôznych vedných oblastí predstavu-
júcich súčasť pestrej ponuky študijných progra-
mov oboch nitrianskych univerzít. Tohtoročnú 
NLU otvorila 1. júla slávnostná imatrikulácia na 
pôde SPU a ukončila 15. júla slávnostná promó-
cia v aule UKF, na ktorej sa zúčastnili aj rektori 
a prorektori SPU a UKF a primátor mesta Nitry.

Každá z univerzít pripravila pre deti deväť 
aktivít, mesto pridalo jednu. Aktivity boli roz-
delené do rôznych tematických okruhov. SPU 
obohatila NLU technickými predmetmi a príro-
dovedou, UKF sa zamerala na umelecké a hu-
manitné predmety. Z detí sa tak stali chovatelia, 
hodnotitelia potravín, mladí športovci, ekológo-
via, geológovia, ošetrovatelia, výtvarníci z ate-
liérov či hrnčiari. Precvičili si aj anglický jazyk 
a svoje poznatky pri jednoduchých chemických 
pokusoch. Organizátori NLU sa usilujú každý 
rok priniesť nejakú novú aktivitu, tentoraz to bol 
mladý kariérny poradca. Deti si v rámci kurzu 
robili testy, aké povolania sú pre ne najvhod-
nejšie. Stáva sa už tradíciou, že každý rok si ab-
solventi odnášajú aj niekoľko artefaktov, ktoré 
počas svojho intenzívneho štúdia vytvoria.  -rch-

              

Z mimoriadneho zasadnutia SRK 

registrovali, je najvyšší čas, pretože na za-
čiatku októbra prebehne spomedzi diskutu-
júcich zlosovanie o zaujímavé ceny. V hre sú 
atraktívne zahraničné študijné pobyty pre 
študentov, ale aj vkusné darčekové predme-
ty s logom našej univerzity. Okrem projektu 
virtuálnej komunikácie nájdete v dvojtýž-
denníku Poľnohospodár novú pravidelnú 
rubriku Na pulze - v dialógu s rektorom, 
ktorá bude reflektovať novú iniciatívu rekto-
ra SPU intenzívne komunikovať s univerzit-
nými pracoviskami v záujme nachádzania 
nových perspektív pre ich ďalší rozvoj. Myš-
lienkou stretnutí rektora so zamestnancami 
pracovísk je možnosť priamo prezentovať 
pulzujúci život na pracoviskách, predstaviť 
svoje najnovšie vedecké úspechy, ale aj naj-
pálčivejšie problémy.   

Dovoľte mi, po krátkej rekapitulácii toho, 
čím sa budeme v novom akademickom roku 
snažiť zefektívniť komunikáciu s verejnos-
ťou, vrátiť ešte k nášmu dvojtýždenníku. Poľ-
nohospodár ako univerzitné periodikum nie 
je záležitosťou iba redakčného kolektívu. Je 
to dvojtýždenník o nás všetkých, ktorí tvorí-
me túto univerzitu. O nás, i  pre nás. Mám na 
mysli pedagógov, výskumníkov, ostatných 
zamestnancov, našich priaznivcov a tiež štu-
dentov, ktorí prišli na našu alma mater zís-
kať kvalitné vysokoškolské vzdelanie, ale aj 
zažiť pravú univerzitnú atmosféru. Všetci sa 
môžeme pričiniť o to, aby sa v univerzitnom 
periodiku objavovali témy a články, ktoré 
zaujmú všetky vekové kategórie ... s ambí-
ciou zvýšiť záujem mladších ročníkov. Noví 
čitatelia, ale aj prispievatelia sú v našich ra-
doch srdečne vítaní! Námety na nové témy, 
aktuality, správy o udalostiach či ochota 
spravovať niektorú rubriku a stať sa členom 
redakčnej rady – to všetko sú výzvy, na re-
akciu ktorých v redakcii čakáme. Už v tom-
to čísle nájdete výzvu na zisťovanie spätnej 
väzby od vás. Výzva má názov Náš Poľno-
hospodár tvoríme spolu a každý mesiac 
bude spojená so zlosovaním o pekné ceny. 
Aj tradície potrebujú inovácie. Verte ale-
bo nie, s touto myšlienkou sme dlho zápa-
sili, pretože na jednej strane tradícia má 
svoju silu, ale na strane druhej, ak chcete 
udržať pozornosť, musíte inovovať. Ale 
s citom a mierou, aby ste nestratili svojich 
verných. Nuž, v takomto duchu, a podpo-
rení prípravami na oslavy 60. výročia za-
loženia našej univerzity sme sa odhodlali 
na zmenu. Po obsahovej stránke sme po-
nechali všetky obľúbené  témy a rubriky. 
Mladým sa chceme priblížiť moderným 
dizajnom s dôrazom na prehľadnosť a sys-
tematickosť. Poľnohospodár je naďalej ob-
sahovo i formálne prepojený s internetom 
- so stránkou www.polnohospodar.sk, ktorá 
plní funkciu virtuálneho tlačového centra.  
V modernom svete má mediálny priestor 
novín svoju hodnotu, informačnú vo vše-
obecnosti, ale aj pre sprostredkovanie re-
klamnej informácie. Pred touto skutočnos-
ťou nemôžeme zatvárať oči. Raz darmo, 
teoreticky Poľnohospodár môže osloviť 
10-tisíc študentov a viac ako 1 300 zamest-
nancov našej univerzity, poskytuje všetky 
výhody printového média v kombinácii 
s jeho elektronickou formou, čo znamená, 
že počas celého mesiaca sa čitatelia môžu 
kedykoľvek k tlačenej informácii vrátiť. Je 
určite mnoho podnikateľských subjektov, 
s ktorými univerzita spolupracuje a kto-
rých produkty naši študenti a učitelia pra-
videlne nakupujú. Všetkým týmto ponú-
kame do pozornosti Poľnohospodár a jeho 
atraktívny mediálny priestor pre reklamu. 
Získané zdroje budú investované do ďalšie-
ho rozvoja foriem a prostriedkov komuni-
kácie SPU v Nitre s vonkajším prostredím. 
Vážení priatelia, my v redakcii Poľnohospo-
dár veríme, že vás nový Poľnohospodár ako 
plnofarebný spravodaj zaujme, že ho budete 
s radosťou brať do rúk, s chuťou čítať vaše 
obľúbené rubriky a že sa nám podarí pripra-
viť povzbudzujúce, zaujímavé, ale aj oboha-
cujúce čítanie pre všetkých. 
                            Prof. Dr. Ing. Elena Horská, 

prorektorka pre zahraničné vzťahy 
a prácu s verejnosťou 

a predsedníčka redakčnej rady 
dvojtýždenníka Poľnohospodár

pokračovanie zo str. 1 

SPU má v súčasnosti uzatvorených 136 bilaterálnych zmlúv v rámci 
programu Erasmus a vyše 50 medziuniverzitných dohôd o spolupráci 
v celosvetovom meradle. Vzťahy na kvalitatívne novej úrovni buduje 
už druhý rok aj so Štátnou poľnohospodárskou Timiriazevovou uni-
verzitou (ŠPTU) v Moskve, kde pod záštitou rektorov oboch univerzít 
bola otvorená slovensko-ruská letná škola EURUS-AGRI, zameraná na 
rôzne oblasti udržateľného poľnohospodárstva, bezpečnosť potravín, 
vidiecky turizmus, agroturizmus a vzájomné obchodné slovensko-
-ruské vzťahy. Táto spolupráca odštartovala aj ďalšie aktivity.

Medzinárodná letná škola
V tomto roku sa letná škola (LŠ) konala od  

27. júna do 11. júla. Zúčastnilo sa na nej de-
sať študentov z každej univerzity. Už tradič-
ne pozostávala z blokov výučby, odborného 
a kultúrneho programu v Nitre a v Moskve. 
Ruskí študenti absolvovali prednášky na uve-
dené témy, navštívili Vysokoškolský poľno-
hospodársky podnik SPU v Kolíňanoch, farmu 
dojníc v Oponiciach, Európsky dom v Brati-
slave a prezreli si historické centrum hlavné-
ho mesta Slovenska, mali možnosť spoznať 

princípy ekologického hospodárenia na farme 
Mašekov Mlyn a navštíviť Viedeň. Od 5. júla 
LŠ pokračovala v Moskve. V rámci kultúr-
neho programu slovenskí študenti navštívili 
svetoznámy Moskovský cirkus Nikulina na 
Cvetnom Bulvari, ruský balet, prezreli si Čer-
vené námestie, Kremeľ, Chrám Krista Spasite-
ľa a Ostankinskú televíznu vežu. Na otvorení 
LŠ sa zúčastnil aj rektor SPU, prof. Peter Bie-
lik, a spolu s rektorom ŠPTU, prof. Vladimí-
rom Bautinom, sa dohodli, že v organizovaní 
LŠ budú pokračovať, s tým, že do nich zapoja 
študentov všetkých fakúlt. Zároveň ju plánu-
jú rozšíriť aj o oblasť molekulárnej biotech-
nológie, genetiky a genetického inžinierstva. 

Vzťahy s moskovskou 
univerzitou reálne získali 
kvalitatívne novú úroveň

 Veda, výskum, vzdelávanie      
Okrem budovania tradície organizovania LŠ 

predstavitelia univerzít prerokovali ďalšie mož-
nosti kooperácie medzi oboma inštitúciami. 
Výsledkom bolo podpísanie bilaterálnej zmlu-
vy o spolupráci v pedagogickej a výskumnej 
oblasti. Ako nás informoval prof. P. Bielik, 
dohodli sa realizovať výmenné pobyty pedagó-
gov a študentov, pripraviť spoločné výskumné 
projekty a otvoriť spoločný študijný program 
na druhom stupni štúdia, zameraný na proble-
matiku agrárneho marketingu. Univerzity tiež 

plánujú organizovať Týždeň vedy, v rámci kto-
rého pedagógovia z oboch inštitúcií vystúpia 
s prednáškami na vybrané aktuálne témy. 

Počas svojho pobytu v Moskve rektor SPU 
navštívil Centrum molekulárnej biotechnoló-
gie ŠPTU, zamerané na markermi asistovanú 
selekciu a genetickú diverzitu rastlín a živočí-
chov, využiteľnú na účely šľachtenia a repro-
dukcie. Výskum je ďalej orientovaný na klono-
vanie génov a produkciu transgénnych rastlín, 
fytopatológiu, rastlinnú fyziológiu, molekulár-
ne aspekty zvyšovania nutričnej kvality suro-
vín a potravín rastlinného a živočíšneho pôvo-
du. Ako uviedol prof. P. Bielik, aj toto je jedna 
z oblastí budúcej spolupráce.     R. Chosraviová

Študenti inžinierskeho programu Agrárny 
obchod a marketing, realizovaného na SPU a 
ŠPTU, majú možnosť od akademického roka 
2011/2012 prihlásiť sa do projektu modulo-
vej spolupráce, ktorý umožní 20 študentom 
(10 slovenským a 10 ruským) absolvovať 
semester na partnerskej univerzite.  Program 
je vhodný pre študentov so znalosťou an-
glického a ruského jazyka. Uzávierka pri-

hlášok je 31. októbra 2011 u lokálnej ko-
ordinátorky, prof. Eleny Horskej (Elena.
Horska@gmail.com). Všetky informácie 
o programe sú uverejnené na webovej stránke 
pilotného modulu: http://www.fem.uniag.sk 
/Elena.Horska/eurus.html. 
Program odborne podporuje Európska retai-
lingová akadémia v Kolíne nad Rýnom (Ne-
mecko).                                      -r-

Pilotný projekt slovensko-ruského inžinierskeho štúdia 

Na pôde SPU sa koncom júna konalo 59. mimoriadne zasadnutie Slovenskej 
rektorskej konferencie. Zúčastnil sa na nej aj minister školstva SR Eugen Jurzyca.

Rektori vysokých škôl sa zaoberali viacerými 
témami, medzi nimi pripravovanou novelou 
vysokoškolského zákona, Stratégiou Fénix pre 
oblasť štátnej vednej a technickej politiky do 
roku 2015, ako aj Stratégiou Minerva 2.0 zame-
ranou na budovanie vedomostnej spoločnosti. 
V diskusii sa venovali aj výške platieb za externé 
štúdium či termínom prijímacích skúšok. Pokiaľ 
ide o slovenskú vedu, minister a rektori sa zhod-
li na tom, že ak sa má zaradiť medzi svetovú 
špičku, potrebuje na svoj výskum peniaze. „To, 

Účastníci LŠ s rektormi oboch univerzít (v strede).             Foto: archív MH

a kvetinové aranžmány z BZ, ktorá sa na výsta-
ve prezentovala aj vlastnou pútavou expozíciou. 
Záujemcovia si mohli pozrieť najnovšie vedecké 
monografie vydané Vydavateľstvom SPU, pre 
uchádzačov o štúdium boli k dispozícii študijné 
príručky jednotlivých fakúlt a rôzne iné propa-
gačné materiály. Veľký záujem bol aj o dvojtýž-
denník Poľnohospodár. Univerzitnú expozíciu 
pripravila Slovenská poľnohospodárska kniž-
nica v spolupráci s Kanceláriou komunikácie a 
práce s verejnosťou a BZ. Prispeli však aj ďalšie 
pracoviská SPU. Niekomu sa páčila, a niekomu 
možno nie. Tak to už býva. Takmer každý rok 
si kladieme otázku, aký má zmysel pre univer-
zitu prezentovať sa na poľnohospodárskej vý-
stave. Ťažko sa hľadá odpoveď. Pravdou je, že 
Agrokomplex má občas charakter ľudovej vese-
lice, a tak tam sotva možno prezentovať vysoko 
špecializované výskumy či hľadať partnerov na 
spoluprácu. Na druhej strane, naša univerzita je 
stále „poľnohospodárska“ a kontakt s odbornou 
komunitou z oblasti, ktorá určuje naše smero-
vanie, určite má zmysel. Zanedbateľná nie je 
ani možnosť osloviť široký okruh potenciálnych 
záujemcov o štúdium. Viacerí z nich, spolu so 
svojimi rodičmi, hľadali v našej expozícii infor-
mácie o študijných programoch a ich obsahu.  

Nie všetky argumenty podporujúce účasť na 
Agrokomplexe sú len racionálne. Bolo veľmi 
príjemné stretávať v expozícii absolventov SPU, 
ktorí sa s radosťou hlásili ku svojej univerzite, 
napr. manželský pár absolventov z roku 1958, 
mladú dvojicu, ktorá sa chcela odfotiť pri uni-
verzitnom logu a mnohých ďalších. Boli ich de-
siatky. Podujatia, na ktorých sa SPU prezentuje, 
dávajú príležitosť vytvárať jej obraz v očiach 
verejnosti. Preto je dôležité prezentovať sa ako 
životaschopná univerzita, ktorá má nielen vý-
znamnú minulosť, ale aj budúcnosť. Snáď sa 
nám to na Agrokomplexe 2011 podarilo.  

Boli sme na AX

čo môžeme ponúknuť okamžite, je presnejšie 
merať efektívnosť jednotlivých projektov vo vý-
skume tak, aby peniaze išli na tie projekty, ktoré 
majú najväčší prínos pre spoločnosť. Ak sa toto 
dosiahne a spoločnosť jednoznačne uvidí, čo 
veda robí pre krajinu, nepochybujem o tom, že 
aj spoločnosť dá potom viac peňazí vede,“ uvie-
dol minister E. Jurzyca. Zároveň sa vyjadril, že 
ministerstvo prehodnotí a zjednotí kritériá pre 
hodnotenie všetkých subjektov, ktoré sa aktívne 
podieľajú na výskume.                                    –rch-

pokračovanie zo strany 1

Mgr. Beáta Bellérová, PhD., riaditeľka SlPK



 www.polnohospodar.sk 3

Prestížny grant Jean Monnet Chair na FEŠRR

Taliansko očami nášho doktoranda  
alebo vitajte v Campobasso!
Pred pol rokom  ma do Campobasso, hlavného mesta regiónu Molise v južnej časti Talianska doviedla 
túžba spoznať ako sa študuje v zahraničí, ale aj cestovať a vyskúšať si niečo nové. Nepochyboval som  
o tom, že priestor pre tieto aktivity je tu naozaj široký. Ale začnem pekne po poriadku. Volám sa Peter 
Štefanka, som doktorand na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU, kde študujem technológiu 
potravín. Moja téma je zameraná na kvalitu  bravčového mäsa po prídavku GMO kukurice a selénu do 
kŕmnej dávky ošípaných. Na talianskej  univerzite som dostal možnosť analyzovať vzorky mäsa a skú-
mať ako uvedené zložky vplývajú  na obsah cholesterolu a kolagénu v mäse. Pripravené vzorky sa hod-
notili na modernom HPLC prístroji, akým naša katedra zatiaľ nedisponuje.

O meste, ľuďoch a počasí
Prvé, čo ma po príchode do mestečka zaujalo, 

bola jeho rozloha porovnateľná s Nitrou. Druhé 
– jeho obyvatelia. Sú skutočne takí, ako zvykne-
me o nich na Slovensku hovoriť – temperament-
ní Taliani. Väčšiu časť tvoria tí dobrí - zhovorčiví, 
ochotní pomôcť, poradiť a vysvetliť. Spomínam 
si, ako som sa hneď prvý deň zdravil s nespo-
četným množstvom neznámych ľudí a zarazilo 
ma, že typickým pozdravom ciao, po našom 
čau, ma ako prví zdravili aj oveľa starší ľudia 
ako ja. Neskôr som sa iba utvrdil v presvedče-
ní, že Taliani sú veľmi priateľskí, bezprostrední 
a spoločenskí. A že otázky predavačiek v obcho-
de typu: „Na čo to potrebujete? Prečo kupujete 
toto a nie tamto?“, nie sú zvedavým vyzvedaním 
sa a vnucovaním tovaru, ale hlavná črta talian-
skej mentality – aktívne komunikovať. Vďačnou 
témou pre rozhovor býva zvyčajne počasie. 
Priznám sa, že ma veľmi zaskočilo. Keďže Ta-
liansko je dovolenková destinácia, myslel som, 
že tu bude trochu teplejšie ako na Slovensku.  
Mesto však leží na okraji Apeninského pohoria 
asi 701 m n. m., a to poznať aj na klíme - často 
sa strieda slnečné a daždivé počasie. Z celého 
obdobia, ktoré som tu prežil, bolo iba mesiac 
príjemne slnečno. Nedávno som sa dočítal, že 
Campobasso je jedno z najchladnejších miest v 
južnom Taliansku. A ešte na dokreslenie obra-
zu mestečka – má približne 60-tisíc obyvateľov, 
množstvo malých obchodíkov roztrúsených po 
celom okolí, menej veľkých nákupných centier 
a od Nitry sa líši tým, že ničím nepripomína 
univerzitné mesto. 

Študentský a spoločenský život, 
talianska gastronómia
Jarné a jesenné univerzitné dni, spoločenské 

kultúrne večery či výlety pre Erasmus študen-
tov, žiadne z týchto akcií, ktoré tak precízne or-
ganizuje naša univerzita, som počas môjho dl-
hodobého pobytu v Campobasso nezažil. Iba je-
denkrát sa konal slabo zorganizovaný výlet pre 
„erasmákov“, o ktorom jedna tretina študentov 
vôbec nebola informovaná. Celkovo je študent-
ský život v meste veľmi pokojný. Veľké oživenie 
možno pozorovať najmä v nedeľu na námestí. 
Boli by ste prekvapení, koľko je tam ľudí! Všet-
ci, ktorí tu žijú, mladí i starí, prídu na námestie, 
prechádzajú sa a - klebetia. Mám pocit, že tieto 
aktivity majú radšej ako šport, keďže s nejaký-
mi športoviskami a relax klubmi som sa tu ne-
stretol. Pozitívne je, že mladí ľudia neholdujú 
alkoholu v takej miere ako naši, skôr s obľubou 
kávičkujú, to znamená popíjajú z malých po-
hárikov mocca kávu, ktorá po víne predstavuje 
hlavný nápoj v Taliansku. Pokiaľ ide o talianske 
jedlá, charakteristická je pre ne zelenina, olivo-
vý olej, cestoviny.  

O kvalite potravín  
Campobasso mi doslova „otvorilo“ oči. Keď- 

že som potravinár, dovolím si tvrdiť, že veľ-
mi dobre viem posúdiť kvalitu potravín. Zistil 
som, že potraviny, ktoré sa u nás na Sloven-
sku predávajú iba v špeciálnych obchodoch, 
sú tu dostupné v každom obchodíku. Možno 
to bude znieť pesimisticky, ale naše potraviny 
sú z hľadiska kvality asi na poslednej priečke v 
Európe. Na Slovensku sa iba rozpráva a píše o 
nekvalitných potravinách, ale pulty sú nimi pre-
plnené. A čo ma najviac mrzí - žiadna náprava 
nie je badateľná! Aby som nepísal iba prázdne 
slová, uvediem príklad kvalitných potravín pre-
dávaných v tunajšom supermarkete. Prosciutto 
crudo – svetoznáma talianska šunka, množstvo 
trvanlivých salám, ktoré sa vyrábajú v určitých 
regiónoch a nesú ich meno, olivový olej, chlieb 
zo semoli, cestoviny, ktoré, obrazne povedané, 
môžete hodiť aj na strop a určite sa neprilepia 
:-) O čerstvosti a množstve druhov zeleniny 
a ovocia, ktoré sú na trhu priamo od pestovate-
ľov, ani nehovorím. Neustále sa utvrdzujem, že 
sa máme čomu učiť. Aj keď treba pripomenúť, 
že cena na potraviny je tu vyššia, prispôsobená 
tunajším platom.

O štúdiu, podmienkach  na výskum 
a organizácii práce
Za štúdium na univerzite sa v plnom rozsa-

hu platí. To má svoje plusy i mínusy. Študent 
môže vnímať platbu za štúdium ako určitú for-
mu produktu, ktorý sa mu ponúka, a za ktorý 
zaplatil. Takže, keď si za niečo zaplatí, chce 
to aj v požadovanej kvalite dostať. Avšak nie 
je vylúčené, že niektorí študenti sa prídu na 
školu iba zabaviť. A tak aj žijú - bez starostí 
a zbytočnej námahy, veď za „zábavu“ si jedno-
ducho platia. Ani so záverečnými skúškami sa 
nezaťažujú. Veď pozostávajú iba zo záverečnej 
práce a prezentácie výsledkov pred komisiou a 
verejnosťou. Neexistuje opakovanie vybraných 

predmetov na štátniciach. Ak študent absolvu-
je predmet, tak nemusí opätovne robiť skúšku 
na štátniciach. Fakulta, na ktorej som pôsobil, 
sídli v novej budove. V administratívnej časti 
sú kancelárie pre učiteľov a administratívnych 
pracovníkov. V ďalšej -  technickej, sú cvičeb-
ne a prednáškové miestnosti, kde sa zdržiavajú 
študenti. Vyššie poschodia tvoria laboratóriá, 
v jednom z nich som pracoval. Jeho vybavenie 
je veľmi dobré, je tu množstvo prístrojov a za-
riadení potrebných na účely výskumu a výučby, 
ako aj množstvo rôznych chemikálií. Personál-
ne zloženie pracovníkov na fakulte pozostáva 
z profesorov, doktorandov a administratívnych 
pracovníkov. Každý profesor má pridelené labo-
ratórium a vychováva troch doktorandov, ktorí 
pracujú na výskume a starajú sa o chod labo-
ratória, agendu, objedávanie pomôcok, chemi-
kálií, čistotu, bezpečnosť a podobne. Výsledky 
výskumov spoločne publikujú. Doktorandi sú 
plne využití a tým, že nahrádzajú technických 
pracovníkov, fakulta ušetrí finančné zdroje. Po-
kiaľ ide o financie, stojí za zmienku, že univer-
zita nevlastní a neprevádzkuje žiaden študent-
ský domov ani jedáleň.

 
Čo mi dal pobyt? 
Na túto rétorickú otázku môžem bez váhania 

odpovedať, že som získal nové vedomosti, prak-
tické skúsenosti a zručnosti, ktoré by som doma 
nenadobudol. Všetky moje zistenia a výsledky 
výskumu plánujem publikovať a využiť vo svo-
jej práci na našej univerzite. Taktiež som spo-
znal veľa nových ľudí, novú krajinu a kultúru, 
našiel nových priateľov. A zdokonalil som sa v 
cudzích jazykoch – v taliančine a v angličtine. 
Samozrejme, začiatok nebol ľahký. Ale o tom, 
že stálo za to popasovať sa s problémami, svedčí 
fakt, že už dnes uvažujem o ďalšom zahranič-
nom študijnom pobyte.                                   

 Ing. Peter Štefanka,
Katedra hodnotenia a spracovania 

živočíšnych produktov, FBP

Katedra práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja získala v roku 2011 projekt 
v rámci európskeho programu Jean Monnet - Jean Monnet Chair „Agrárne právo EÚ“.

Jean Monnet Chair je prestížny titul, ktorý 
poskytuje Európska komisia prostredníctvom 
Európskej vzdelávacej, audiovizuálnej a kultúr-
nej agentúry. Jeho cieľom je podpora univerzit-
ných študijných programov orientovaných na 
vzdelávanie o európskej integrácii a právo EÚ. 
Nositeľkou tohto titulu a koordinátorkou pro-
jektu na FEŠRR je dekanka, prof. JUDr. Anna 
Bandlerová, PhD. Cieľom trojročného projektu 
je skvalitnenie vedomostnej prípravy absolven-

Peter Štefanka (vľavo) s kolegami z Talianska.              Foto: archív PŠ

Pohľad na Agronomickú fakultu Univerzity 
v Campobasso.          Foto: PŠ

Ocenení na FLORE 
V dňoch 18. až 21. augusta sa konala letná 

etapa medzinárodnej záhradníckej výstavy 
a veľtrhu FLORA Olomouc. Slovenskú poľno-
hospodársku univerzitu na nej zastupoval Ing. 
Miroslav Habán, PhD., z Katedry udržateľného 
poľnohospodárstva a herbológie FAPZ a Ing. 
Pavol Otepka, PhD., z Katedry trvalo udržateľ-
ného rozvoja FEŠRR. Vo svojich prednáškach 
informovali účastníkov veľtrhu o spôsoboch 
úpravy liečivých rastlín a prípravkoch z nich 
a zároveň prezentovali publikácie z Vydavateľ-
stva SPU. Za expozíciu v pavilóne A pod ná-
zvom Rajský dvor – bylinkové a voňavé záhrady 
získali spolu s ďalšími členmi PELERO CZ - aso-
ciácie pestovateľov a spracovateľov liečivých, 
aromatických a koreninových rastlín (LAKR) 
Cenu primátora mesta Olomouc za komplexnú 
realizáciu expozície a spoluprácu odborníkov 
pri pestovaní a propagovaní LAKR.   –r- 

tov v oblasti práva EÚ a ich príprava na prácu 
v európskych inštitúciách, poskytnúť informá-
cie o spoločnom európskom priestore, európ-
skej integrácii a práve EÚ študentom FEŠRR, 
ale aj ostatných fakúlt SPU. Zároveň má za cieľ 
vytvoriť pre odborníkov v oblasti agrárneho prá-
va EÚ priestor na diskusiu a výmenu poznatkov. 
Výučba v rámci Jean Monnet Chair začne v aka-
demickom roku 2011/2012 a bude pozostávať z 
piatich predmetov: agrárne právo EÚ, Európska 

únia, legislatíva EÚ, právo verejnej správy EÚ 
a právo duševného vlastníctva v poľnohospo-
dárstve EÚ. Počas trvania projektu sú naplá-
nované viaceré workshopy, semináre, diskusie 
a konferencie.Významným bodom projektu je 
vydávanie prvého slovenského časopisu Agrár-
ne právo EÚ, ktorý poskytne priestor na publi-
kovanie odborníkom zo Slovenska i zahraničia.

 Ing. Zuzana Bohátová,
Centrum medzinárodných programov, FEŠRR 

Odborníci z SPU pri preberaní ceny. Na sním-
ke s Dr. Blankou Kocourkovou, predsedníč-
kou združenia PELERO CZ.     Foto: archív MH 

Dunajská stratégia 
preniká do 
občianskeho sektora
V paláci grófa Esterházyho, 
v rakúskom meste Eisenstadt sa 
30. júna -  1. júla uskutočnilo prvé 
medzinárodné zasadnutie Valného 
zhromaždenia  občianskeho fóra – 
Danube Civil Society Forum (DCSF) 
pre podporu implementácie záme-
rov Dunajskej stratégie (DS). 

Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia 
verejného, akademického i občianskeho 
sektora z krajín, ktoré sú súčasťou Dunaj-
ského regiónu. Fakultu európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja SPU reprezentoval 
na fóre autor článku. Hosťom podujatia bola 
Danuta Hübner (súčasná členka EP), H.E. 
Vince Szalay-Bobrovniczky (maďarský veľ-
vyslanec), ako aj Adriana Kiss-Davies (zá-
stupkyňa Generálneho riaditeľstva Európ-
skej komisie pre regionálnu politiku), ktorí 
viedli aj otvárací ceremoniár. Zdôraznili vý-
znam DS v kontexte všestranného rozvoja 
Dunajského regiónu a ocenili zainteresova-
nosť občianskeho sektora na jej budovaní.

Zakladateľom občianskeho fóra DCSF je 
nadácia Foster Europe Foundation na čele 
s jej predsedom, Stefanom Augustom Lüt-
genauom. Poslaním občianskeho fóra je 
združovať partnerov z rôznych sektorov ob-
čianskej spoločnosti a spolupodieľať sa na 
riešeniach, ktoré by priniesli dlhodobý rast 
životnej úrovne a kvality života pre obyvate-
ľov Dunajského regiónu.

   Ing. Martin Mariš, 
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka,
 FEŠRR 
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Rastliny spoznávajú priamo v teréne, nie z filmov a fotografií
V areáli SPU sa na výmere 15 árov nachádza vzorkovnica Katedry rastlinnej 
výroby (KRV) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, na ktorej je 
sústredené široké spektrum poľných plodín, alternatívnych a energetických 
rastlín. Jej cieľom je prezentovať študentom v blízkosti univerzity rastliny 
počas ich vzchádzania, kvitnutia, tvorby semien a dozrievania plodov. Ako sa 
demonštračná záhrada využíva a čo všetko v nej môžu študenti uvidieť, sme 
sa dozvedeli od gestora vzorkovnice,  prof. Dr. Ing. Richarda Pospišila z KRV.

Demonštračná záhrada rastlinnej výroby bola 
pôvodne určená len na dopestovanie rastlinné-
ho materiálu na praktické cvičenia. Pred tromi 
rokmi ju prebudovali na vzorkovnicu poľno-
hospodárskych plodín a energetických rast-
lín. Na 40 políčkach s rozmermi 3 x 6 metrov 
študenti spoznávajú a hodnotia rastliny počas 
ich vegetácie, odoberajú vzorky a analyzujú 
ich na praktických cvičeniach. Okrem toho, 
že vzorkovnica slúži ako báza pre terénne cvi-
čenia, využíva sa aj na prax a realizáciu záve-
rečných a diplomových prác študentov KRV. 
Jednotlivé políčka sú označené tabuľkami s bo-
tanickými názvami plodín. Z opačnej strany 
políčok možno skúšať študentov, či poznajú 
pestované plodiny v jednotlivých etapách vege-
tácie. Na predmetnej ploche, rozdelenej na par-
celky, sa podľa agrotechnických termínov pre 
jednotlivé plodiny pripravuje pôda pre výsadbu, 
hnojenie a výsev. Počas vegetácie je plocha me-
chanicky a chemicky ošetrovaná proti burinám, 
chorobám, škodcom a podľa potreby zavlažova-
ná. „Prevádzka, údržba a ďalší rozvoj demon-
štračnej bázy sa vykonáva najmä pre realizáciu Gestor vzorkovnice, prof. Richard Pospišil, v sekcii energetických rastlín.                  Foto: rch

Podarí sa novému generálnemu 
riaditeľovi FAO zmeniť mapu 
hladu vo svete?
V poradí ôsmym generálnym riaditeľom Svetovej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo - 
FAO sa koncom júna stal 61-ročný José Graziano da Silva z Brazílie. Svoju misiu začne od  
1. januára 2012.  „Z hľadiska toho, čo doteraz dosiahol v boji proti hladu je tým najpovolanejším 
človekom pre túto funkciu,“ hovorí doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc., z Katedry manažmentu Fa-
kulty ekonomiky a manažmentu, bývalá riaditeľka subregionálnej kancelárie FAO v Budapešti. 
S novozvoleným generálnym riaditeľom boli od roku 2006 blízkymi spolupracovníkmi, keďže 
on bol regionálnym riaditeľom pre Latinskú Ameriku a Karibskú oblasť, zatiaľ čo ona vykonáva-
la rovnakú funkciu pre Európu a Strednú Áziu.

Očakávali ste, že 
práve J. Graziano sa 
stane novým generál-
nym riaditeľom FAO?

- Na prelome tisícro-
čí J. Graziano pomáhal 
ideove, organizačne, 
ale aj finančne budú-
cemu prezidentovi 
Brazílie Luizovi Iná-

ciovi da Silva Lulovi v boji proti hladu v rámci 
programu Nulový hlad, čo ich oboch veľmi 
zblížilo. Takže keď v roku 2002 Lula vyhral 
prezidentské voľby, práve Graziana menoval do 
funkcie mimoriadneho ministra pre potravinovú 
bezpečnosť a boj proti hladu. V tom čase sa po-
čet hladujúcich v Brazílii znížil o 24 mil. ľudí, čo 
sa považovalo za obrovský úspech, keďže toto 
číslo sa len s mimoriadnym úsilím darí posunúť 
smerom nadol. Ešte pred dvomi rokmi sa v kulo-
ároch FAO nahlas hovorilo, že budúcim generál-
nym riaditeľom bude práve brazílsky prezident. 
Avšak J. Graziano mi pri našom poslednom 
osobnom stretnutí v novembri 2009 povedal, 
že dnes už bývalý prezident má ambicióznejšie 
ciele, a tak kandidatúru na funkciu generálneho 
riaditeľa FAO navrhol práve jemu.  Možno Lulovi 
bránila aj tá skutočnosť, že dosiahol iba základ-
né vzdelanie, hoci aj napriek tomu je vynikajú-
cim politikom, ako aj autorom a realizátorom 
početných úspešných sociálnych projektov.

Po voľbe nového generálneho riaditeľa FAO 
si experti kladú otázky ako sa zmení mapa 
hladu vo svete, ale aj samotné FAO a či nový 
riaditeľ dosiahne úroveň svojich predchod-
cov... 

- Osobne si myslím, že J. Graziano uskutoční 
zmeny. Jeho najväčšou výzvou však bude čas. 

Podľa novej ústavy FAO má k dispozícii len štyri 
roky a potom musí byť opätovne zvolený. Ho-
vorí sa, že do tretice všetko dobré. Ak mu bude 
šťastie a vývoj naklonené, tak ako  jeho pred-
chodcom, tak by k teraz už istým štyrom rokom 
mohol pridať ešte šesť. Teda mal by k dispozícii 
celú dekádu a to už nie je málo. Štyri roky sú 
mimoriadne limitovaným obdobím na to, aby sa 
mu podarilo dosiahnuť výrazný zvrat v potravi-
novej bezpečnosti. Jacques Diouf a jeho pred-
chodca Eduard Saouma boli vo funkcii generál-
neho  riaditeľa po 18 rokov. Na druhej strane, 
keďže poznám J. Graziana, som presvedčená, že 
jeho ambicióznosť, mimoriadna aktivita, cieľa-
vedomosť a disciplína, ale aj tvrdosť, ktorú doká-
že preukázať pri vytyčovaní a dosahovaní cieľov 
sú  najlepšou zárukou toho, že dôjde k zdyna-
mizovaniu FAO, najmä, keď k tomu prirátame 
jeho juhoamerický temperament. Som presved-
čená, že  počet hladujúcich v Latinskej Amerike 
sa zníži, využijúc pritom skúsenosti a poznatky 
z brazílskeho programu Nulový hlad, aj keď v 
Afrike či v Juhovýchodnej Ázii jeho víťazné ťa-
ženie z Brazílie nemusí  byť rovnako úspešné, 
pokiaľ nebudú pripravené programy ušité na  
konkrétne podmienky. Mapa hladu vo svete sa 
tak zmení v pozitívnom smere, aj keď prírod-
né katastrofy, civilné konflikty a lokálne vojny 
budú každodenným repertoárom vývoja poľno-
hospodárstva a potravinárstva vo svete. Možno 
sa mu podarí priblížiť sa aj k miléniovému cieľu 
a to znížiť počet trpiacich hladom na polovicu. 
Tento cieľ je však už nereálny, najmä, keď berie-
me do úvahy dynamický rast počtu obyvateľov 
a nerovnomernú výrobu potravín v rôznych re-
giónoch sveta. Verím, že reformu FAO vyvolanú 
členskými krajinami Graziano rýchlo dovŕši a 
namiesto zaoberania sa fungovaním administra-

tívnych štruktúr FAO naplno rozvinie aktivity, 
ktoré povedú k zníženiu počtu hladujúcich. Tým 
nechcem povedať, že dosluhujúci generálny ria-
diteľ FAO nemal rovnakú prioritu, alebo že pre 
ňu dosť nevykonal. Naopak, veľmi chcel vyriešiť 
problém hladu a zvýšiť rast poľnohospodárskej 
produkcie. Mal ambiciózne ciele, avšak vývoj vo 
svete, či už politický, prírodné katastrofy a voj-
nové konflikty, mu komplikovali ich napĺňanie. 
Musel viac bojovať s následkami, ako sa venovať 
odstraňovaniu príčin. Pravdou je však aj to, že 
pod tlakom členských štátov bol nútený robiť 
rozsiahle reformy, ktoré značne  vyčerpávali fi-
nančnú kapacitu organizácie, ale aj kapacitu jej 
špičkových expertov. 

Myslíte si, že  pod vedením nového generál-
neho riaditeľa FAO ešte viac zoštíhlie, bude 
menej organizačných útvarov a zredukujú sa 
počty administratívnych síl?

- O tom som presvedčená. Podľa mňa dôjde 
k zrušeniu subregionálnych kancelárií, ktoré 
koexistujú s regionálnymi kanceláriami. Bude 
sa to týkať Budapešti, Santiaga de Chile a Akry 
(Ghana). 
Aké budú jeho priority?

- Myslím, že jeho prioritou bude adaptácia 
poľnohospodárstva na klimatické zmeny, cel-
kom určite sa bude intenzívne zaoberať kolísa-
vým vývojom cien komodít poľnohospodárskej 
prvovýroby a potravín, ale očakávam, že dá  aj 
odpoveď na to, ako ďalej s využívaním poľno-
hospodárskych zdrojov na výrobu biopalív, 
alebo aký postoj zaujať (pri tak vysokom počte 
hladujúcich) voči využívaniu GMO. Zásadné 
zmeny, aspoň zo začiatku, neočakávam, keďže  
J. Graziano bol vlastne kandidátom J. Dioufa, 
sú dobrými priateľmi a je predpoklad, že terajší 
generálny riaditeľ zostane pracovať vo FAO ako 

poradca novozvoleného generálneho riaditeľa. 
Túto alternatívu vývoja by mohla narušiť len prí-
padná kandidatúra J. Dioufa za prezidenta Sene-
galu. Prezidentské voľby sa v Dakare budú konať 
na budúci rok a pravdupovediac jeho zvolenie je 
dosť reálne.

Aký bude vzťah nového generálneho riadite-
ľa k Európskemu regiónu, s osobitným zrete-
ľom na Strednú a Východnú Európu, ako aj k 
Strednej Ázii. 

- Jacques Diouf veril tejto časti sveta, bol pre-
svedčený o jej obrovskom produkčnom potenci-
áli  a rozhodujúcej úlohe, ktorú by mohol tento 
región zohrať v čase potravinových kríz a hlado-
morov. Preto podporoval aj programy, ktoré boli 
zamerané na posilňovanie produkcie obilnín, 
výstavbu skladov, zavlažovanie, budovanie bánk 
genetických zdrojov, ako aj  výstavbu systémov 
včasného varovania. Podľa poslednej správy FAO 
najväčšie možnosti rastu výroby, ale aj exportu 
obilnín do sveta sa nachádzajú práve v našom re-
gióne. Pevne verím, že Graziano  si tieto prognó-
zy osvojí a krajiny tohto regiónu bude aj v tomto 
zmysle podporovať. Pre nás je to však výzva po-
kračovať v raste výroby obilnín, krmovín, ale aj 
plodín určených na výrobu oleja. Ak sa zároveň 
dokážeme aktívne začleniť do medzinárodných 
trhov, poľnohospodárstvo má v tejto časti Euró-
py ešte veľkú budúcnosť, najmä keď je potrebné 
do roku 2050 zvýšiť vo svete výrobu potravín 
o 70 %. Oplatí sa preto spolupracovať s FAO pod 
vedením nového generálneho riaditeľa. Chcela 
by som mu aj touto cestou zaželať dobré zdra-
vie, aby mal dostatok energie, síl a entuziazmu 
pri vytyčovaní ambicióznych cieľov a ich plnení, 
ale aj pri dosahovaní miléniových cieľov, ktoré 
si FAO vytýčilo na predchádzajúcich samitoch.                                                                                      

Renáta Chosraviová  

terénnych cvičení z predmetu integrovaná rast-
linná výroba (FBP), rastlinná výroba (FEM), 
základy rastlinnej výroby (TF), všeobecné pes-
tovanie plodín (TF), projektovanie osevných 
postupov (FAPZ) a alternatívne a energetické 
plodiny (FAPZ),“ informuje prof. R. Pospišil. 
Veľkou výhodou je, že vzorkovnica sa nachádza 
v areáli univerzity. 

A aké spektrum rastlín môžu študenti uvi-
dieť v záhrade? „Delíme ich do šiestich skupín 
– prvú tvoria obilniny (rôzne druhy pšenice, jač-
meňa, kukurice, ďalej ovos, raž, tritikale, proso, 
pohánka), druhú strukoviny (rôzne druhy hra-
chu, fazuľa, sója, bôb, šošovica, cícer, hrachor), 
tretiu okopaniny (repa, zemiaky, čakanka, kŕm-
na mrkva), štvrtú olejniny (repka, slnečnica, ľan 
olejný, horčica, mak), piatu priadne a špeciálne 
plodiny (ľan priadny, paprika koreninová, ta-
bak). Poslednú časť vzorkovnice predstavujú 
alternatívne rastliny (topinambur, jakon, čier-
ny koreň, požlť, katran, ľaničník, ricín, mohár, 
čumíza, lalemancia, ciroky) a plodiny na ener-
getickú fytomasu (špeciálne odrody kukurice, 
ciroku a láskavca),“ oboznámil nás gestor vzor-

kovnice a  podotkol, že pred koncom vegetácie 
rastlinný materiál zozbierajú a usušia. „Sušené 
rastliny a semená sú k dispozícii na praktic-
kých cvičeniach. Využívajú sa hlavne koncom 
zimného a na začiatku letného semestra, keď 
je výučba už mimo vegetácie a študenti nema-
jú možnosť vidieť rastliny na ich prirodzenom 
stanovišti.“ 

Ako sme sa dozvedeli, vzorkovnicu si prezreli 
aj viacerí kolegovia zo zahraničných univerzít 
z Maďarska, Nemecka či Srbska, ktorí sa inšpi-
rovali, a uvažujú, že podobné demonštračné 
políčka založia aj v blízkosti svojho pracoviska. 

Renáta Chosraviová

J. Graziano je ôsmym generálnym riaditeľom FAO od založenia 
organizácie v Quebec City v Kanade v roku 1945.

Mária Kadlečíková.

Kolekcia hustosiatych obilnín.          Foto: RP
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dobnosti odborového zamerania. Výborný 
kolektív, ktorý sa vytvoril, zostane aktívny aj 
po jej skončení. Hlavnými témami pracovných 
skupín bol návrh revitalizácie historického par-
ku v okolí kaštieľa v Spišskom Hrhove, urbanis-
tický návrh rozšírenia obce Spišský Hrhov v jej 
severovýchodnej časti, krajinárske začlenenie 
obce Spišský Hrhov do okolitého prostredia s 
návrhom možného rozvoja turistického ruchu a 
sadovnícko–architektonický návrh obnovy cin-
torína v Levoči.

Letnú školu po odbornej stránke zabezpečo-
vali pedagógovia z SPU (Ing. Richard Kubišta 
a autorka článku), pedagógovia z Mendelovej 
univerzity v Brne (doc. Alena Salašová, Ing. 
Markéta Flekalová, Ing. Lukáš Štefl a Ing. Lu-
káš Lattenberg). Hosťom bola Ing. Martina Sar-
vašová, záhradná a krajinná architektka, ktorá 
okrem prednášania bola začlenená aj do pra-
covných skupín.

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry 
ako hlavný organizátor letnej školy spolupra-
covala pri príprave programu aj s ďalšími sub-
jektmi: neziskovou študentskou organizáciou 
SARAHS, n.o. (Student Association for Revitali-
sation of Areas with Historical Spirit), Obecným 
úradom v Spišskom Hrhove, Reedukačným cen-

trom v Spišskom Hrhove, Evanjelickou cirkvou 
v Levoči a Pamiatkovým úradom v Prešove.

Výstupom takmer dvojtýždňového worksho-
pu nie sú len ideové návrhy rozvoja a obnovy 
riešených lokalít, ale aj revitalizácia obce Spiš-
ský Hrhov. Účastníci letnej školy tu vysadili 
vyše stovky stromov a kríkov. Na verejnej ver-
nisáži, ktorou sme slávnostne ukončili letnú 
školu, študenti prezentovali vytvorené návrhy a 
„odovzdali“ výsadbu obci. 

Letná škola však nebola len o práci. Každý 
deň bol pripravený pestrý program, zameraný 
na spoznávanie prírodných a kultúrnych krás 
Spiša, ale i Slovenska. Patril k nim výlet na Ma-
riánsku horu v Levoči, výstup na travertínovú 
kopu Sivá Brada, návšteva Spišského hradu, tu-
ristika vo Vysokých Tatrách a Slovenskom raji či 
prehliadka medzinárodných remeselných dní v 
Kežmarku. Zároveň spojila študentov rôznych 
národností aj charakterov a priniesla veľa kva-
litných ideových štúdií riešených plôch. Okrem 
pekných spomienok a priateľstiev po nej aj nie-
čo zostalo - výsadbou dotvorená obec Spišský 
Hrhov. 

Ing. Mária Bihúňová, PhD.,
koordinátorka CEEPUS na FZKI SPU 

a koordinátorka letnej školy Summer School 
Spišský Hrhov 2011

Letná škola v Spišskom Hrhove  

   Náš tip              

 

Jedno z najkrajších období roka – jeseň, 
vítajú zamestnanci Botanickej záhrady (BZ) 
SPU tradičnou výstavou pod názvom Farby 
a plody jesene. Tohtoročná sa bude konať 
od 23. do 28. septembra. V priestoroch BZ 
si záujemcovia od  9.00 do 18.00 h môžu 
prezrieť expozíciu ovocia, zeleniny, kveti-
nových kreácií a ukážky napadnutia plodov 
či listov škodcami a chorobami. Súčasťou 
výstavy bude prehliadka skleníkov, vivária, 
vzorkovnice ovocia a zeleniny a predaj rast-
linných výpestkov.

Pre návštevníkov nitrianskej Galérie Mly-
ny pripravila BZ SPU v spolupráci s Kated-
rou záhradnej a krajinnej architektúry FZKI 
výstavu Svet botanického raja. Od 21. 
septembra do 2. októbra možno vo vstup-
nej hale Mlynov obdivovať nevšednú krásu 
rastlín od mierneho pásma cez subtropic-
ké až po tropické, dozvedieť sa informácie 
o ich pôvode a nárokoch na pestovanie. 
Druhú časť expozície bude tvoriť výstava 
interiérovej zelene. Kreativita študentov 
KZKA sa odzrkadlí v stvárnených výtvar-
ných návrhoch zazelenania priestorov Mly-
nov v blízkej budúcnosti.      –rch-

Intenzívny kurz 
v Thajsku
Vedenie SPU oznamuje, že na 
základe dohody medzi rektorom 
Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre a rektorom Kasetsart 
University v Thajsku sa 3. - 17. de-
cembra na partnerskej univerzite v 
Bangkoku uskutoční I. ročník inten-
zívneho kurzu Sustainable 
Agribusiness pre študentov SPU.  

Podľa budhistického kalendára je v Thajsku 
rok 2554 a 5. decembra bude najväčší sviatok 
v krajine - oslavy narodenín thajského kráľa 
Rámu IX. Účastníci kurzu tak budú mať mož-
nosť okrem odborného programu oboznámiť 
sa so spôsobom thajských osláv a prezentácie 
symbolov národnej kultúry. Kurz je určený 
pre študentov všetkých fakúlt a stupňov štú-
dia. Celkovo sa na ňom môže z SPU zúčastniť 
18 záujemcov. Účastnícky poplatok 300 eur je 
príspevkom na úhradu nákladov na cestovné, 
poistenie, ubytovanie a stravovanie v Thajsku. 
Plánované exkurzie, sú hradené zo zdrojov 
oboch partnerských univerzít. Záujemcovia 
o intenzívny kurz sa môžu prihlásiť do 5. ok-
tóbra 2011 zaslaním mailu a CV v anglickom 
jazyku na adresu vedúceho Kancelárie zahra-
ničných vzťahov a medzinárodných vzdelá-
vacích programov, Mgr. V. Valacha (Vladislav.
Valach@uniag.sk). Jeden študent má možnosť 
vyhrať účasť na kurze prostredníctvom zloso-
vacej akcie v rámci projektu Diskusné fórum - 
My university. Podmienkou je zaregistrovať sa 
na http://e-myuniversity.eu/uniag/ a prispieť 
do diskusie v rámci akejkoľvek témy. Organi-
zovanie intenzívneho kurzu podporilo Veľ-
vyslanectvo Thajského kráľovstva vo Viedni. 
V rámci prehlbovania spolupráce veľvyslanky-
ňa Thajského kráľovstva, H.E. Mrs. Nongnuth 
Phetcharatana, navštívi 3. októbra 2011 našu 
univerzitu, kde o 13.00 h vystúpi s prednáškou 
o Thajsku, jeho politike, ekonomike a kultúre, 
spojenou s prezentáciou a ochutnávkou thaj-
ských špecialít.             -rch-

Redakcia dvojtýždenníka

polnohospodár
hľadá

spolupracovníkov a dopisovateľov 

z radov študentov SPU. 

Navštívte nás v budove rektorátu 

(pavilón E, 6. poschodie) 

alebo nám napíšte na adresu 

redakcia@polnohospodar.sk. 

Uverejnené príspevky sú honorované.

V ZRKADLE...
Mgr. MÁRIA ŽÚREKOVÁ

Pracovná pozícia: pracovníčka Kancelárie 
zahraničných vzťahov a medzinárodných 
vzdelávacích programov 
Miesto narodenia:  Ružomberok
Vek: teraz sa mi zdá, že mám tak maximál-
ne 27 

Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Novinárka, možno módna redaktorka (hoci 
som vtedy asi netušila, že také niečo existuje).

S kým by ste sa chceli stretnúť a poroz-
právať? 
So starými kamarátmi, ktorí žijú roztrúsení 
po celom svete, spolu s novými kamarátmi, 
aby sme sa niekde stretli a smiali sa…

Z čoho ste mali v poslednej dobe najväč-
šiu radosť? 
Dostala som naozajstné baletné špičky – už 
visia na čestnom mieste.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?  
Chcela by som byť odvážnejšia.

Čo rada čítate (počúvate)?  
Som informačný nenásytník, takže podľa 
toho aj vyzerá moja spotreba kníh, časo-
pisov, využívanie internetu a sledovanie 
televízie.

Ako si dobíjate energiu? 
Trávením času s kamarátmi a cvičením...
no, a aj obzeraním obchodov .

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?  
Ale kdeže!!!! Hahaha...

Aké máte koníčky? 
Čítanie, cvičenie, rada vyrábam koláže zo 
zaujímavých fotiek. Zaujíma ma interiérový 
dizajn. A zdá sa mi, že by som bola dobrý 
fotograf.

Máte nejaký obľúbený citát?  
„Konečne je všetko, ako má byť.“ (z filmu 
Záhrada)

-rch-

Keď raz prídem 
na Ferrari... 
Ako sa stať úspešným

Aj ty chceš byť úspešný? Už si rozmýšľal nad 
tým,  ako to zrealizovať? Je na to správny čas. 
Teraz, keď si študent. Ak si nezdedil firmu ani 
nemáš známych na najvyšších miestach, začni 
na tom pracovať už dnes. Pozývame ťa na pa-
nelovú diskusiu s ľuďmi, ktorí sa sami vypraco-
vali a plnia si sny. Recept na úspech si vytvára 
každý sám. Príď sa inšpirovať a motivovať. Bu-
deme sa rozprávať o tom, ako využívať správne 
príležitosti, kde ich hľadať a ako sa presadiť. 
Môžeš sa  zapojiť a vlastnými otázkami pri-
spieť do diskusie. Stretneme sa 27. septembra 
o 12.15 h v aule SPU. 

Katarína Gabalcová,
Martina Trepáková

Slovenská vlajka na ostrove Gozo
 Počas tohtoročných prázdnin absolvova-

li študenti SPU po prvýkrát odbornú prax na 
ostrove Gozo (Malta). Ako vidno z fotografie, 
zahraničná odborná prax je aj o interkultúr-
nych skúsenostiach a adaptácii na miestne 
podmienky. Dom, v ktorom bývali, mal vyše 
240 rokov a bol postavený v tradičnom štýle z 
typického kameňa.

Počas monitorovacej návštevy prorektorky 
Eleny Horskej na Malte bola Erazmus zmluva o 
odborných stážach so spoločnosťou Europe Di-
rect rozšírená o oblasť verejnej správy, rozvoja 
vidieka a implementácie rozvojových progra-
mov v podmienkach miestnych samospráv na 
Malte a Goze, čo vytvorí nové príležitosti pre 
odborné stáže študentov, najmä z FEŠRR.       

               -h-

Zapojte sa aj vy a napíšte nám,ktorý článok v tomto čísle vásnajviac zaujal. 

Na jedného z vás čaká tričko a taška s logom               a ďalšie zaujímavé ceny.

 VESELOU CERUZKOU 

 NEPREHLIADNITE       

pokračovanie zo strany 1
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Kurz prvej  
predlekárskej pomoci

Mládež Slovenského 
Červeného kríža pri 
SPU v Nitre pripravi-
la pre študentov SPU 
a ďalších záujemcov  
bezplatný 16-hodinový 
kurz prvej predlekár-
skej pomoci. Frekven-

tanti získajú základné znalosti z danej oblasti 
a na záver dostanú diplom. Kurz nie je náhra-
dou za kurzy organizované  územnými  spol-
kami Červeného kríža, ani za kurzy pre žiada-
teľov o vydanie vodičského oprávnenia. Školi-
teľmi sú študenti, ktorí v tejto oblasti pôsobia 
ako dobrovoľníci už niekoľko rokov a svoje 
vedomosti chcú odovzdávať ďalším. Kurz bude 
prebiehať raz týždenne v klubovni Mládeže 
SČK  (ŠD Nová doba, 7. poschodie). Prihlásiť sa 
môžete na  http://tinyurl.com/3gufuve alebo 
osobne v našej klubovni 10. a 11. októbra od 
18.00 do 20.00 h.                    Monika Gubáňová

Náš polnohospodár tvoríme spolu
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S PIETOU                            
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 
30. júla 2011 nás vo veku 81 rokov navždy 
opustil prof. Ing. Ján Švihra, DrSc., dlho-
ročný vedúci pracovník Katedry fyziológie 
rastlín FAPZ, priekopník stresovej fyziológie 
rastlín na Slovensku, zakladateľ a vedúca 
osobnosť Univerzity tretieho veku na SPU. 
                                         Česť jeho pamiatke!

Za profesorom Švihrom
Spomíname si na neho ako na činorodé-

ho človeka, ktorému ležal na srdci rozvoj 
fyziológie rastlín na našej univerzite. Na 
človeka, ktorý všemožne podporoval mla-
dých ľudí v ich odbornom raste, významne 
prispel k internacionalizácii vzdelávania 
na bývalej VŠP v Nitre a k položeniu zá- 
kladov pre rozvoj vedeckej školy fyzioló-
gie plodín a drevín. Bol tiež neúnavným 
propagátorom a organizátorom seniorské-
ho vzdelávania v rámci Univerzity tretieho 
veku na SPU. Akademická obec SPU v Nitre 
stratila cenného človeka a odborníka! 
      Kolektív Katedry fyziológie rastlín FAPZ

 Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 
s hlbokým zármutkom oznamuje, že 14. au-
gusta 2011 vo veku 80 rokov navždy odišiel 
doc. Ing. Michal Karlubík, CSc., dlhoroč-
ný pedagóg a odborník v oblasti biochémie 
a biotechnológie.          Česť jeho pamiatke!

Akademická obec SPU v Nitre s hlbokým 
smútkom prijala správu, že 31. augusta 
2011 vo veku 70 rokov náhle zomrela rek-
torka Juhočeskej univerzity v Českých Bu-
dejoviciach Dr. h. c. prof. Ing. Magdalena 
Hrabánková, CSc., popredná odborníčka v 
oblasti štrukturálnej politiky EÚ, regionál-
neho projektovania a manažmentu,  členka 
Vedeckej rady našej univerzity.

Česť jej pamiatke!   

poľnohospodár   Spravodaj zamestnancov a študentov SPU v Nitre. Vydáva Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Trieda 
Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra. Poverená vedúca redaktorka: PhDr. Renáta Chosraviová. Predsedníčka redakčnej rady: prof. Dr. Ing. Elena Horská, 
prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou. Redakcia: Poľnohospodár, SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, telefón: 037/641 5533, 
641 5538, fax: 037/653 4393, e-mail: redakcia@polnohospodar.sk. Internet: www.polnohospodar.sk. Grafická úprava: Mgr. Andrea Miretínska.  
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OdbOry INfORmUjú         

Leto našich 
zamestnancov  

Počas letného dovolenkového obdobia sa 
zamestnanci univerzity a ich rodinní prís-
lušníci prostredníctvom ponuky univerzit-
ných odborov rekreovali v Račkovej doline, 
Patinciach, Čingove, Kežmarských Žľaboch, 
Trenčianskych Tepliciach, Turčianskych 
Tepliciach, Liptovskom Jáne, v Karlove pod 
Pradědom a v Prahe. 

Kultúrna a rekreačná komisia Univerzitnej 
organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre pri-
pravila pre zamestnancov univerzity a ich 
rodinných príslušníkov aj šesťdňový kultúr-
no-poznávací zájazd do Talianska, ktorý sa 
uskutočnil v dňoch 14. až 19. júla. Účastníci  
spoznávali krásne mestá s bohatou histó-
riou ako sú Florencia a Rím, navštívili  malý 
štát Vatikán s nádhernými múzeami. Uby-
tovanie bolo zabezpečené v prímorskom 
letovisku Torvaianica neďaleko Ríma, kde 
bola možnosť oddychovať na pieskovej plá-
ži a kúpať sa v Tyrrhenskom mori. 

Viera Duchoňová,
      predsedníčka rekreačnej komisie UO

 ZOOOOm                   
Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či 

kurióznu situáciu? Podeľte sa o svoje foto- 
úlovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite 

ich spolu s vtipným textom na našu mailovú 
adresu: redakcia@polnohospodar.sk. Auto-
rov najlepších snímok odmeníme. 

 OZNAmUJEmE         
Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-

vých zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 
* 27. septembra 2011 sa na Katedre ochra-

ny rastlín (pavilón A,  5. posch., cvičebňa  
AA-52) uskutočnia obhajoby dizertačných 
prác doktorandov KOR: o 11.00 h bude Ing. 
Mgr. Marta Kulcsárová obhajovať prácu 
na tému Výskyt chorôb slnečnice ročnej a 
možnosti ich regulácie v integrovanom sys-
téme pestovania a o 12.30 h bude Ing. Kris-
tína Staníková obhajovať prácu Aplikácia 
Bacillus thuringiensis v kontrole škodcov 
kukurice; 

* 30. septembra 2011 sa na Katedre ag-
rochémie a výživy rastlín (pavilón CH,  2. 
poschodie, č. dv. 26) uskutočnia obhajo-
by dizertačných prác doktorandov KAVR: 
o 8.00 h bude Ing. Peter Varga  obhajovať 
prácu Optimalizácia výživy kapusty repko-
vej pravej sodíkom, sírou a bórom, o 9. 30 h 
Ing. Ivana Kajanovičová prácu Bilancia 
vstupov a výstupov makroživín v integro-
vanom a ekologickom systéme hospodáre-
nia na pôde, o 11.00 h Ing. Tomáš Várady 
prácu Vplyv obaľovaného hnojiva na úrodu 
plodov jahôd a zmeny obsahu živín v pôde 
a nadzemnej fytomase a o 12.30 h Ing. Da-
niela Dvončová prácu Optimalizácia dusí-
katej výživy ovsa siateho.   

 
Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre 

oznamuje, že 
* 26. septembra 2011 sa v zasadačke Ka-

tedry strojov a výrobných systémov (pavi-
lón CH) uskutočnia obhajoby dizertačných 
prác doktorandov KSVS: o 8.00 h bude Ing. 
Oľga Urbanovičová obhajovať prácu Hod-
notenie technologických parametrov výroby 
tuhých biopalív na báze biomasy a o 13.30 h 
bude Ing. Marián Buc obhajovať prácu na 
tému Hodnotenie environmentálnych účin-
kov techniky v systémoch obrábania pôdy;

* 27. septembra 2011 sa v zasadačke D-TF 
(pavilón TF, 4. posch.) uskutočnia obhajo-
by dizertačných prác doktorandov Katedry 
kvality a strojárskych technológií: o 8.00 h 
bude Ing. Ivan Kováč obhajovať prácu Zlep-
šenie tribologických vlastností strojových 
súčiastok difúznymi procesmi a o 10.00 h 
bude Mgr. Marek Daňko obhajovať prácu 
Povrchové vrstvy pre tribologické aplikácie.  

Zaregistrujte sa a prispejte svojím nápadom ku skvalitneniu života a štúdia na Vašej univerzite
Zaregistrujte sa do 15. októbra a súťažte o zaujímavé ceny!

1. cena: intenzívny 2-týždňový vzdelávací pobyt v Thajsku na tému Sustainable Agribusiness, 
  organizovaný SPU v Nitre a Kasetsart University v Bangkoku v decembri 2011

2. cena: účasť na 3. ročníku slovensko-ruskej letnej školy EURUS-AGRI 2012 (Nitra – Moskva) 
  v júni/júli 2012

3. cena: intenzívny 2-týždňový jazykovo-vzdelávací pobyt Summer  with English na Malte 
  a ostrove Gozo v júli/auguste 2012

4. – 10. cena: darčekové predmety „My university“  a  „My green university“

Diskusné fórum MY UNIVERSITY už aj na SPU v Nitre

Európsky virtuálny priestor 
pre konštruktívne diskusie a kreatívne návrhy

Odborné stáže pre študentov a absolventov v zahraničí

Európsky verzus globálny aspekt vo VŠ vzdelávaní

Moja zelená univerzita

www.e-myuniversity.eu/uniag            Riešme veci na európskej úrovni!

AKTUÁLNE DISKUSNÉ TÉMY: KONTAKTNÉ  INFORMÁCIE
SPU v Nitre

Kancelária zahraničných vzťahov 
a medzinárodných vzdelávacích 

programov
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Tel.: +421 37 641 5545
Fax: +421 37 651 1560

E-mail: vladislav.valach@uniag.sk

Meno:

Ročník, fakulta (resp. pracovisko)

Adresa:

SPU v Nitre,  Redakcia Poľnohospodár, 

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, 

pavilón E 

(Rektorát SPU, 6. poschodie). 
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   POZÝVAmE VÁS                           
V kinosále Cen-

tra výskumu ži-
vočíšnej výroby 
v Nitre začína v 
pondelok 26. sep-
tembra medziná-
rodný filmový fes-
tival AGROFILM,  

 

ktorý už 28 rokov oslovuje  odbornú i laickú 
verejnosť. Diváci si počas piatich festivalo-
vých dní  môžu pozrieť takmer stovku filmov 
a videozáznamov  s tematikou lesného a vod-
ného hospodárstva, potravinárstva, rastlinnej 
a živočíšnej výroby. Autori sa orientujú aj na 
vízie a prognózy tretieho tisícročia a proble-
matiku vidieka. Viac na www.agrofilm.sk





Jarné upratovanie... Foto: V.R.



ANGLICKY 4x RÝCHLEJŠIE
♦ KURZY AJ/NJ  (čas prispôsobíme Vášmu rozvrhu)
♦ ŠTÁTNICA Z AJ/NJ ( B2, C1)
♦ PREDŠTÁTNICOVÉ KURZY AJ/NJ
♦ 19 školských rokov pôsobenia
♦ UKÁŽKOVÉ HODINY ëZDARMAë
ZÁPISY:  07.00 - 18.00 h
 Jazyková škola ASPEKT
 Akademická 4, Nitra 
 Budova Agroinštitút, príz.,č.dv.18
	  037/73 322 18, 0944/006 223
	  aspekt@aspektnd.sk 
 www.aspektnd.sk
 Akreditované zariadenie MŠ SR

16
9/

20
11

Náš polnohospodár 

tvoríme spolu


