
Milí kolegovia, 
milí študenti,
tohto roku príliš rýchlo, 

tak ako všetko v živote upo-
náhľaných ľudí, prišiel ma-
rec. Mesiac, ktorý sa v na-
šich mysliach často spája 
s predstavou jari, topiaceho 
sa snehu, prvých snežie-
nok. Niekomu sa v mysli 

vybaví 8. marec – Medzinárodný deň žien. Iný 
si možno spomenie, že marec býval aj mesia-
com knihy.

Mesiac knihy? Bez ohľadu na to, či si ho pri-
pomíname alebo nie, knihy sú súčasťou nášho 
života. Pre niekoho každodennou, pre iného 
skôr sviatočnou. Hľadáme v nich poučenie, zá-
bavu, možno aj zabudnutie. 

Beletria dáva nášmu životu iný rozmer. Žije-
me životy iných ľudí, zabúdame na svoje sta-
rosti. Ponoríme sa do deja ako do vody a tá nás 
pohltí. Pravda, nájsť knihu, ktorá toto poskyt-
ne, sa nie vždy podarí.

Odborné knihy sú zdrojom poučenia, in-
formácií, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre 
profesijný rozvoj, v akademickom prostredí 
životne dôležitý. 

Aké sú dnešné knihy? Mnohé vznikajú prí-
liš rýchlo a tak rýchlo ich aj čítame. Ich obsah 
rýchlo starne. Iné knihy málokedy čítame 
komplexne. Vyberáme z nich informácie ako 
hrozienka. Na mnohé sa zabudne, iné pretrva-
jú možno stáročia.

Sú knihy, ktoré sa nedajú chytiť do ruky či 
uložiť na policu. Ich podoba je virtuálna. Ta-
kýchto je čím ďalej, tým viac. E-knihy, ale aj 
e-časopisy, sa v prostredí komunikácie vedec-
kých informácií stávajú dominantnými. 

Knižnice sú zrkadlami nášho vzťahu ku kni-
hám. Každodenná knižničná prax ukazuje, 
že mladá generácia číta čím ďalej, tým menej. 
Podľa nedávno realizovaného výskumu číta-
nia  mladých ľudí  (13 - 18-ročných), 48,6 % 
čítanie nebaví, 36,5 % má k čítaniu vyslovene 
negatívny vzťah a len 22,7 % má čítanie ako 
najčastejšiu voľnočasovú aktivitu.

Mohlo by sa zdať, že sa nás to netýka. S „ne-
čitateľstvom“ mladých ľudí sa však v koneč-
nom dôsledku budú musieť popasovať aj vyso-
ké školy. Čitateľské návyky ovplyvňujú celko-
vý rozhľad, písomný a ústny prejav, schopnosť 
porozumieť textu a vedieť ho spracovať, čo sú 
významné faktory, ktoré môžu ovplyvniť aj 
úspešnosť vysokoškolského štúdia.  

  Mgr. Beáta Bellérová, PhD.,
riaditeľka  Slovenskej poľnohospodárskej 

knižnice pri SPU

 www.polnohospodar.sk 

spravodaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Na tohtoročnom univerzitnom trhu práce sa 
prezentovalo a ponúklo informácie 11 firiem 
a organizácií. Medzi nimi bola personálna agen-
túra Trenkwalder, a.s., ÚPSVaR Nitra,  rakúska 
transportná spoločnosť LKW Walter, Deloitte  
Audit, s.r.o., Pricewaterhousecoopers Slovensko, 
s.r.o., Manpower Slovensko, s.r.o., Heineken 
Slovensko, a.s., ale aj AIESEC, pobočka Nitra, či 
E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komuni-
kácie Nitra, Roľnícke noviny a Slovenský Chov. 

Cieľom vedenia univerzity je  udržať tradíciu or-
ganizovania tohto podujatia a zvýšiť tak zamest-

ročník 56 | číslo 13 - 14 | 16. marec 2012 | cena: 0,35 €

polnohospodár

nanosť absolventov SPU. „Je to vynikajúca príleži-
tosť pre firmy, ktoré sa môžu stretnúť s budúcimi 
absolventmi, predstaviť im obsah svojej činnosti, 
získať databázu uchádzačov a poskytnúť kontak-
ty, ako aj pre študentov, ktorí tak majú možnosť 
prakticky sa priblížiť prostrediu, ktoré trh práce 
predstavuje. Zároveň môžu diskutovať so zástup-
cami firiem, nadviazať kontakt, vyplniť dotazník, 
vyskúšať si napísať motivačný list či profesijný ži-
votopis a naučiť sa akým spôsobom reagovať na 
pohovore,“ uviedol rektor prof. Peter Bielik.                                                                                                  

Renáta Chosraviová
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Stavba vlastného 
auta bola mojím 
snom 

Deň 
otvorených 
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Rozhovor 
s Tomášom 
Poloncom 

Mendelova univerzita udelila čestný doktorát 
profesorovi Dušanovi Húskovi

Na rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady Mendelovej univerzity (MU) v Brne  
21. februára udelili titul Doctor honoris causa Dr.h.c. prof. Ing Dušanovi Hús-
kovi, PhD., prodekanovi pre rozvoj Fakulty európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja SPU. 

Na SPU sa 28. februára konal 2. ročník celouniverzitného Dňa kariéry. Ur-
čený bol najmä budúcim absolventom bakalárskeho a inžinierskeho stupňa 
štúdia, aby sa oboznámili s požiadavkami trhu práce a s ponukou prezentu-
júcich sa podnikateľských a iných subjektov. 

Kariérne centrum – 
most medzi študentmi 

Úlohou tohto nového systému bude sprostred-
kúvať komunikáciu medzi univerzitou a inštitú-
ciami zo spoločenskej praxe (firmy, agentúry, 
MVO a pod.), ktoré ponúkajú prácu či brigádu 
absolventom a študentom SPU alebo majú zá-
ujem cielene sa podieľať na ich profilácii a prí-
prave už počas štúdia (napr. témy záverečných 
prác, poradenstvo, praxe či stáže a pod.) ako aj 
sprostredkovanie kontaktu so študentmi SPU pre 
firmy, ktoré o to prejavia záujem, resp. s poten-
ciálnymi zamestnávateľmi. Na webovej stránke 
kc.uniag.sk získajú študenti aktuálne informá-
cie o brigádach, voľných pracovných miestach, 
možnostiach participácie na rôznych projektoch 
či získania firemných štipendií a organizovaní 
podujatia Deň kariéry SPU. 

Aktivity KC bude zabezpečovať Kancelária ce-
loživotného vzdelávania v spolupráci s Kancelá-
riou komunikácie a práce s verejnosťou. „Keďže 
naším cieľom je získavať aktuálne informácie 
o uplatnení absolventov SPU, aj toto bude jed-
na z činností novovzniknutého centra,“ povedal 
rektor.                      rch

Pomôcť študentom uplatniť sa na trhu 
práce je cieľom Kariérneho centra (KC) na 
SPU. Projekt predstavil  28. februára na Dni 
kariéry iniciátor založenia centra, rektor  
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

pokračovanie na strane 6

Dekankou FZKI sa stala 
Ing. Klaudia Halászová

FEŠRR opäť povedie  
prof. Anna BandlerováKnižnice pre všetkých

Týždeň slovenských knižníc 26. 3. – 1. 4.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
volila 16. februára kandidáta na dekana. Členo-
via Akademickej obce (AO) fakulty podali päť 
návrhov na kandidáta na dekana: doc. Ing. Vi-
liam Bárek, PhD., Ing. Klaudia Halászová, PhD., 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD., prof. Ing. Viera Pa-
ganová, PhD., a doc. Ing. arch. Roberta Štěpán-
ková, PhD. Z navrhnutých kandidátov prijala 
kandidatúru iba Ing. Klaudia Halászová, PhD., 
ktorá predstavila AO FZKI víziu fungovania fa-
kulty v jednotlivých oblastiach pôsobenia. V pr-
vom kole tajných volieb bola zvolená za dekan-
ku FZKI na funkčné obdobie 2012 – 2016.  
    Doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.,                                                                                                              

            predseda AS FZKI SPU
(Viac v rozhovore na strane 2)

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja sa 15. februára konali voľby kandidá-
ta na dekana na funkčné obdobie 2012 – 2016. 
Všetky pracoviská fakulty navrhli ako kandidát-
ku prof. JUDr. Annu Bandlerovú, PhD., ktorá 
vystúpila na verejnom zasadnutí Akademickej 
obce FEŠRR. Uviedla doterajšie výsledky počas 
svojho pôsobenia vo funkcii dekanky FEŠRR, 
ako aj úlohy fakulty v ďalšom období. Akade-
mický senát  FEŠRR ju zvolil aj na druhé  funkč-
né obdobie.              

                              JUDr. Lýdia Bezáková, CSc.,       
  predsedníčka AS FEŠRR SPU

(Rozhovor s dekankou FEŠRR, prof. JUDr.  
Annou Bandlerovou, PhD., prinesieme v nasle-
dujúcom čísle.)  

3. ročník 
celouniverzit- 
ného podujatia

Týždeň slovenských knižníc je každoročnou 
aktivitou, ktorú knižnice robia pre svoje lep-
šie zviditeľnenie. Slovenská poľnohospodárska 
knižnica sa do nej aktívne zapája a na tohtoroč-
ný týždeň pripravila viaceré podujatia, ktorých 
cieľom je vytvárať pozitívny obraz knižnice me-
dzi zamestnancami aj študentmi univerzity.

•Týždeň bude štartovacím obdobím kampa-
ne Knižnica je tu aj pre vás, ktorou sa knižnica 
rôznymi formami (letáky, webové prezentácie 
a pod.) bude snažiť osloviť tých študentov, ktorí 
nevyužívajú jej služby.   

•Odpustenie sankčných poplatkov (najmä 
pokút za neskoré vrátenie kníh) a bezplatná 

Významná česká univerzita ocenila tak jeho 
významný prínos a dlhodobú spoluprácu v ob-
lasti vedy, výskumu, vzdelávania, rozvoja štu-
dijného programu poľnohospodárske meliorácie 
na vysokých školách, ako aj akreditovaných od-
borov na MU.

Slávnostnému zasadnutiu Vedeckej rady pred-
sedal rektor MU prof. Ing. Jan Hlušek, PhD., 
laudácio predniesol dekan Lesníckej a drevár-
skej fakulty MU doc. Ing. Peter Horáček, CSc. Po 
promočnom akte prof. Dušan Húska vystúpil s 
prednáškou na tému Nové výzvy pre kultúrne 
inžinierstvo. 

Životná a profesionálna cesta prof. D. Húsku je 
nerozlučne spätá s akademickou pôdou Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde 
pôsobí v pedagogickom procese, výskume, aj 
rôznych akademických funkciách od roku 1962. 
Pred dvoma rokmi mu bol udelený čestný titul 
Doctor honoris causa aj na Poľnohospodárskej 
univerzite v Krakove. 

K udeleniu tohto významného ocenenia prof. 
Dušanovi Húskovi srdečne blahoželáme! 

Kolegovia z FEŠRR a redakcia

Foto: archív MU
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Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia vedenia 
FEM a študenti SPU participujúci na uvedenom 
medzinárodnom štúdiu, ktorí privítali ruských 
študentov i  vzácnych hostí: prof. Bernda Hal-
liera, výkonného riaditeľa Európskej marke-
tingovej akadémie z Kolína nad Rýnom, Dr. 
Nadeždu Akkaninovú, dekanku Fakulty eko-
nomiky  ŠPTU v Moskve,  Elenu Ovčinnikovú, 
poradkyňu rektora Štátnej poľnohospodárskej 
univerzity (ŠPU) v Sankt Peterburgu,  Alexan-
dra Paršakova, obchodného zástupcu Ruskej 
obchodnej komory pôsobiacej pri Veľvyslanec-
tve RF v SR a Jevgenija Guňka, obchodného 
radcu uvedenej obchodnej komory.   

Do 1. ročníka sa zapojilo osem študentov – 
štyria ruskí, štyria slovenskí. Ruskí študenti 
budú počas tohto semestra študovať na SPU,  
v ďalšom semestri zase Moskva privíta našich 
študentov. 

Prof. B. Hallier ponúkol pre študentov mož-
nosť krátkodobej exkurzie v poľnohospodár-
skych a potravinárskych podnikoch v Nemec-
ku, v okolí Kolína nad Rýnom, a návštevy Eu-
rópskej marketingovej akadémie. Prvý termín 
exkurzie je naplánovaný už na apríl.  

 Do spolupráce sa zapojil aj nový partner – 
Štátna poľnohospodárska univerzita v Sankt 

Peterburgu, ktorá má záujem participovať 
na module, ktorý sa bude vyučovať v Rusku. 
Vznikla tak reálna perspektíva, že študen-
ti budú absolvovať jeden modul v Moskve 
a druhý v St.  Peterburgu. E. Ovčinnikovú prijal 
aj Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor 
SPU. Predmetom rozhovoru bola vzájomná ko-
operácia a podpísanie Memoranda o spoluprá-
ci medzi SPU v Nitre a ŠPU v St. Peterburgu. 
Diskusia o odštartovaní vzájomnej spolupráci 
pokračovala aj  14. februára na FEM a TF, kde 
sa E. Ovčinniková stretla s vedením uvedených 
fakúlt.                                                                                         

Výhody programu pre študenta
Inžiniersky študijný program agrárny ob-

chod a marketing EURUS-AGROMARKET 
spája v sebe viacero výhod a benefitov pre 
študenta. V prvom rade je to možnosť študo-
vať vo dvoch svetových jazykoch: anglickom 
a ruskom. Výučba je rozdelená do 4 semestrov 
nasledovne:
 prvý a štvrtý semester sa štúdium realizu-

je na domácej univerzite (teda pre našich štu-
dentov na SPU v Nitre v slovenskom jazyku) 
  druhý semester na SPU v Nitre po anglic-

ky (spolu so skupinou ruských študentov)
 tretí semester v Rusku v ruskom jazyku 

(v Moskve s možnosťou krátkodobého modu-
lu v St. Peterburgu).

Z hľadiska globálneho smerovania toku me-
dzinárodného obchodu a medzinárodnej tova-
rovej výmeny možno považovať znalosť anglic-
kého a ruského jazyka pre budúceho absolven-
ta za výbornú kombináciu. Ak k tomu pridáme 
teritoriálne výhodnú pozíciu Slovenska a kul-
túrnu blízkosť k našim východným susedom, 
môže byť absolvent tohto študijného progra-
mu ideálnym kandidátom na pracovné pozície 
v našich i multinacionálnych spoločnostiach 
s expanzívnymi zámermi v krajinách východnej 
Európy a Strednej Ázie.                  

O kvalite a jazykových kompetenciách                                                                                                                         
V záujme skvalitnenia študijného programu 

pripravujeme nové prvky, ktoré prispejú k zvý-
šeniu kvality študijného programu a celkovej 
atraktívnosti. V prvom rade, plánujeme rozšíriť 
ponuku predmetov v anglickom jazyku. Okrem 
toho, rokujeme prostredníctvom Austrálskej ob-
chodnej komory so sídlom v Prahe s univerzita-
mi v Austrálii, ktoré by mali záujem participovať 
na tomto študijnom programe. Vzhľadom na to, 
že pre svet obchodu a podnikania je znalosť 
viacerých jazykov viac ako vítaná, momentálne 
pripravujeme nové Erasmus zmluvy s partner-
mi v Rakúsku, Nemecku a Veľkej Británii, kto-
ré by boli vhodné pre Erasmus štúdium počas 
prvého semestra inžinierskeho štúdia pre tých, 
ktorí chcú byť dobrí v znalosti nemeckého jazy-
ka a prostredia. Tiež pamätáme na tých, ktorí sa 
orientovali iba na štúdium jedného jazyka – a to 
ruského – aby bol program otvorený aj pre nich. 
Už počas tohto semestra privítame medzi nami 
3 významných profesorov z Moskvy a z Kaza-
ne, ktorí budú mať prednášky v ruskom aj an-
glickom jazyku.
Slovensko-ruská skupina a nové partnerstvá
Práca počas semestra je v skupine študen-

tov zo Slovenska a Ruska veľmi zaujímavá 
a inšpirujúca. Často sa stane, že anglický ja-
zyk sa mieša s ruským, a takto „dvojjazyčne“ 
nachádzame správne riešenia. Vzhľadom na 
výučbu v anglickom jazyku je skupina otvore-
ná aj pre Erasmus a CASIA študentov. Vysoká 
miera internacionalizácie sa prejavuje napr. 
aj na predmete európsky spotrebiteľ a spotre-
biteľské správanie. V skupine sú samozrejme 
študenti z Ruska, Slovenska, ale tiež Erasmus 
študentka z Rumunska, CEEPUS študenti 
z Bulharska, štyria študenti z Kazachstanu, 
a tiež študenti/doktorandi z Poľska a Turecka. 
Veríme, že takýto multikultúrny priestor prilá-
ka do našich radov aj ďalších záujemcov. Viac 
info o programe nájdete na www.fem.uniag.sk/ 
Elena.Horska/eurus.html.

Prof. Dr. Ing. Elena Horská, 
prorektorka pre zahr. vzťahy a prácu s verejnosťou, 

lokálna koordinátorka programu
 EURUS-AGROMARKET

 

Moskovskí študenti na SPU Univerzita privítala maturantov

Klaudia Halászová: Dvere na mojej kancelárii 
sú otvorené pre akúkoľvek spoluprácu

Pani dekanka, pôsobíte na FZKI ako pedago-
gička už 14 rokov. V čom spočíva podľa vášho 
názoru jedinečnosť fakulty?

Fakulta pôsobí od roku 1995, počas tohto ob-
dobia prešla kreovaním v študijných odboroch 
Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo a Záhradná 
a krajinná architektúra. Sme súčasťou univerzi-
ty, ktorá nastúpila smerovanie Zelenej univerzity 
a v tomto smere máme veľký potenciál pre roz-
voj všetkých našich akreditovaných študijných 
programov s reálnym predpokladom prispôsobiť 
sa požiadavkám praxe.

S akými prioritami ste prevzali manažovanie 
fakulty a kto bude tvoriť váš úzky tím?

Vo vedení fakulty pôsobím s prestávkami od 
r. 2004 a keďže som mala možnosť zúčastniť sa 
na všetkých rozvojových rozhodnutiach, viem 
pomenovať oblasti, na ktoré sa v týchto rokoch 
potrebuje naša fakulta sústrediť. Moje doterajšie 
pôsobenie vo funkcii ma veľa naučilo. Predovšet-
kým ma však naučilo konať, možno niekedy aj s 
chybami, ale vždy je to pre mňa prijateľnejšie ako 
stagnácia alebo lenivosť. A naučila som sa priznať 
si chybu, keď ju urobím, povedať prepáč a opýtať 
sa starších kolegov, keď nie som si v niečom cel-
kom istá. 

Post dekanky a prodekanov si vyžaduje silný 
zmysel pre tímovú prácu a tvorivú komunikáciu. 
Výber do funkcií chcem tomu podriadiť, s cieľom 
vytvoriť na dekanáte priaznivú atmosféru pre 
kreatívnu činnosť. Viesť fakultu si podľa môjho 
názoru vyžaduje riešiť aj úlohy každodenného 
života, to si žiada vedieť sa rozhodnúť a za svoje 
rozhodnutia aj prijať zodpovednosť.

Chystáte sa v budúcom období otvoriť na fa-
kulte nejaký nový študijný program? Ak áno, 
aký konkrétne?

Jednou z priorít v nasledujúcom funkčnom 
období určite bude výchovno-vzdelávací proces, 
nakoľko len kvalitné edukačné výstupy budú 
rozhodujúce v udržaní si pozície v konkurenč-
nom vzdelávacom priestore. Atraktivitu vieme 
umocniť aj tvorbou medzifakultných študijných 
programov, kde máme predrokovanú spoluprácu 
s FBP, FEŠRR a FEM. Intenzívne rokujeme o prí-
prave študijného programu vinohradníctvo a vi-
nárstvo, kde sme urobili kroky aj v požiadavkách 
na primerané technické a laboratórne zázemie.

Aké sú vízie fakulty do budúcnosti?
Z krátkodobého hľadiska pôjde o vytvorenie 

podmienok pre kontinuálne garantovanie a kva-
litatívne zabezpečenie študijných programov v 
nadväznosti na kvalifikačný potenciál fakulty. 
Čím ďalej, tým viac si uvedomujeme dôležitosť 
interdisciplinárneho chápania univerzitného vý-
skumu a vedy, čomu nasvedčujú aj rozbehnuté 
partnerstvá s vedeckými inštitúciami a spoločen-
skou praxou. Rozhodujúcou podmienkou našej 
existencie je zabezpečiť ďalší rozvoj fakulty s 
presne zadefinovanými cieľmi. Uprednostňujem 
princíp, že každý je v niečom dobrý. Tomu, kto 
chce byť dobrým učiteľom, to umožníme, ako aj 

tomu, kto sa chce naplno venovať vede. V tomto 
smere verím, že na fakulte je dostatok usilovných 
ľudí, ktorým nie je ľahostajný rozvoj a kvalita na-
šej fakulty.

Akú formu komunikácie uprednostňujete so 
študentmi?

Študenti sú podstatnou časťou nášho pôsobe-
nia, preto chcem vytvárať podmienky pre ich 
otvorenosť a zapájanie sa do akademických ak-
tivít. Plne podporujem a osobne sa aj podieľam 
na príprave študentských aktivít, ktoré prezentu-
jú nielen ich kreativitu, ale aj postoje k vedeckej 
problematike, čím sa zvyšuje záujem našich štu-
dentov o život na fakulte a prehlbujú sa vzťahy 
medzi nimi. Chcem zapojiť študentov do našich 
cieľov prostredníctvom otvorenej komunikácie, 
pýtať sa na ich názor, rozprávať sa s nimi o ich 
každodenných problémoch a riešiť študentské 
postrehy, tak ako sa nám to v mnohých prípadoch 
už podarilo. Spolupráca so Študentskou radou 
FZKI je toho dôkazom.          Renáta Chosraviová

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity otvorili 13. februára 1. ročník me-
dzinárodného inžinierskeho štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU pre štu-
dijný program agrárny obchod a marketing. Štúdium po dvojročnej príprave realizuje 
SPU spolu so Štátnou poľnohospodárskou Timiriazevovou univerzitou (ŠPTU) v Moskve. 
Bude sa realizovať v dvoch jazykoch – v ruskom a anglickom. 

Ing. Klaudia Halászová, PhD., 
dekanka FZKI od 1. mája 2012

Je pedagogičkou na Ka-
tedre krajinného plánova-
nia a pozemkových úprav 
Fakulty záhradníctva a 
krajinného inžinierstva. 
Vyučuje predmety environ-
mentálne manažérske sys-
témy a posudzovanie vply-
vov na životné prostredie.

Narodila sa 15.12.1973 
v Partizánskom. Vysokoškolské štúdium na 
AF SPU v Nitre, odbor fytotechnický, študij-
ná špecializácia ochrana a tvorba životného 
prostredia, ukončila v roku 1997. Dokto-
randské štúdium ukončila v roku 2002 na 
FZKI SPU v študijnom programe krajinné 
inžinierstvo. Od roku 2004 vykonávala funk-
ciu prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu 
činnosť a štatutárnej zástupkyne dekana. 

Vo vedeckovýskumnej práci sa orientuje na 
hodnotenie vplyvov na životné prostredie, envi-
ronmentálne aspekty a vplyvy, odpadové hos-
podárstvo a problematiku environmentálnych 
záťaží. Je spoluriešiteľkou a zástupkyňou zod-
povedného riešiteľa v projektoch VEGA a KEGA.

Ing. K. Halászová pôsobí v komisiách, ve-
deckých radách a iných odborných radách, je 
členkou VR FZKI  a TF, VR SPU, Rady vysokých 
škôl SR, certifikačnej rady certifikačného orgá-
nu spol. ASTRAIA, s.r.o., Nitra, odborne spô-
sobilou osobou pre proces posudzovania vply-
vov na životné prostredie, štátnicovej komisie 
FZKI a FEŠRR SPU, výberových komisií na 
FZKI a TF SPU, odborovej komisie pre študijný 
odbor krajinárstvo a redakčnej rady vedecké-
ho časopisu Ekonomika poľnohospodárstva.

Počas podujatia sa predstavili fakulty SPU, kto-
ré prezentovali činnosť svojich katedier, informo-
vali o študijných programoch, podmienkach pri-
jímacieho konania, uplatnení absolventov, spolu-
práci katedier s domácimi a zahraničnými inšti-
túciami. Záujemcom ponúkli možnosť prezrieť si 
laboratóriá, ale napr. aj súťažiť o zaujímavé ceny.  

Aj tentokrát návštevníci mali príležitosť na-
vštíviť rektorát a prezrieť si Kanceláriu rek-

tora SPU, kde ich privítal prof. Peter Bielik, 
ktorý ich krátko informoval o úspechoch in-
štitúcie a možnostiach, ktoré SPU ponúka.

V rámci sprievodného podujatia bolo sprístup-
nené vivárium, botanická záhrada či jazdecký 
areál Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ. FBP 
ponúkla prehliadku laboratórneho pivovaru, TF 
zase prehliadku poľnohospodárskych strojov, 
cvičnú jazdu na traktore, osobných automobi-
loch i na trenažéri autoškoly. FEM otestovala záu-
jemcom znalosti z ekonomiky, matematiky a ob-
chodu. FEŠRR zorganizovala diskusiu so študent-
mi SPU a otvorené prednášky, FZKI prehliadku 
meteorologickej stanice s odborným výkladom 
a výstavu projektových a výtvarných prác štu-
dentov fakulty. O výbornú atmosféru sa postarali 
členovia Internátneho rozhlasového štúdia SPU.

Návštevníci dostali certifikát o účasti, propagač-
ný materiál o SPU a v rámci propagácie zdravej 
výživy si mohli pochutnať na  jabĺčkach z Únie 
ovocinárov Slovenska. DOD sponzorsky podporil 
aj Tekmar, Panta Rhei, Lilienne, s.r.o., a Subway.   

                                                                                                                                       rch   

Foto: za
Z otvorenia 1. ročníka medzinárodného in-
žinierskeho štúdia na FEM.                

E. Ovčinniková na stretnutí s rektorom SPU 
prof. P. Bielikom a prodekanom TF prof. L. 
Nozdrovickým.                             Snímky: rch

Na predmete spotrebiteľské správanie vý-
učba začala prakticky - predstavením vybra-
ných európskych a ruských špecialít. Slo-
venská a ruská študentka spoločne krájajú 
„čak-čak”, špecialitu Tatárskej republiky.

Zo stretnutia na FEŠRR
Na FEŠRR sa 7. a 8. marca konalo pracovné stretnutie  organizačného výboru medzinárod-

nej konferencie týkajúcej sa oblasti rozvoja vidieka.
Pri tejto príležitosti fakultu navštívili kolego-

via z  Univerzity sv. Antonia v Texase a Štátnej 
univerzity v Kansase v USA, Západomaďarskej 
univerzity v Šoproni v Maďarsku a tiež z poľskej 
univerzity v Torune a Rzesowe. Rokovanie vie-

dol prof. David L. Brown z Cornellskej univerzi-
ty v USA, ktorý je na fakulte na dvojmesačnom 
prednáškovom pobyte. Okrem zahraničných 
kolegov sa na stretnutí aktívne zúčastnili dokto-
randi a mladší kolegovia z FEŠRR.                   rch                                           

Na SPU sa 10. februára konal celouniverzitný Deň otvorených dverí. Počas 
3. ročníka využilo príležitosť nahliadnuť za brány univerzity vyše 1 200 
návštevníkov.

 Foto: archív EH



 www.polnohospodar.sk 3

60 rokov Slovenskej 
poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre

Po štyroch rokoch príprav, rozhodovania 
o najvhodnejšej lokalite a  schvaľovaní roz-
počtovej a projektovej dokumentácie sa  
1. augusta 1960 začalo s výstavbou nového 
vysokoškolského areálu.  Na ľavom brehu 
Nitry, na území bývalého letiska,  vyrást-
li moderné účelovo vybavené  pavilóny pre 
1350 poslucháčov. Autor projektu, architekt 
Vladimír Dedeček, vytvoril nadčasové die-
lo, ktoré dodnes vzbudzuje zaslúžený obdiv 
domácich i zahraničných návštevníkov. Sym-
bolom vysokej školy a zároveň jednou z do-
minánt mesta sa stala aula,  mimoriadna svo-
jím architektonickým riešením. S budovaním 
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre je 
neodmysliteľne spojená osobnosť akademika 
Emila Špaldona, ktorý stál na jej čele práve v 
rokoch výstavby.

Podstatná časť areálu  bola ukončená v roku 
1964 a väčšina pracovísk, prechodne umiest-
nených v rôznych častiach mesta, sa presťa-
hovala do nových priestorov. Celý komplex 
bol slávnostne odovzdaný do používania  
1. decembra  1966. 

Situácia v ubytovaní študentov sa zlepšila 
vybudovaním študentského domova Mladosť, 
ktorý bol v roku 1961 rozšírený o krytú plavá-
reň, športovú halu a komplex ihrísk. V roku 
1967 bola dokončená novostavba internátu 
Nová doba. Okrem budov a pavilónov urče-
ných na ubytovanie, vyučovací proces a pre-
vádzku , boli odovzdané do používania ďalšie 
pracoviská, ako napríklad Stanica výťažnosti 
a jatočnej hodnoty ošípaných a oviec, cen-
trálne chemické laboratórium, laboratórium 
elektrónovej mikroskopie, laboratórium me-
racej techniky a iné.

Šesťdesiate roky možno charakterizovať 
ako obdobie priaznivej organizačnej výstavby 
a výrazného rozvoja pedagogickej a vedecko-
výskumnej aktivity všetkých pracovísk školy. 
V šk. r.  1962/63 sa na Prevádzkovo-ekono-
mickej fakulte konštituoval nový študijný 
odbor – mechanizácia poľnohospodárstva. 
Jeho základ tvorila Katedra mechanizácie 
poľnohospodárstva, ktorá na škole existovala 
od roku 1952.  V roku 1969 bola ustanovená 
samostatná Mechanizačná fakulta.  

V roku 1960 bola k vysokej škole pričlene-
ná Štátna vedecká knižnica v Nitre. Pod ná-
zvom Ústredná pôdohospodárska knižnica 
sa stala účelovým zariadením VŠP, naďalej si 
však zachovala širšie, celoslovenské poslanie 
v oblasti poľnohospodárskych vedeckých in-
formácií.  

Areál VŠP bol v roku 2001 ocenený titu-
lom Stavba 20. storočia.

S výstavbou VŠP je neodmysliteľne spo-
jené meno rektora akademika Emila Špal-
dona (1958/59 – 1965/66). Vo funkcii ho 
vystriedal prof. Ján Tomovčík (1966/67 – 
1969/70).

 NA SLOVÍČKO              
s novým profesorom Tiborom Barancom 
z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov 

V čom je pre vás 
práca v akade-
mickom prostredí 
atraktívna?
 Samotná podstata 
univerzity ako naj-
vyššej vzdelávacej 
inštitúcie s viac než 
dvetisícročnou tra-
díciou musí záko-

nite napĺňať špecifickým pocitom radosti, ale 
aj veľkou mierou zodpovednosti každého, kto 
má možnosť na univerzite pracovať obzvlášť 
ako učiteľ. Práve on  má jedinečnú možnosť 
skvalitňovať vedomostný potenciál národa a 
prispievať novými vedeckými poznatkami do 
vedomostnej databázy ľudstva. Tak ako sa roľ-
ník teší z plodov svojej namáhavej práce vo 
forme dobrej úrody, ktorá mnohých nasýti aj 
radosťou, tak je pre mňa potešením rozdávať 
svoje vedomosti študentom, diplomantom, 
doktorandom, z ktorých vidím vyrastať od-
borníkov, manažérov, výskumníkov i docen-
tov.

Ako by ste charakterizovali vaše odborné 
vedecké zameranie pre záujemcov mimo váš- 
ho odboru? 

Vyštudoval som biológiu na Univerzite Ko-
menského v Bratislave v špecializácii botanika 
(fytológia) – veda o rastlinách. Napriek nároč-
nému štúdiu (každý rok dva semestre chémie) 
som sa skutočne tešil, že môžem študovať to, 
čo bolo mojou záľubou od detstva a budem 
sa aj profesionálne venovať výskumu rastlín, 
predovšetkým drevín. Svoju vedeckú kariéru 
som začal na Ústave dendrobiológie Sloven-
skej akadémie vied v Arboréte Mlyňany, ktorý 
bol v tom čase renomovaným a svetoznámym 
výskumným ústavom drevín. Dvanásť rokov 
intenzívnej vedeckovýskumnej práce v oblas-
ti taxonómie a karyológie drevín ma napĺňali 
pocitom šťastného vedca, ktorý objavoval ešte 
nepoznané. Aj keď to bolo na území malého 
Slovenska, ktoré z hľadiska areálu skúmaných 
druhov bolo len malým fliačkom zeme, zato 
nesmierne bohatým na variabilitu druhov. 
Metodológia botaniky a metódy výskumu ma 
dostávali ďalej a ďalej za hranice Slovenska i 

Európy, veda mi otvárala ďalšie obzory pozná-
vania podstaty diverzity rastlinných druhov. 

S odstupom času veľmi pozitívne hodnotím 
zmenu pracoviska a  pôsobenie na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite, ktorá mi umož-
nila nielen pokračovať vo svojich úspešných 
tímových výskumných prácach, ale ma donú-
tila svoje vedomosti z botaniky odovzdávať 
širokému okruhu poslucháčov – študentom 
poľnohospodárskeho a záhradníckeho zame-
rania. Na Katedre botaniky sme s kolektívom 
pracovníkov otvorili novú etapu botanického 
výskumu v smere podrobného štúdia najdôle-
žitejšieho biologického procesu – generatívnej 
reprodukcie veľmi ohrozených druhov rastlín 
na Slovensku. Výskum bol zameraný na pozna-
nie najintímnejšieho procesu druhov – embryo- 
genézy na úrovni cytologickej, počnúc fúziou 
gamét a končiac diferenciáciou embrya vrátane 
finálnej diaspóry (semena a plodu). Odhaľova-
nie zákonitostí procesu generatívnej reproduk-
cie pokračuje aj pre poľnohospodársku krajinu 
dôležitých dominantných druhov biokoridorov 
z čeľade Rosaceae.

Ako veda obohacuje váš život? 
Veda je výsledkom vysoko špecifickej činnosti 

rozumu  -  poznávacieho procesu ľudstva v naj-
rozmanitejších sférach bytia človeka, ktorý má 
slúžiť pre dobro človeka. Je aj o zdieľaní – čo ob-
javím, dám na vedomie celému svetu, ako aj o in-
tenzívnej komunikácii s ľuďmi s ktorými si dobre 
rozumieme, aj keď ich reč neovládame. Veda má 
totiž svoju špecifickú reč, ktorá sa neučí ľahko, 
ale pre toho, kto ju ovláda, žiadna krajina nie je 
nedostupná.  Aj v tomto spočíva krása vedy, kto-
rá nepozná hranice. Prekonáva aj našu planétu 
a spoznáva vzdialené končiny vesmíru, ale pre-
niká aj do princípov mikrokozmu. Fascinujúcim 
momentom pre biológa je nazrieť do zákonitostí 
podstaty života a jeho evolúcie – objavovať ešte 
nepoznané. 

Fides et ratio! viera a rozum - je inšpirujúcim 
krédom aj pre mňa, ktoré je mimoriadne oboha-
cujúcim prvkom či esenciou pre vedca, ale aj pre 
každého človeka, z aspektu správneho nazerania 
do podstaty poznaného i nepoznaného sveta, 
ktorého sme významnou súčasťou.  

Status (titul) profesora je mimoriadne zaväzujú-
ci predovšetkým z aspektu ďalšieho rozvoja vedy, 
v ktorej sa graduoval, prostredníctvom vedeckej 
školy.  Tento aspekt - vedecká škola, ktorú som 
mal možnosť budovať na SPU, je obohacujúci vo 

všetkých smeroch a som za to nesmierne vďač-
ný. 

O potrebe kvalitného vysokoškolského 
vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných 
príležitostiach. Viac ako slová sú však po-
trebné skutky. Čo by mala univerzita robiť 
pre skvalitnenie svojho vzdelávania a vedec-
kého výskumu?

Princíp trojstupňového vzdelávania má v po-
rovnaní s dvojstupňovým síce sofistikovanú 
logiku a vznešenú ideu, ale vo svojej podstate 
prakticky nevedie k zvýšeniu vedomostného 
potenciálu absolventov (iba vo výnimočných 
prípadoch), čo má v konečnom efekte nepriaz-
nivý odraz  predovšetkým na doktorandskom 
stupni.  Výraznou mierou tu absentujú náleži-
té vedomosti zo základných vedných disciplín, 
ktoré sú hybnou silou invencie vedeckého  vý-
skumu, čo posúva poznávací proces na kvalita-
tívne vyššiu úroveň. To má nesporný význam 
jednak metodologický – filozofia bádania, ale 
aj samotnú výchovu mladých učiteľov.  Preto 
každý učiteľ, ktorý prešiel prirodzenou suk-
cesiou vzdelávacieho procesu až po najvyšší 
stupeň, nemôže nevidieť evidentnú stagnáciu. 
Vnútorné zdroje univerzity sú značne vyťažené 
a nemôžu byť dostačujúce pre zrejmý progres. 
Predpokladám, že jediným efektívnym rieše-
ním skutočného rozvoja pre univerzity vo vede 
i vzdelávaní bude fúzia výskumných ústavov a 
univerzít. Jednoznačne mi to vyplýva z vývoja 
financovania vedy i univerzít na Slovensku. Nič 
nové som týmto neobjavil, niektoré európske 
krajiny to už dávno úspešne zrealizovali. Na 
Slovensku máme na univerzitách i vo výskume 
veľa múdrych manažérov, ktorí, verím, že argu-
mentmi rozumu usmernia politické rozhodnu-
tia pre normálne smerovanie vzdelávania, vedy 
a výskumu.

 Keby ste mali vymenovať tri míľniky vo 
svojom živote, ktoré by to boli?

Skôr by som hovoril o ľuďoch ako o míľni-
koch, ktorí správnym smerom posúvali – orien-
tovali môj život, mali pre mňa pochopenie, dá-
vali priestor pre môj osobný rozvoj a mali poro-
zumenie aj pre môj egoizmus. Mal som šťastie, 
že počas svojej ontogenézy som sa stretol a stre-
távam so skvelými ľuďmi počnúc rodičmi, pria-
teľmi, učiteľmi, spolupracovníkmi,  študentmi 
až po tých najbližších, ktorí sú naplnením ži-
vota každého človeka. Vďakabohu, že boli a sú.                                                

                                              Renáta Chosraviová

Snímky: Archív SPU

Do nového internátu sa
nasťahovali prví študenti 

          Projekt Európska integrácia na slovenských školách

Pod týmto názvom Fakulta ekonomiky a manažmentu organizovala od 30. 
januára do 10. februára Erasmus intenzívny program, na ktorom sa zúčastni-
lo 40 zahraničných účastníkov. 

Na odborné prednášky zahraničných a sloven-
ských lektorov nadviazali exkurzie rodinných 
ekologických fariem, rančov a inštitúcií. Študen-
ti mali možnosť vidieť spracovanie ovčích syrov, 
bryndze, domáceho pečeného chleba, ale napr. 
aj ovčej vlny a výrobu výrobkov z nej, či výrobu 
mydla z kozieho mlieka. Hodnotná bola prezen-
tácia rodinnej farmy Roziakovcov pri Zvolene, 
ktorá sa zaoberá chovom francúzskych mlie-
kových oviec lacaune a slovenského plemena 
valaška. Na farme nás privítala spolumajiteľka 
Jana Rozniaková, držiteľka titulu Líderka 2011, 
ktorá je príkladom húževnatosti, nadšenia a lás-
ky k ľuďom, práci a prírode. Ako nám povedala, 
za najväčšiu hodnotu, ktorú máme na Sloven-
sku, považuje pôdu. Už tradične bohatý bol aj 
program na farme v Podkylave, kde si študenti 
mohli vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu či 
ručne pliesť košíky. Inšpiratívne boli návštevy 

projektov lokálnej akčnej skupiny v okolí Nit-
ry. Študentov nadchla aj návšteva slovenského 
parlamentu a Európskeho informačného centra. 
Po odborných a praktických prednáškach vy-
pracovali hodnotné projekty. Spestrením vzde-
lávacieho programu boli kultúrne a športové 
aktivity. Z kultúrnych študenti ocenili nočnú 
„strašidelnú“ prehliadku Bojnického zámku, 
Európsky večer, návštevu študentského festiva-
lu v Snow Park Donovaly, zo športových aktivít 
ich nadchol bowling, lyžovanie, futbalový, volej-
balový zápas, ale i večerný výstup na Zobor. Za 
pomoc a úsilie pri organizovaní projektu patrí 
vďaka partnerom projektu, riaditeľke Agentúry 
pre rozvoj vidieka Ing. Malvíne Gondovej, pred-
sedníčke Vidieckeho parlamentu na Slovensku 
Márii Behanovskej a Ing. Márii Debrecéniovej z 
Agroinštitútu. 

              Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., FEM

 Foto: archív ZK

SPU prostredníctvom Katedry európskych po-
litík FEŠRR, získala v rámci Programu celoživot-
ného vzdelávania (PCV) 2007 - 2013 (LLP) Sub-
-Program Jean Monnet – Kľúčová aktivita 1 - In-
formačné a výskumné aktivity pre Učenie o EÚ 
v škole projekt pod názvom Európska integrácia 
na slovenských školách.

Iniciatíva Učenie o EÚ v škole je konkrétnou 

odpoveďou Európskej komisie na požiadavku 
Európskeho parlamentu, v ktorej sa stanovuje, 
že „PCV by mal obsahovať opatrenia na  pod-
poru občianskeho vzdelávania o európskom de-
mokratickom občianstve vrátane štúdií o Európe 
a EÚ na stredných školách v členských štátoch 
EÚ“. Všeobecným cieľom iniciatívy je sprostred-
kovať žiakom a študentom fakty a znalosti o EÚ, 

jej inštitúciách a spôsobe jej 
fungovania. Špecifickým cieľom 
výzvy je zvýšiť úroveň všeobec-
ných znalostí o EÚ, jej politike a inštitúciách, a 
tak zmenšiť prehlbujúcu sa priepasť medzi oby-
vateľstvom a európskymi inštitúciami. 

Cieľom ročného projektu je vypracovať obsah 
pokračovanie na strane 4

Do nového študentského domo-
va (ŠD) SPU na Akademickej ulici 
sa od 5. marca začali sťahovať prví 
študenti. Momentálne je k dispozí-
cii 44 dvojlôžkových izieb. 

To znamená, že pre 88 študentov, väčšinou zo 
študentského domova Pribina, sa výrazne zlep-
šia podmienky ubytovania. Celková kapacita 
študentského domova je 283 lôžok, z toho 270 
je určených priamo pre ubytovanie študentov 
SPU, ostatné budú slúžiť ako hosťovské izby 

pre domácich 
a zahraničných 
hostí univerzity. 
Internát svojím 
vybavením spĺňa 
požiadavky na 
moderné ubyto-
vanie študentov, 
ktorým poskytu-
je kvalitné pod-
mienky nielen 
na štúdium, ale 
aj na ich spo-
ločenský a štu-
dentský život.                                                               

                    rch
 Foto: za
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Od jesene 2006 funguje na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite laboratórny pivovar, ktorý využíva Fakulta biotech-
nológie a potravinárstva (FBP) a Technická fakulta (TF) na výučbu a vedeckovýskumné ciele. Unikátne zariadenie, jediné 
na Slovensku, bolo vyrobené na objednávku podľa požiadaviek univerzity. V budúcnosti tu plánujú vyrobiť ovocné a by-
linkové pivo, ale aj nápoj pre celiatikov.

V  laboratórnom pivovare SPU plánujú vyrobiť bylinkové pivo  
i nápoj pre celiatikov 

Stavba vlastného auta bola mojím veľkým snom

Laboratórny pivovar slúži najmä na výučbu 
povinného predmetu sladovníctvo a pivovarníc-
tvo, vyučovaného na Katedre skladovania a spra-
covania rastlinných produktov FBP.  Študenti 
z TF sa tu zaoberajú zase technickými paramet-
rami zariadenia. 

Ako nás informovala doc. Ing. Helena Frančá-

ková, CSc., prodekanka FBP,  ich cieľom je, aby 
si študenti nadobudnuté teoretické vedomosti 
mohli vyskúšať aj prakticky. „Umožňuje im to 
pochopiť základné procesy výroby piva a súčas-
ne poskytuje možnosť riešiť výskumné úlohy 
týkajúce sa vplyvu technologických vlastností 
surovín a rôznych technologických postupov na 
chemické a senzorické vlastnosti piva. Pivovar 
je konštruovaný tak, že môžeme vstupovať do 
ktorejkoľvek fázy výroby piva a odobrať z neho 
vzorky, ktoré následne analyzujeme,“ povedala. 
Počas semestra pripravujú dve várky. Veľkosť 
jednej je 50 litrov piva. Použijú na ňu 10 až 13 
kilogramov sladu. „Vyrobiť vieme pivá rôznej 
koncentrácie, ktoré ďalej využívame na analýzy 
aj z pohľadu rôznych podmienok skladovania 
na zmenu organoleptických vlastností piva,“ vy-
svetľuje doc. Frančáková.

Zariadenie umožňuje pripojiť na všetky kľúčo-
vé miesta technologického procesu snímače na 
sledovanie parametrov prevádzkových podmie-
nok. Takýmto spôsobom možno sledovať tlak, 
teplotu, koncentráciu kysličníka uhličitého i 
spotrebu energie jednotlivých častí minipivova-

ru. Ďalšie parametre, ktoré sú z technologického 
hľadiska dôležité pre výslednú kvalitu produktu, 
sa sledujú na samostatných laboratórnych zaria-
deniach. 

V laboratórnom pivovare skúšajú nové metódy 
a metodiky na varenie rôznych druhov pív, s cie-
ľom zistiť, ktoré pridané zložky možno použiť. 
V budúcnosti tu chcú vyrábať aj rôzne sladové 
nápoje – čerešňové či višňové, zázvorové, ale 
aj bylinkové, napríklad použitím koreňa horca. 
Novinkou by mal byť aj nápoj na báze sladov 
s chuťou piva pre celiatikov. V rámci varného 
procesu chcú použiť tzv. surogáty, náhrady jač-
menného sladu. Medzi ne patrí ryža a pohánka, 
kde je znížený obsah týchto nevhodných bielko-
vín. „Dôležité pre nás je zvýšiť nutričnú – výži-
vovú hodnotu piva a pomôcť ľuďom, ktorí trpia 
nejakými metabolickými poruchami,“ zdôraz-
ňuje prodekanka.

Odborníci a doktorandi SPU riešia výrobu piva 
komplexne, zaoberajú sa napr. výskumom vis-
kozity, zákalom piva a pod. Podľa požiadaviek 
spolupracujú aj s veľkovýrobcami piva na Slo-
vensku.                                  Renáta Chosraviová

Traduje sa, že muži a autá patria k sebe. V prípade Ing. Tomáša Polonca z Nit-
ry, doktoranda na Katedre dopravy a manipulácie Technickej fakulty SPU, to 
platí doslova. Jeho život je spojený s autami už od detstva. Podľa jeho slov, tak 
ako väčšina chlapcov, aj on už v detstve neustále sledoval rôzne automobilové 
súťaže, listoval v motoristických časopisoch a sníval o tom, že sa raz stane pre-
tekárom...

Pán inžinier, vráťme sa na chvíľu do vášho 
detstva. Predpokladám, že bolo spojené s au-
tami...

Inak to ani nemohlo byť. Môj otec je autome-
chanik, takže okolo áut a motoriek som sa motal 
od narodenia. Aj pri výbere strednej školy padlo 
rozhodnutie na dopravnú priemyslovku v Trnave. 
Po ukončení štúdia som začal študovať na Tech-
nickej fakulte SPU a po získaní inžinierskeho dip-
lomu som sa rozhodol pokračovať v štúdiu ako 
doktorand na Katedre dopravy a manipulácie. 
 Kedy ste sa dostali prvýkrát na preteky a ako 
si spomínate na tento zážitok?

Svoj sen som si čiastočne prvýkrát splnil keď 
som mal 22 rokov. Vtedy som si vyskúšal ama-
térsku súťaž v rely, na ktorej sa môžu zúčastniť 
aj vodiči so sériovými autami bez pretekárskej 
licencie. Skončil som piaty, ale na ďalšej som už 
obsadil druhé miesto. S amatérskou rely som po 
čase prestal z toho dôvodu, že auto používané 
v bežnej premávke sa nedá legálne upraviť tak, 
aby mohlo byť šampiónom. Aj naďalej som sa 
však ako divák zúčastňoval na rôznych motoris-
tických podujatiach. V roku 2009 som sa s pria-
teľmi zúčastnil na jednom z pretekov v „šprinte 
na 402 metrov“ (v zahraničí známych ako Drag 
Race). Táto disciplína ma zaujala hlavne preto, že 
až 90 % úspechu spočíva v dobrej príprave alebo 
skôr úprave vozidla. Nieže by som neveril svojim 
vodičským schopnostiam, ale viac ma fascinovala 
technika auta ako technika jazdy. Priamo na pre-
tekoch som sa teda rozhodol, že postavím auto, 
ktoré bude schopné na trati konkurovať aj dra-
hým a výkonným „športiakom“. Priatelia, ktorí 
boli vtedy so mnou, sa na mojom odhodlaní iba 
z chuti pobavili. Keď som o rok neskôr na rovna-
kej trati porazil „športiak“ Porsche Targa s vozid-
lom, ktoré som vlastnoručne navrhol a postavil, 
ich posmešky utíchli.

Ako ste sa dostali ku konštruovaniu tohto 
auta?  

Ako som už spomenul, bolo to viac-menej dielo 
náhody a veľkého odhodlania, ktoré sa nakoniec 
vyplatilo. Každopádne stavba vlastného auta bola 
mojím veľkým snom. Aj keď sa z fotografií môže 
zdať, že to je vlastne iba obyčajné staré auto, kto-
ré má namontovaný silný motor, nie je to úplne 
tak. V skutočnosti asi jediná vec, ktorá na aute 
zostala pôvodná, je strecha. Všetky jeho ostatné 
súčiastky boli nejako modifikované, odľahčené, 
odstránené alebo vymenené za iné.

Projekt dostal pracovný názov Luigi. Prečo? 
Drvivá väčšina komponentov, ktoré som použil 

pri stavbe auta pochádza od talianskych výrob-
cov a asi najznámejšie talianske vozidlo na svete 
je postavička Fiatu 500 z animovanej rozprávky 
Autá (The Cars), ktorá sa volala Luigi. 

Ako sa zrodilo auto vašich predstáv? 
Ako to už v takýchto prípadoch býva, za stav-

bou auta je veľký počet prebdených nocí stráve-
ných nad knihami, za počítačom, na internete 
a v dielni. Po premyslení a navrhnutí základnej 
konštrukcie bolo nutné riešiť mnoho technických 
otázok, ktoré sa priebežne objavovali. Aby bolo 
auto dokončené v stanovenom termíne, pracoval 
som na ňom vždy po škole, veľakrát do skorého 
rána. Doteraz som na vozidle odpracoval viac ako 
3-tisíc hodín. Keď sa dostalo do stavu, v ktorom 
dokázalo jazdiť, uskutočnili sme niekoľko testov 
a nasadili ho do pretekov. Hneď na prvých sme 
získali druhé miesto v kategórii, čo ma utvrdilo 
v tom, že projekt sa uberá správnym smerom.

Aké sú hlavné a najdôležitejšie parametre 
vášho pretekárskeho auta?

Keďže šprint sú preteky v zrýchlení automobi-
lov na určitej dráhe, najdôležitejším parametrom 
vozidla je jeho zrýchlenie. To sa dá dosiahnuť iba 
ak má vozidlo vysoký výkon, nízku hmotnosť 
a dobrú trakciu. Žiaden z parametrov však ne-
smie byť podcenený a dôležité je tiež ich správne 
vyváženie. Vysoký výkon zabezpečuje dvojlit-
rový motor značky Lancia, prepĺňaný turbodú-
chadlom. V sezóne 2011 mal motor vozidla výkon 
zvýšený zo sériových 180 na 286 konských síl a 
hmotnosť vozidla bola 820 kg. S týmito paramet-
rami, ktoré možno porovnať s parametrami na- 
ozaj drahých superšportových vozidiel, bolo auto 
schopné zrýchliť z pokoja na 100 km/h za menej 
ako 4 sekundy.  

Pokiaľ ide o dizajn, zvolili sme pomerne vý-
razný, ale zároveň kultivovaný vzhľad. Vozidlo 
narástlo do šírky, pribudlo na ňom niekoľko chla-
diacich otvorov, dostalo snehovo biele lakovanie 

a jeho „taliansky pôvod“ naznačujú talianske 
národné farby na jeho streche a bokoch. Nápisy 
na vozidle propagujú sponzorov a partnerov pro-
jektu.

Kde ste sa s vozidlom prezentovali?
Zúčastnili sme sa na všetkých pretekoch Slo-

venského šprintérskeho šampionátu, ktoré sa 
konajú na rôznych tratiach po celom Slovensku, 
a tiež sme boli na pretekoch v Maďarsku, kde 
sme obsadili tretie miesto. Okrem pretekov bolo 
vozidlo v roku 2011 vystavené aj na autosalónoch 
v Nitre a v Bratislave.

Aké úspechy ste dosiahli na pretekoch?
V roku 2010 som sa stal vicemajstrom SR 

v šprinte v kategórii AP3. O rok neskôr sa mi po-
darilo kategóriu AP3 s veľkým náskokom bodov 
vyhrať a okrem toho získať aj titul absolútneho 
majstra SR v šprinte automobilov. To je zatiaľ naj-
väčší úspech, ktorý vozidlo na národnej úrovni 
môže dosiahnuť. Teraz sa budeme snažiť obhájiť 
titul aj v sezóne 2012 a reprezentovať Slovensko 
na viacerých pretekoch v zahraničí. 

 Čo považujete za svoje najväčšie víťazstvo?
Za najväčší úspech považujem to, že som stá-

le celý, živý a zdravý, a že ma zatiaľ nepostretli 
žiadne kolízie ani väčšie technické problémy. 
Možno sa to z pohľadu divákov nezdá, ale udržať 
tak ľahké a výkonné vozidlo na ceste vo vysokej 
rýchlosti dá vodičovi niekedy  poriadne zabrať.  

Ako to už pri takýchto projektoch býva, auto 
ešte nie je vo finálnej podobe a stále je na ňom 
čo vylepšovať a dolaďovať. Čo by ste chceli do 
budúcnosti zmeniť, vylepšiť?

Momentálne vozidlo prekoná vzdialenosť 402 
metrov za 11,5 sekundy. Pre túto sezónu však 
chystáme rôzne vylepšenia konštrukcie, ktoré by 
mali zvýšiť výkon motora, a tiež znížiť hmotnosť 
vozidla, čo pomôže zlepšiť jeho dynamické vlast-
nosti. Moja osobná méta v tomto roku je dostať 
sa s časmi na hodnoty okolo 10 sekúnd. Podľa 
predbežných prepočtov by sa to mohlo podariť, 
ale ako sa hovorí, prax všetko ukáže.

Realizácia takéhoto sna určite nie je lacná. 
Kto je vaším najväčším sponzorom?   

Keďže som bol schopný väčšinu prác aj návr-
hov urobiť svojpomocne a snažil som sa použiť 
čo najviac komponentov zo sériových vozidiel, 
cena projektu sa nevyšplhala do závratných čísel. 
Aj tak to však bola investícia niekoľko tisíc eur. 
Najväčším sponzorom bola pre mňa naša rodin-
ná firma, a tiež moja peňaženka. Ale považoval 
som to za skvelý spôsob ako využiť peniaze, kto-
ré som získal zo štipendií. Okrem toho máme aj 
zopár menších sponzorov. Keďže pre zlepšenie 
výsledných časov je už v tejto fáze úprav nutné 
vynaložiť väčšie finančné prostriedky, do budúc-
nosti budeme musieť nájsť finančného partnera, 
ktorý by sa na týchto nákladoch podieľal.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Rád by som úspešne ukončil doktorandské štú-

dium a keď sa mi podarí, rád by som absolvoval aj 
nejakú zahraničnú stáž, na ktorej by som mohol 
načerpať nové skúsenosti a vedomosti. O tom, čo 
bude po ukončení štúdia, som zatiaľ veľmi ne- 
uvažoval. Bol by som však rád, keby moje ďalšie 
smerovanie malo niečo spoločné s autami.                               

Renáta Chosraviová

V laboratórnom pivovare SPU skúšajú nové 
metódy a metodiky na varenie rôznych druhov 
pív. Na snímke Ing. Štefan Dráb, doktorand  
FBP.                                                                  

Foto: rch

Ing. Tomáš Polonec vyniká tvorivou inova-
tívnou prácou v oblasti motorových vozidiel 
a spaľovacích motorov. V rokoch 2009 - 2010 
zameral svoju činnosť na návrh a zostrojenie 
pretekárskeho vozidla pre akceleračné preteky 
Slovenského šprintérskeho šampionátu. Po pr-
vých pretekárskych skúsenostiach začal zlep-
šovať konštrukčné parametre vozidla. V roku 
2011 ho prezentoval na Autosalóne v Bratisla-
ve a v Nitre. Ing. Polonec je absolútnym maj-
strom Slovenska v akceleračných pretekoch 
automobilov na Slovenskom šprintérskom 
šampionáte. V akademickom roku 2010/2011  
získal Cenu rektora SPU za vedeckovýskumnú 
prácu a vynikajúce študijné výsledky.

pre učiteľov, ktorí učia o EÚ na úrovni základ-
ných a stredných škôl v rámci  odborného vzde-
lávania a prípravy, a tak zvýšiť úroveň všeobec-
ných znalostí o EÚ, jej politikách, inštitúciách a 
zmenšiť prehlbujúcu sa priepasť medzi obyva-
teľstvom a európskymi inštitúciami. Rozdelený 
je do štyroch základných oblastí: Európska in-
tegrácia a základné fakty o EÚ, Právo a inštitú-
cie EÚ, Finančná integrácia, Euro a politiky EÚ. 
Jeho dôležitou súčasťou je publikácia a interak-
tívne CD, ktoré majú učiteľom slúžiť ako zdroj 
informácií o EÚ a základná pomôcka pri vyučo-
vaní. Všetky vzdelávacie aktivity budú prebiehať 
formou workshopov. Vzdelávacie workshopy 
realizované v roku 2012 a januári 2013 sa budú 
konať v rôznych mestách SR, aby sa pokryl čo 
najširší okruh záujemcov cieľovej skupiny na 
území SR. Nositeľkou projektu na FEŠRR je Ing. 
Ľubica Rumanovská, PhD. Projekt bude realizo-
vaný aj v spolupráci s IBV NBS, n. o., a s podpo-
rou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. 
Jeho významný prínos je aj v nadviazaní spolu-
práce medzi univerzitou a stredoškolským pro-
stredím.       

Ing. Veronika Tóthová, Ing. Ivan Takáč, PhD., 
Ing. Milan Fiľa, PhD., FEŠRR

Projekt Európska 
integrácia na slovenských 
školách
pokračovanie zo strany 3

T. Polonec: „Za stavbou auta je veľký počet prebdených nocí strávených nad knihami." Fo
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Podporení boli talentovaní žiaci a študenti rôz-
nych odborov, ako napr. chémie, fyziky či robo-
tiky. A. Tóth bol ocenený v rámci odboru krajin-
ná architektúra. Spoločnosť AXA podporila jeho 
projekt s názvom Spolu za krajšiu dedinu, ktorý 
nadväzuje na ním riešenú diplomovú prácu. Po-
skytnuté štipendium chce využiť na financovanie 
účasti na medzinárodných vedeckých poduja-
tiach, na podporu participatívneho plánovania a 
na absolvovanie študijno-výskumných ciest do 
zahraničných vidieckych sídiel v Rakúsku a Ne-
mecku, ktoré sú svojou štruktúrou a typológiou 
blízke slovenskému vidieku a v minulosti prešli 
úspešným procesom obnovy dediny. Tieto vi-
diecke sídla budú cenným zdrojom inšpirácií 
a pozitívnych príkladov, ktoré A. Tóth využije na 
skvalitnenie svojej diplomovej práce, v rámci kto-
rej navrhuje krajinárske úpravy vidieckeho sídla 
Tvrdošovce. 

A. Tóth spolupracuje aj so starostami sloven-
ských dedín. Vo februári odovzdal starostovi obce 
Maňa návrh rekonštrukcie historického parku vo 
Veľkej Mani. Projekt plánujú využiť na získanie 
finančných prostriedkov, ktoré obec použije na 
obnovu parku a jeho transformáciu na atraktívny 
verejný priestor pre obyvateľov a návštevníkov.       
                                  r

 VESELOU CERUZKOU 
Marcel Krištofovič

 v ZRKADLE...             
 

INg. MARTIN MARIŠ
Pracovná pozícia: 
interný doktorand na 
Katedre regionalisti-
ky a rozvoja vidieka 
FEŠRR
Miesto narodenia:  
Nitra
Vek: 27 rokov

Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Bol som nadchnutý pre povolanie cti, chcel 
som slúžiť v policajných zložkách štátu. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať? 

Vzhľadom na súčasnú situáciu asi s profe-
sorom ekonómie a medzinárodných vzťahov 
Paulom Krugmanom.

Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 

Ak by som mal odpovedať čestne, tak asi to 
boli úspešné priebežné skúšky môjho post-
graduálneho štúdia.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Hm, bolo by toho viac - ale to je asi tradičná 

vlastnosť mladých ľudí. 
Čo rád čítate? 
Rád sa zaoberám literatúrou, ktorá odhaľuje 

poznanie sveta.
Ako si dobíjate energiu? 
Najčastejšie spánkom.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Zrejme je to občasná lenivosť.
Aké máte koníčky? 
Rád cestujem, poznávam nové oblasti, no-

vých ľudí a rád varím.
Máte nejaký obľúbený citát?  
„O mnohé veci sa nepokúšame nie preto, že 

sú ťažké, ale ťažké sú preto, že sa o ne nepo-
kúšame.“ (Seneca)   

        rch

Na začiatku stáže som sa stretla s hlavným ma-
nažérom, ktorý mal na starosti organizovanie 
môjho pobytu. V rámci dohody boli naplánova-
né aktivity, avšak celý program sa vytváral až na 
mieste, za pochodu, podľa toho, čo sa pracovne 
naskytlo. Páčil sa mi celkový prístup organizáto-
rov, ktorí sa vždy zaujímali o to, čo sa chcem na-
učiť a dozvedieť a tomu prispôsobili odborný 
program. Kolegovia mi ochotne odpovedali na 
otázky a zdieľali so mnou svoje know-how. To, 
čo človek získa na stáži však vo veľkej miere zá-
visí od neho. Keďže som chcela nadobudnúť čo 
najviac vedomostí a skúseností, snažila som sa 
byť aktívna a využiť všetky ponúkané možnosti 
v práci i vo voľnom čase. Nikto ma nekontrolo-
val, všetko prebiehalo na báze dobrovoľnosti a 

osobného záujmu. Do kolektívu som zapadla po-
merne rýchlo. Činnosť všetkých zamestnancov sa 
prepájala v spoločnej kancelárii a základ dobrého 
vzťahu spočíval v zapojení sa do denného čajové-
ho rituálu. Íri pijú čaj neustále, je súčasťou pria-
teľskej konverzácie o bežnom živote. Sú veľmi 
priateľskí, otvorení ľudia, radi sa zabávajú, žartu-

V Severnom Írsku o pestovaní
rýchlorastúcich energetických drevín

Vďaka aktívnym študentom na ŠD Mladosť, 
ktorí majú záujem naučiť sa vo svojom voľnom 
čase niečo nové, už celých 35 rokov spríjem-
ňujeme dlhé večery pravidelným vysielaním. 
Viem, že už to nie je ako kedysi, keď každý ve-
čer čakali poslucháči na vysielanie internátne-
ho rozhlasu na svojich izbách pri zapnutých 
„búdkach“. Teraz s nimi komunikujeme hlavne 
cez internet a pomocou „nových rozhlasových 
reproduktorov“. Počas minulého roka sa nám 
podarilo úspešne realizovať projekt pod názvom 
Renovácia technického vybavenia IRŠ Mladosť, 
ktorý sponzorsky podporila Nadácia Slovenskej 
sporiteľne. Sme radi, že aj v týchto ťažkých ča-
soch sa nájdu prostriedky na podporu študent-
ských aktivít a veríme, že táto spolupráca ne-
bola posledná. Aj do budúcnosti pripravujeme 
projekty a dúfam, že sa nájdu  študenti so zápa-
lom pre dobrú vec a pridajú sa k nášmu tímu.                                                                                               
                Bc. Stanislav Poláčik,vedúci IRŠ Mladosť

IRŠ Mladosť sa úspešne  
rozvíja

jú a komunikujú. Odporúčam debaty napríklad o 
počasí, ktorého premenlivosť je nevyčerpateľným 
námetom na aktívnu komunikáciu. 

Skúsenosti z praxe    
Pokiaľ ide o moju prácu, veľa času som venova-

la spracovávaniu štúdie Vyžívanie čistiarenských 
kalov a odpadových vôd na zavlažovanie a hno-
jenie plantáží energetických vŕb, čo je environ-
mentálne aj ekonomicky zaujímavé riešenie. Za-
hŕňalo to štúdium rôznych materiálov súvisiacich 
s uvedenou problematikou. Zámerom štúdie je 
ľahšie presadiť túto alternatívu v praxi, keďže aj 
v Írsku funguje veľká byrokracia v komunikácii s 
miestnymi orgánmi životného prostredia (NIEA – 
Northern Ireland Environmental Agency). V rám-
ci práce sme s kolegom odoberali vzorky pôdy 
z vŕbových plantáží a komunikovali s farmármi. 
Mala som tak možnosť vidieť krajinu, spoznávať 
ľudí a reálne problémy praxe. Počas pobytu som 
sa tiež oboznámila s miestami, kde firma úspeš-
ne inštalovala kotle na biomasu, pre ktoré aj za-
bezpečujú kvalitnú štiepku a servis. Ich klientmi 
sú predovšetkým školy, hotely a centrá voľného 
času, kde je veľká spotreba energií na vykurova-
nie a používanie biomasy môže priniesť veľkú 
úsporu nákladov v porovnaní s konvenčnými 
systémami. Taktiež som sa zúčastnila na rôznych 
akciách a workshopoch, kde som mala možnosť 
bližšie sa oboznámiť s problematikou využíva-
nia obnoviteľných zdrojov. Firma mi umožnila aj 
krátkodobú spoluprácu s technickým tímom vý-
skumného ústavu AFBI (Agri-Food and Bioscien-
ces Institute), kde som pomáhala pri pravidelnom 
monitorovaní množstva odpadovej vody apliko-
vanej na výskumnú plantáž energetických vŕb, 
odoberaní vzoriek pôdnej vody a mala som mož-
nosť v praxi zažiť riešenie technických problémov 
závlahy. Z pobytu som si priniesla okrem rôznych 
skúseností aj študijné materiály. Dúfam, že na-
dobudnuté znalosti a  skúsenosti budem môcť 
rozvíjať ďalej vo svojom pracovnom aj osobnom 
živote. V každom prípade bol tento pobyt pre 
mňa obohatením po mnohých stránkach. Jednou 
z nich bolo aj nadviazanie cenných priateľských 
vzťahov s domácimi i zahraničnými študentmi. 

                                     Ing. Diana Tóthová, FEŠRR

V máji minulého roka som nastúpila na stáž do firmy Rural Generation so sídlom v 
Brook Hall Estate v Londonderry v Severnom Írsku. V podstate ide o dve spoločnosti 
- jedna sa zaoberá pestovaním vŕby a produkciou štiepky, druhá inštaláciou a servi-
som kotlov na spaľovanie biomasy a dodávaním tepla zákazníkom, obe však riadi 
ten istý konateľ. Predmetom môjho výskumu bolo pestovanie rýchlorastúcich ener-
getických drevín.

Vedenie spoločnosti AXA usporiadalo 2. mar-
ca v bratislavskej reštaurácii Parcafe slávnostné 
stretnutie s finalistami AXA Fondu. Záštitu nad 
podujatím prevzal generálny riaditeľ Martin Vogl 
a prevádzkový riaditeľ Peter Socha. Finalistom 
grantového programu AXA Fond za účasti mé-
dií odovzdali finančný dar na podporu ďalšieho 
vzdelávania a osobného rastu. Štipendium získal 
aj Bc. Attila Tóth, študent krajinnej architektúry 
na SPU v Nitre. O jeho projekt sa zaujímal Sloven-
ský rozhlas, televízia Markíza a JOJ.

AXA podporila projekt 
študenta SPU

Bc. Attila Tóth získal ocenenie za projekt Spo-
lu za krajšiu dedinu.                  Foto: archív AXA

Študentský duch  
sa nestráca

Naše poďakovanie patrí študentom končiacim 
inžinierske štúdium na Fakulte európskych štú-
dií a regionálneho rozvoja. Zorganizovaním „Pia-
takovice“, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 150 
piatakov, študenti dokázali, že sú súdržní, nápa-
dití, dobrí organizátori a zachovávajú univerzit-
né tradície. Ďakujeme za pozvanie a prajeme im 
úspešné zavŕšenie vysokoškolského štúdia. 

Za pozvaných: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.,
prodekanka FEŠRR

Vo firme Rural generation. 
Foto: archív DT

Foto: archív IRŠ

Zo stretnutia riaditeľov národných centier BUP
V hoteli Tartuf v Beladiciach sa 18. až 21. januára konalo stretnutie riaditeľov národných 
centier Programu Baltickej univerzity (BUP). Organizátorom podujatia bol riaditeľ sloven-
ského národného centra BUP doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., z Katedry udržateľného roz-
voja FEŠRR, koordinátorkou Paula Lindroos, riaditeľka hlavného sekretariátu BUP so síd-
lom v Uppsale (Švédsko).

Účastníci hodnotili činnosť národných cen-
tier jednotlivých krajín za posledný rok. Zá-
roveň  hľadali možnosti ďalšieho rozvoja BUP 
(prostredníctvom riešenia spoločných, najmä 
vedeckých projektov), ako aj mobilít a vzde-
lávacích aktivít študentov všetkých troch 
stupňov vysokoškolského vzdelávania, najmä 
doktorandov. Na záver sa spresnil program 
aktivít, ktoré sa uskutočnia v priebehu roku 
2012. Študenti budú mať možnosť zúčastniť 
sa na niekoľkých konferenciách, prvá bude v 
apríli v Poľsku. Okrem iného bolo predbežne 
dohodnuté ďalšie stretnutie na Slovensku, v 
rámci ktorého by sa malo uskutočniť školenie 
učiteľov BUP k pripravovanému kurzu Zdravie 
ekosystémov a udržateľné poľnohospodárstvo 
(Ecosystem Health and Sustainable Agricultu-
re). Predstavená bola nová publikácia určená 
pre tento kurz vydaná BUP v Uppsale. Vznikla 

v priebehu troch rokov a výrazne sa na nej po-
dieľal aj autorský kolektív SPU pod vedením 
doc. A. Fehéra.

Na stretnutí riaditeľov sa zúčastnil aj rektor 
SPU prof. Peter Bielik spolu s dekankou FEŠRR 
prof. Annou Bandlerovou. Pri tejto príležitosti 
rektor podpísal novú zmluvu o ďalšej účasti 
a spolupráci SPU s BUP. Stretnutie prebiehalo v 
slávnostnom duchu, pretože tento rok sa nesie 
v znamení osláv 20. výročia vzniku BUP a 60. 
výročia vzniku SPU v Nitre. Niektorí účastníci 
boli ocenení za dlhoročnú spoluprácu pamät-
nou medailou FEŠRR. Informácie o činnostiach 
BUP, ako aj o možnostiach študentov a učiteľov 
zúčastňovať sa na konferenciách a školeniach 
v rámci programu, nájdete na internetovej 
stránke FEŠRR. Podrobnejšie informácie sú na: 
www.balticuniv.uu.se.             

Ing. Martin Hauptvogl, PhD., FEŠRR

Riaditelia hľadali možnosti ďalšieho rozvoja BUP.                                             Foto: archív MH

Víťaz jednej z tombolových cien získal pou-
kaz na pracovný deň s dekankou FEŠRR. 

Foto: Miroslav Dinja
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Vysokoškolský poľnohospodársky podnik 
SPU Kolíňany, farma Žirany ponúka na pre-
daj veľkonočné jahňatá. Cena za 1 kg živej 
váhy: 3,48 € s DPH. Cena jahniat v mäse: 
6,90 € s DPH. Kontakt: Ing. Poliaček, 0904 
660 298, 037/631 8227 (volať v pracovných 
dňoch od 8.00 do 17.00 h).

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: 
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 OZNAMUJEME         
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových 

zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 
 21. 3. 2012 o 9.00 h v posluchárni A-01 

prednesie Ing. Marta Habánová, PhD., peda-
gogická pracovníčka na Katedre výživy ľudí 
FAPZ, verejnú habilitačnú prednášku na tému 
Hodnotenie spotreby potravín a jej vplyvu na 
zdravotný stav obyvateľov a o 11.00 h bude 
v cvičebni AA-22 KVĽ (pavilón A, 2. poscho-
die) obhajovať habilitačnú prácu Drobné ovo-
cie ako významný zdroj antioxidantov vo výži-
ve a profylaxii zdravia;
 21. 3. 2012 o 9.00 h v posluchárni Z-02 

prednesie Ing. Vladimír Šimanský, PhD.,  
pedagogický pracovník na Katedre pedológie 
a geológie FAPZ, verejnú habilitačnú pred-
nášku na tému Faktory ovplyvňujúce stabilitu 
pôdnych agregátov a o 11.00 h   bude v cvičeb-
ni ACH-33 (pavilón CH, 3. poschodie) obhajo-
vať habilitačnú prácu Stabilita pôdnych agre-
gátov v rozdielnych systémoch hospodárenia.

 DO pOZORNOSti                         

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita vzdeláva 60 rokov. 
Oslávme to spoločne!

V septembri 2012 si pripomenieme 60. výro-
čie vzniku SPU v Nitre. 

Absolventi univerzity, resp. Vysokej školy 
poľnohospodárskej, je vám blízka vaša alma 
mater? Chcete si zaspomínať na študentské 
časy, stretnúť starých známych, pripomenúť 
históriu univerzity a zároveň sa oboznámiť 
s jej súčasnosťou? Máte jedinečnú príležitosť 
zúčastniť sa na septembrových oslavách! Zare-
gistrujte sa do 31. mája 2012 na mailovej adre-
se: absolventi@uniag.sk

         Tešíme sa na vás! 
Vedenie univerzity

E – KU Inštitút jazykovej 
a interkultúrnej komuni-
kácie v Nitre získal v roku 
1999 oprávnenie vykoná-

vať štátne jazykové skúšky. V súčasnosti je to 
jediná škola neštátneho typu v Nitrianskom 
kraji, ktorá disponuje týmto oprávnením! Štát-
nice pozostávajú z dvoch častí – písomnej a úst-
nej. V jarnom termíne budú organizované tieto 
skúšky:

Základná štátna jazyková skúška (AJ, NJ, 
TJ, ŠJ, FJ)

Cieľom základnej štátnej jazykovej skúšky 
(ďalej ZŠJS) je preveriť vedomosti a jazykové 
zručnosti na úrovni B2. Obsah ZŠJS je zame-
raný na bežné životné situácie a na základné 
otázky politického, hospodárskeho a kultúrne-
ho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich po-
rovnanie so SR. 

Všeobecná štátna jazyková skúška (AJ, NJ)

Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky 
(ďalej VŠJS) je preveriť vedomosti a  jazykové 
zručnosti na jazykovej úrovni C1 - C2. Obsah 
VŠJS má podobné zameranie ako pri ZŠJS,  
avšak ide o hlbšie preukázanie vedomostí z reá-
lií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti 
a vyššiu mieru osvojenia si cudzieho jazyka.

Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor 
prekladateľský (AJ)

Jej cieľom je preveriť vedomosti a jazykové 
zručnosti z cudzieho jazyka na jazykovej úrov-
ni C2. Kandidát môže absolvovať túto skúšku 
až po úspešnom zložení VŠJS, resp. môže byť 
uznaný aj jej ekvivalent na úrovni C1 - C2.

Upozornenie! Uzávierka prihlášok a platieb 
je už 31. 3. 2012 (možnosť prihlásiť sa aj online). 
 
E – KU Inštitút JaIK, Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel: 037 / 6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk, 
www.eku.sk

Štátne jazykové skúšky v E - KU
Na konferenciu a do Klubu 
poľnohospodárskych 
odborníkov  

Monografia o vŕbe košikárskej 

Katedra informačných systémov FEM s hlbo-
kým zármutkom oznamuje, že 11. 2. 2012 vo 
veku 78 rokov zomrel  dlhoročný pedagóg, 
dobrý kolega a priateľ doc. Ing. Ján Bača, 
PhD. 

Navždy zostane v spomienkach priateľov, 
kolegov i bývalých študentov. 

Česť jeho pamiatke!

Katedra výživy zvierat FAPZ s hlbokým zár-
mutkom oznamuje, že 2. 3. 2012 nás vo veku 
73 rokov navždy opustil dlhoročný pedagóg,  
významný odborník v oblasti výživy zvierat 
prof. Ing. Milan Pajtáš, CSc.

Stovky absolventov si s uznaním a úctou 
uchovajú spomienku na svojho učiteľa. 

 Česť jeho pamiatke!

Vo februári oslávil významné 
životné jubileum – 60 rokov 
doc. Ing. Jozef gašparík, CSc., 
vedúci Katedry hydinárstva 
a malých hospodárskych zvie-
rat FAPZ. Pri tejto príležitosti 

mu srdečne blahoželáme a do ďalších rokov 
prajeme pevné zdravie, neutíchajúci elán 
a veľa úspechov v práci i osobnom živote.

Kolektív spolupracovníkov KHaMHZ 

  S piEtOU                      

  RECENZiA                                                              

  pOZVÁNKA                       

  NEpREHLiADNitE   

  BLAHOžELÁmE           

 č. 172/2012

 RADi UVEREJŇUJEME 
Poľovníci deťom

Žiaci prvých ročníkov Základnej školy Benkova 
v Nitre touto cestou ďakujú pedagógom a študen-
tom SPU - Ing. Milanovi Dobiašovi, PhD., Ing. Mi-
riam Trusinovej, Ing. Tomášovi Sládečkovi a Ing. 
Radovanovi Jenisovi z  Katedry hydinárstva a ma-
lých HZ FAPZ (pod vedením doc. Ing. Jozefa Gaš-
paríka, CSc.) za náučnú besiedku o poľovníctve 
s názornými ukážkami živých a preparovaných 
zvierat a s množstvom obrazového materiálu. 
Prednášajúci v poľovníckych rovnošatách veľ-
mi pútavou formou priblížili deťom poľovníctvo 
a zoznámili ich s prácou poľovníkov. Každé dieťa 
dostalo na pamiatku drevený medailón s logom 
univerzity a dátumom besiedky, ktorá sa kona-
la 29. februára v priestoroch základnej školy.  
Ďakujeme!

Za školský klub detí ZŠ Benkova: 
PaedDr. Ivana Solčanská

Podporte Festival 
Divadelná Nitra  

21. až 26. septembra 2012
Viac na www.nitrafest.sk

registrácia sú osvedčeným spôsobom z minu-
lých rokov, ako zabezpečiť vrátenie omeškaných 
výpožičiek a tiež zvýšiť počet nových čitateľov. 

•Dni dobrých rád – počas nich budú môcť 
študenti, najmä tí, ktorí pracujú na záverečných 
prácach, konzultovať s pracovníkmi knižnice 
konkrétne problémy týkajúce sa vyhľadávania 
literatúry, citovania, dodržiavania autorských 
práv, používania šablón a pod.

•Burza kníh bude zameraná najmä na za-
mestnancov, ale aj študentov. Ľubovoľné kni-
hy vrátane beletrie, bude možné počas týždeň 
trvajúcej burzy, ktorú organizačne zabezpečia 
zamestnanci knižnice, ponúknuť na predaj, ne-
predané knihy príp. aj darovať knižnici. (Viac 
informácií poskytne Ing. A. Zajacová.)

•Učenie v knižnici – ponuka pre pedagógov, 
aby v rámci svojich predmetov priviedli študentov 
do knižnice na špecializované prednášky zame-
rané na tému: Elektronické informačné zdroje 
(databázy) a možnosti ich využitia, Ako správne 
citovať, Mám rešerš a čo s ňou a pod. (Viac infor-
mácií poskytne PhDr. Ľ. Jedličková, PhD.)

Podrobnejšie informácie a niektoré organizač-
né údaje budú zverejnené aj prostredníctvom 
webových stránok a obežníkov UIS. Tešíme sa 
na stretnutia v knižnici.                     SlPK pri SPU

Knižnice pre všetkých
Týždeň slovenských knižníc 26. 3. – 1. 4.
pokračovanie zo strany 1

Chceš byť dobrovoľníkom 
Festivalu 

Divadelná Nitra?
21. až 26. septembra 2012
Viac na www.nitrafest.sk

 ZOOOOM                   
Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či 

kurióznu situáciu? Podeľte sa o svoje fotoú-
lovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite 
ich spolu s vtipným textom na našu mailovú 
adresu: redakcia@polnohospodar.sk. Autorov 
najlepších snímok odmeníme. 



Na prednáške (nie mojej )...
Foto: Pavol Otepka

Foto: archív IS

Fakulta ekonomiky a manažmentu spolu s Klu-
bom poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v 
Nitre organizuje v dňoch 16. - 18. mája vedeckú 
konferenciu Medzinárodné vedecké dni 2012 
Globálne komoditné trhy: Nové výzvy a úloha 
verejných politík. V rámci plenárneho zasadnutia 
16. mája vystúpia významní domáci i zahraniční 
odborníci prevažne z oblasti poľnohospodárstva. 
Viac informácií a registrácia na webovej stránke 
fem.uniag.sk/fem/mvd2012. Prihláste sa na kon-
ferenciu a staňte sa členom Klubu poľnohospo-
dárskych odborníkov pri SPU! 

O klube
Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU 

v Nitre vznikol v roku 1999. Predstavuje otvore-
nú nezávislú organizáciu založenú na dobrovoľ-
nom členstve. Cieľom členov klubu je aktívne sa 
podieľať na prehlbovaní spolupráce medzi SPU, 
jej pracovníkmi a podnikateľskými subjektmi, 
domácou i zahraničnou vedeckovýskumnou zák-
ladňou a inštitúciami agropotravinárskeho kom-
plexu. Od svojho založenia eviduje 170 členov. 
Posledné riadne stretnutie členov klubu bolo v 
auguste v roku 2011. 

V rámci medzinárodnej konferencie sa usku-
toční ďalšie neformálne stretnutie, na ktorom 17. 
mája od 14.00 do 16.00 h členovia získajú infor-
máciu o pripravovaných oslavách 60. výročia za-
loženia SPU.

Záujmom klubu je prizvať do svojich radov no-
vých, hlavne mladých členov, ktorí by pomohli 
stanoviť jeho nové ciele a koncepciu práce. 

Viac  informácií o KPO poskytne jeho predseda 
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., na mailovej adrese  
peter.serences@uniag.sk, tel.: +421 37 641 4834, 
prípadne tajomníčka Ing. Zuzana Čierna, PhD., 
zuzana.cierna@uniag.sk, tel.: +421 37 641 4140. 
                                                                                    r

Vo Vydavateľstve SPU vyšla vedecká mono-
grafia Vŕba košikárska (Salix vimanalis L.) 
pestovaná ako obnoviteľný 
zdroj energie v teplej agro- 
klimatickej makrooblasti Slo-
venskej republiky. Autori: Ing. 
Pavol Otepka, PhD.,  a doc. Ing. 
Miroslav Habán, PhD., v nej 
analyzujú problematiku pes-
tovania rýchlorastúcich drevín 
s dôrazom na uvedený druh. 
Hlavným cieľom je poukázať na 
súčasnú situáciu v Európskej 
únii (plánované zvýšenie podielu 
obnoviteľných zdrojov energie, 
kde sa Európska komisia zavia-
zala do roku 2010 zdvojnásobiť 

ich podiel zo 6 % v roku 1995 na 12% z celkovej 
potreby). V práci je podrobne rozvinutá tech-

nológia pestovania, nároky na 
prostredie, spôsoby zberu a úpra-
vy dendromasy z vŕby. Spome-
nutý je aj vplyv  tejto rýchlo- 
rastúcej dreviny na životné pros-
tredie. Vo vlastnej časti práce sú 
zhodnotené tri zberové cykly bio-
masy vŕby košikárskej z pokus-
nej plochy v lokalite Dolná Ma-
lanta v blízkosti Nitry. Publikácia 
je rozdelená do šiestich kapitol. 
Doplnená je obrázkami, tabuľka-
mi, farebnou obrazovou prílohou 
z danej lokality ako aj ďalšími ilu-
stračnými fotografiami.          rch 
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