
Editoriál
Keď raz budem mať záhradu, určite v nej 

nájdem miesto pre čerešňu. Pamätám si, že 
podobná kvitla v máji v záhrade starých ro-
dičov. Sem-tam k nej prileteli pestré motýle 
a tiež nektáru chtivé včely. Spomienok sa 
vynára hneď niekoľko. Napríklad tá, ako brat 
v snahe nahliadnuť do tajomstiev botaniky 
sklonil k tvári rozkvitnutú vetvičku, z čoho 
sa nakoniec vykľul opuchnutý malíček so za-
bodnutým žihadlom. Ale aj tá, s akou vľúd-
nosťou, opreteky s májovým vetrom, mu 
„zvedavý prst“ starká ofukovala a starký, skú-
sený včelár, zase vysvetľoval, že včelí jed je 
vlastne prírodný liek... 

 Nielen máj v záhrade, ale aj na akademickej 
pôde, má svoje podoby. Tá poetická sa zrkad-
lí v očiach našich študentov – veď máj je lás-
ky čas, tá prozaickejšia v ich aktivitách  - veď 
v máji vrcholili Nitrianske univerzitné dni – 
stavanie mája, alegorický sprievod mestom, 
Erasmus piknik, futbalový zápas o Putovný 
pohár rektorov nitrianskych univerzít či ume-
lecké a spoločenské podujatie Galavečer Gau-
deamus. Ale tiež prebieha skúškové obdobie. 
Držíme vám teda palce, priatelia, aby ste všet-
ci obstáli čo najúspešnejšie!

A keďže týmto číslom spravodaja sa pomaly 
blížime ku koncu 56. vydavateľského roční-
ka, rada by som poďakovala všetkým prispie-
vateľom, ktorí sa s nami podelili so svojimi 
myšlienkami, zážitkami a skúsenosťami či už 
z rôznych odborných podujatí, výskumných 
pracovísk alebo zahraničných stáží, ako 
aj vám, milí čitatelia, za vašu priazeň. 

Príjemnú jar plnú pestrých zážitkov!
PhDr. Renáta Chosraviová,

poverená vedúca Redakcie Poľnohospodár 
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Zo štúdia 
na Floridskej 
univerzite 

Erasmus – 
25. výročie vzniku

Zahraniční študenti 
na SPU oslavovali 
na pikniku
   

Rektorovi Petrovi Bielikovi udelili čestný doktorát 

Slovenská poľnohospodárska univer-
zita rieši od  januára 2012 projekt Zvýšiť 
kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a do-
siahnuť jej adaptáciu na aktuálne a per-
spektívne potreby spoločnosti. 

SPU navštívil  26. apríla americký veľvy-
slanec  na Slovensku Theodore Sedgwick, 
v sprievode ďalších troch zástupcov americkej 
ambasády.  Na pôde univerzity vzácnych hos-
tí privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD.  Hlavným cieľom návštevy bola diskusia  
s manažmentom SPU, stretnutie so študent-
mi, Fulbright učiteľmi, americkými občanmi 
pôsobiacimi na Slovensku a  prehliadka zre-
konštruovanej farmy dojníc v Oponiciach Vy-
sokoškolského poľnohospodárskeho podniku 
(VPP) SPU. 

SPU spolu s  akciovou spoločnosťou Osivo 
Zvolen a indonézskou univerzitou Andalas 
realizuje  spoluprácu v programe pestovania 
pšeníc v tropických podmienkach. V rámci nej 
SPU privítala 16. apríla piatich študentov z 
Andalas University, ktorí budú do 10. júla ab-
solvovať intenzívny študijný pobyt s názvom 
Wheat Programme, zameraný na uvedenú 
problematiku. Súčasťou trojmesačného štu-
dijného modulu bude odborná prax,  realizo-
vaná v spolupráci so spoločnosťou  Osivo a na 
šľachtiteľskej stanici Istropol Solary.

Poľnohospodárska univerzita (PU) v  Krakove (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Kra-
kowie) udelila Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., rektorovi SPU čestný titul doctor honoris 
causa. Prevzal si ho z rúk rektora prof. Dr. hab. Janusza Żmiju 13. apríla na slávnostnom zhro-
maždení Najvyššieho senátu PU. 

Americký veľvyslanec  
zavítal na našu univerzitu 

Po krátkom privítaní na rektoráte prof. Peter 
Bielik hostí oboznámil s históriou vzájomných 
vzťahov. Následne sa diskutovalo najmä o mož-
nostiach študijných pobytov pre študentov  SPU 
a prínose pôsobenia Fulbright učiteľov na uni-
verzite.  

V ďalšej časti programu veľvyslanec vystúpil s 

prednáškou na tému Slovensko-americké vzťahy, 
možnosti života a štúdia v USA. O záujme štu-
dentov dozvedieť sa niečo nové svedčila preplne-
ná aula, v ktorej boli aj stredoškoláci z Gymnázia 
na Golianovej ulici v Nitre. V úvode T. Sedgwick  
v krátkosti spomenul vývoj slovensko-amerických 
vzťahov, porovnal vývoj kultúry a poľnohospo-

USA očami 
študentky FEŠRR

   

Bol predložený na základe výzvy v rám-
ci Operačného programu Vzdelávanie OPV-
-2010/1.2/02-SORO Podpora zlepšenia kvality 
vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied (prio- 
ritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a od-
bornej prípravy, opatrenie 1.2 Vysoké školy a vý-
skum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej 
spoločnosti), na základe zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku 509 320,54  
eur. Manažérkou projektu je prof. RNDr. Zdenka 
Gálová, PhD.                                       

Strategickým cieľom projektu s dobou rieše-
nia do decembra 2013 je dosiahnuť neustálu 
adaptáciu SPU v Nitre na aktuálne a perspektív-
ne potreby vedomostnej spoločnosti a iniciácia 
procesu trvalého zlepšovania. Zameraním vý-
zvy je skvalitnenie študijných programov (ŠP) 
VŠ, zefektívnenie správy a manažmentu VŠ, 
podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume 
a vývoji, medzinárodná spolupráca medzi VŠ, 
organizáciami výskumu a vývoja a súkromným 

Jednou z obľúbených akcií, ktoré sa počas Nitrianskych univerzitných dní 2012 konali pria-
mo v uliciach mesta, bol aj nezabudnuteľný alegorický sprievod mestom - Karneval v Riu po 
slovensky. Nitrania ho mohli zaregistrovať  2. mája.                                          Foto: Vanesa Kissová 

Indonézski študenti s vedením SPU, firmy 
Osivo a veľvyslancom H. E. Joesoefom.

    Foto: rch

Projekt QEDU zvýši kvalitu 
vzdelávania na SPU Indonézski študenti sa  

venujú pestovaniu pšenice 

Prestížny titul bol prof. P. Bielikovi udelený 
ako významnému a uznávanému odborníkovi v 
oblasti mikroekonómie, makroekonómie, ekono-
miky podnikov, odvetvových a prierezových eko-
nomík, členovi viacerých európskych a medziná-
rodných akademických organizácií a vedeckých 
rád na Slovensku a v zahraničí, autorovi význam-
ného počtu učebníc, monografií a vedeckých 
prác, školiteľovi radu diplomantov a doktorandov. 
„Priznanie tejto hodnosti je prejavom najvyššieho 
uznania zásluh pána rektora Bielika,“ zdôraznil 
prof. J. Żmija.

Vo svojom slávnostnom príhovore prof. Bielik 
uviedol, že je pre neho česť pracovať s jednou 
z najvýznamnejších poľských univerzít a krátko 
pripomenul históriu spolupráce medzi PU a SPU. 

„Bola odštartovaná v roku 1963 podpísaním 
prvej oficiálnej zmluvy o vedeckej spolupráci 
a výmene študentov. Budúci rok bude krásne 
okrúhle 50-te výročie spoločného partnerstva. 
Spolu sme organizovali medzinárodné konferen-
cie a vedecké výmenné programy na úrovni kate-
dier a fakúlt. Dobrým príkladom tejto kooperácie 
v 90. rokoch minulého storočia bol Phare -Tem-
pus program. V súčasnosti rozvíjame výmenu 
študentov a akademických pracovníkov v rámci 
programu Erasmus a Medzinárodného Vyše-

hradského fondu. Okrem toho organizujeme aj 
výmenu akademických mobilít v rámci programu 
Leonardo da Vinci a CEEPUS. Môžeme povedať, 
že naša spolupráca bola, je a bude pokračovať v 
mnohých oblastiach spoločného záujmu v rámci 
európskeho a svetového priestoru, pretože sme si 
plne vedomí zodpovednosti za šírenie vedomos-
tí, ktoré sú kľúčom k nášmu úspechu,“ zdôraznil 
rektor Bielik. Následne poďakoval za udelenú 
hodnosť. „Ocenenie si veľmi vážim, pretože ma 
ňou poctila popredná európska poľnohospodár-
ska univerzita, ktorú už niekoľko desaťročí vní-
mam ako svoju druhú alma mater. Ako mladému 
začínajúcemu pedagógovi mi poskytla priestor 
pre prvé zahraničné konferenčné vystúpenie, na 
tejto univerzite sa mi dostalo cti prednášať jej štu-
dentom vybrané ekonomické témy v anglickom 
jazyku a v neposlednom rade - na tejto univerzite 
som si našiel priateľov, s ktorými som mal tú česť 
spolupracovať a rozvíjať myšlienku spoločného 
európskeho domu. Čestný titul vnímam ako mo-
tivujúcu silu pre ďalšiu kooperáciu nielen medzi 
našimi inštitúciami a krajinami, ale súčasne vy-
slovujem najúprimnejšiu vôľu a snahu pracovať 
zo všetkých síl pre rozvoj oboch univerzít, pre 
pokrok vedy a vzdelávania v prospech našich pra-
covníkov a študentov.“               rch

Na otvorení programu vedenie SPU privítalo 
veľvyslanca Indonézskeho veľvyslanectva v SR 
Harsha E. Joesoefa, zástupkyňu  veľvyslanectva 
pre kultúru, turizmus a médiá Meyliu Wulan-
dari, generálneho riaditeľa Osivo, a.s., Zvolen 
Ing. Rudolfa Zajaca a  riaditeľa zahraničného 
obchodu Ing. Ivana Pašku. 
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SPU v Nitre sa prihlásila a bola vybraná Mi-
nisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR do projektu Implementácia projektu OECD 
AHELO na slovenských vysokých školách 
(AHELO-SK). Jeho obsahom je overenie ná-
strojov na hodnotenie výsledkov vysokoškol-
ského vzdelávania v podmienkach slovenských 
vysokých škôl (VŠ). Na projekte sa zúčastňuje 
OECD, medzinárodné konzorcium expertov a 
VŠ zo 16 krajín 5 kontinentov sveta. Vzhľadom 
na výskumný charakter projektu nebudú ako 
výstup zverejňované žiadne rebríčky poradia 
univerzít a výsledky dostanú inštitúcie len pre 
vlastnú potrebu koncom roka 2012.

SPU sa v rámci uvedeného projektu prihlási-
la na testovanie v dvoch oblastiach. Do oblas-
ti všeobecné schopnosti boli inkorporované 
všetky fakulty, v oblasti špecifické schopnosti 
v ekonómii boli testovaní len študenti FEM. 
V každej boli testovaní podľa presne stanovenej 
metodiky náhodne vybraní študenti posledné-
ho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v den-
nej forme (po 200 v každej oblasti). Testovanie 

vedomostí študentov SPU z ekonómie sa reali-
zovalo 28. marca, zo všeobecných schopností 
12. a 13. apríla, a to prostredníctvom počítača. 
Okrem testov sa v rámci projektu vyplňovali aj 
tzv. kontextuálne dotazníky (anonymné), kto-
rých cieľom bolo poskytnúť základné informá-
cie o študentoch, učiteľoch a VŠ. Tieto vyplnili 
v rámci testovania študenti a mimo testovania 
boli náhodným spôsobom vybraní 40 učite-
lia zo všetkých fakúlt SPU, ktorí sa podieľali 
na vzdelávaní študentov v poslednom roku 
prvého stupňa štúdia. Podmienkou úspešného 
ukončenia projektu a získania finančnej pod-
pory z MŠVVaŠ SR bolo dosiahnutie minimálne  
-75 %-nej účasti študentov na testovaní. Tento 
záväzok SPU splnila, v obidvoch oblastiach bolo 
zapojených 87 % študentov z vybranej vzorky. 
Všetkým, ktorí sa zapojili do testovania, resp. 
organizačne zabezpečovali realizáciu projektu 
AHELO v podmienkach SPU, úprimne ďakujem. 
            Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.,                   
                    prorektorka pre vzdelávanie a ECTS

(Viac čítajte na www.polnohospodar.sk)                                                                                         

 

AHELO projekt na SPU

Thajskí študenti absolvovali intenzívny kurz

Vedecký časopis v angličtine editovali naši odborníci

V rámci bilaterálnej spolupráce medzi SPU a Kasetsart University v Bangkoku, 
Thajsko, absolvovalo od 29. apríla do 12. mája intenzívny kurz Sustainable Agri- 
business na SPU 21 thajských študentov a dvaja pedagógovia. 

dárstva v Amerike a na Slovensku. Zároveň dal 
zopár užitočných rád, ako by sme mohli zlepšiť 
svoju prezentáciu v USA, napr. prostredníctvom 
organizovania rôznych programov ako je Ful- 
bright či Atlantis. V časti prednášky o možnos-
tiach štúdia pre našich absolventov, veľvyslanec 
priblížil kritériá prijatia na štúdium do USA. 
Zdôraznil, že mimoriadne dôležité je poctivo si 
vypracovať žiadosť o štúdium, napr. vypracovať 
esej, uviesť znalosť jazykov a pod. Pripomenul, 
že veľkú šancu majú uchádzači, ktorí ovládajú 
viacero jazykov. Príkladom je aj študent z Gym-
názia na Golianovej ulici v Nitre, Róbert Česár, 
ktorý od budúceho roka bude študovať v USA. 
Zaujíma sa o medzinárodné vzťahy  a okrem slo-
venského jazyka ovláda anglický aj maďarský. Po 
prednáške sa rozprúdila diskusia. Prítomných 
študentov najviac zaujímali spôsoby financovania 
štúdia a pracovné možnosti v USA. Celé stretnutie 
prebehlo v anglickom jazyku. Na záver veľvysla-
nec pripomenul, že dôležité je aj spopularizovať 
štúdium na Slovensku pre amerických záujem-
cov. „Slovensko má čo ponúknuť, dôležité je len, 
aby sa rozprúdili informačné kanály, aj prostred-
níctvom takýchto stretnutí,“ povedal.  

V popoludňajších hodinách program pokračo-
val stretnutím s manažmentom VPP SPU, na čele 
s riaditeľom Ing. Petrom Brezovským, PhD., kto-
rý zabezpečil prehliadku veľkokapacitnej farmy 
dojníc v Oponiciach. T. Sedgwick sa živo zaujímal 
o prezentované technológie, ako aj o výsledky ve-
deckovýskumných aktivít. Prezrel si zrekonštruo-
vané ustajňovacie priestory, kde ho zaujal welfare 
zvierat, strojové vybavenie farmy, oboznámil sa 
s úžitkovosťou a ekonomickou efektívnosťou vo 
výrobe mlieka, ako aj s projektom Rekonštrukcie 
hnojovicového hospodárstva v rámci PRV, ktorý 
riešil separáciu hnojovice a rekonštrukciu hnojnej 
koncovky. Taktiež sa zaujímal o rastlinnú výrobu. 
V diskusii s predstaviteľmi podniku zdôraznil po-
trebu aplikácie nových nápadov a inovatívnych 
myšlienok v praxi, v technologických procesoch 
a ocenil kvalitnú prácu manažmentu, čoho dôka-
zom je aj to, že VPP patrí k najmodernejším poľ-
nohospodárskym podnikom na Slovensku.                                                                                              

Renáta Chosraviová

„Mladá generácia v Indonézii postupne mení 
svoje stravovacie návyky, zvyšuje sa spotreba pe-
kárenských výrobkov, kde je základ pšenica. Jesť 
rezance, cestoviny a croissanty je pre mládež po-
pulárne, na rozdiel od klasických jedál. Prioritou 
našej vlády je naučiť miestnych farmárov pestovať 
túto plodinu v rôznorodých podmienkach na rôz-
nych ostrovoch. Naša spolupráca sa týka výchovy 
odborníkov, ktorí by dokázali pestovať pšenicu v 
indonézskych podmienkach, nakoľko krajina je 
v súčasnosti závislá na dovoze tejto komodity zo 
zahraničia,“ zdôraznil veľvyslanec H. E. Joesoef. 

Ako sa vyjadril riaditeľ spoločnosti Osivo Zvo-
len Ing. R. Zajac, výskum v Indonézii už úspešne 
realizujú. Na pokusných políčkach pestujú krí-
žence a odrody z lokalít celého sveta, krížené na 
Slovensku a majú už prvé výborné výsledky.

Rektor SPU prof. Peter Bielik podotkol, že sa 
uvažuje postupne rozšíriť program pestovania 
pšenice aj na pestovanie jačmeňov, až po ich fi-
nalizáciu vo výrobe piva. „Je to veľká perspektíva 
pre našu univerzitu. Keďže v Indonézii nemajú 
dostatočne vhodnú mechanizáciu pre malovýro-
bu uvedených komodít, aj toto je priestor pre nás, 
konkrétne Technickú fakultu. Tá o problematike 
už diskutuje so slovenskými firmami, ktoré majú 
bohaté tradície v oblasti mechanizácie pre tropic-
ké poľnohospodárstvo.“   

  Renáta Chosraviová

Albánsky veľvyslanec rokoval o kooperácii

Memorandum o spolupráci 
s Kazanskou univerzitou

SPU navštívil 3. apríla veľvyslanec Albánskej re-
publiky v SR Agim Isaku. Na univerzite ho prijal 
rektor prof. Peter Bielik. Na stretnutí sa zúčastnil 
aj doc. Ing. Artan Qineti, PhD., z Katedry ekono-
miky FEM.  

A. Isaku vyzdvihol našu univerzitu, jej štu-
dijné a výskumné zameranie a prejavil záujem 
o spoluprácu vo vede a výskume. Rektor SPU 
pripomenul, že v roku 2007 sa konala návšteva 
predstaviteľov FEM na Univerzite v Tirane v Al-
bánsku a uvítal iniciatívu veľvyslanca naštartovať 
intenzívnu kooperáciu najmä prostredníctvom 
VUA (Visegrad University Association), ktorej za-
kladateľom je SPU. Zároveň informoval A. Isakua 
o nastávajúcom stretnutí asociácie (september 
2012) a iniciatívach, do ktorých by sa v prípa-
de záujmu mohlo zapojiť aj Albánsko (účasť na 
konferenciách, letná škola pre študentov,  tvorba 
odborného časopisu a podobne). Ďalšia mož-
nosť spolupráce je začať spoločné projekty, napr. 
cez CEEPUS alebo Tempus. Obaja sa zhodli, že 
oficiálne by spoluprácu mohla naštartovať náv-
števa predstaviteľov poľnohospodárskych uni-

verzít z krajín V4 na albánskych univerzitách. 
Albánskeho veľvyslanca A. Isakua prijala aj de-
kanka FEM, doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.,  ktorá 
mu odovzdala pozvánku na konferenciu na FEM 
- Medzinárodné vedecké dni (16. 5.)

V popoludňajších hodinách sa ambasádor zú-
častnil na prednáške Neznáme Albánsko v Kon-
gresovom centre ŠD A. Bernoláka, kde doc. A. 
Qineti priblížil študentom túto krajinu. Prednáška 
sa konala v rámci Nitrianskych univerzitných dní.

rch

Podobný kurz absolvovali študenti a zástupco-
via jednotlivých fakúlt SPU v Thajsku v decembri 
2011. SPU pripravila pre našich thajských priate-
ľov kvalitný odborný i kultúrny program, ktorý 
je prínosom pre ďalší rozvoj vzájomných vzťa-
hov. Na záver kurzu thajskí študenti vystúpili s 
prezentáciami, v ktorých sa zamerali na rozdiely 
v oblasti ekonomiky, poľnohospodárstva a kultú-
ry na Slovensku a v Thajsku.                             rch 

SPU navštívili predstavitelia Kazanskej štát-
nej poľnohospodárskej univerzity (KŠPU) - ria-
diteľka MBA štúdia prof. Guzaliya Salichovna 
Klychova, PhDr. Farida T. Nezmetdinova a prof. 
Safiullin Nail. Na pôde SPU ich 17. apríla privítal 
rektor prof. Peter Bielik. Na stretnutí sa zúčastni-
la aj prorektorka prof. Elena Horská. Predmetom 
rozhovoru bol rozvoj akademickej a vedeckový-
skumnej spolupráce. Rektor informoval hostí o 
medzinárodnej spolupráci SPU s univerzitami v 
rámci EÚ, ale aj mimo nej, realizácii študijných 
programov v anglickom jazyku a MBA štúdia, o 
zameraní katedier SPU a možnostiach vzájomnej 
spolupráce. Zástupcovia KŠPU prejavili záujem 
podieľať sa na činnosti VUA, založenej v novem-
bri 2011 na SPU, a stať sa jej plnoprávnym čle-
nom. Na záver stretnutia bolo podpísané Memo-
randum o spolupráci.              rch

Americký veľvyslanec zavítal na 
našu univerzitu 

Indonézski študenti sa  
venujú pestovaniu pšenice 

Špeciálne číslo amerického vedeckého časopisu Journal of Environmental Science and Health, 
Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering pripravili odborníci zo Slo-
venskej poľnohospodárskej univerzity. Vyšlo koncom apríla pod názvom Xenobiotics Impact 
on Animal and Human Health: Distribution and Toxic Effects on Reproduction vo Vydavateľstve 
Taylor & Francis.

Ako nás informoval prof. 
MVDr. Peter Massányi, DrSc., 
na základe dlhodobej publi-
kačnej aktivity ich oslovil ve-
dúci editor uvedeného časopi-
su prof. Dr. Shahamat U. Khan 
s návrhom pripraviť „špeciálne 
číslo“ (regulárne vydanie so 

zameraním na špeciálnu problematiku), so za-
meraním na kontaminanty a ich účinok na zdra-
vie zvierat a človeka. „Po konzultáciách nám bol 
udelený status hosťujúcich editorov, s tým, že 
máme právo vybrať príspevky a riadiť celý proces 
prípravy čísla - od pozvania na publikovanie, cez 
spracovanie, oponovanie a prehlásenia o origi-
nalite. Ako významné ocenenie našej predošlej 
aktívnej publikačnej aktivity sme prijali túto vý-
nimočnú ponuku a ujali sa príprav,“ hovorí prof. 
Massányi. Okrem neho sa editorom špeciálneho 
čísla stal prof. László Bárdos (Szent István Uni-

versity, Gödöllő, Maďarsko; navrhnutý na ocene-
nie doctor honoris causa našej alma mater), Dr. 
Shubhadeep Roychoudhury (Assam University, 
Silchar, India; absolvent doktorandského štúdia 
na FBP SPU) a prof. Robert Stawarz (Pedagogical 
University, Krakov, Poľsko; dlhoročný spolupra-
covník a prodekan Fakulty geografie a biológie 
PU Krakov). 

„Cieľom špeciálneho čísla je pomôcť riešiť prob-
lematiku kontaminácie xenobiotikami z nové-
ho pohľadu. Zároveň by malo inšpirovať vedcov 
k detailnému sledovaniu potenciálnych zdravot-
ných rizík spôsobených expozíciou cudzorodých 
látok. Podstatné je aj uznanie predošlej vedeckej 
práce odborníkov SPU a vlastne je ocenením uni-
verzity a jej výskumného zamerania,“ povedal 
prof. Massányi.

Špeciálne vydanie uvedeného časopisu nájde-
te na webovej stránke: http://www.tandfonline.
com/toc/lesa20/current.                     rch

sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni. 
Aktivity tejto výzvy naplnili opatrenia uznesenia 
vlády SR č. 591/2010 z 8. 9. 2010 s cieľom pod-
poriť výrazné zlepšenie kvality VŠ a vedeckých 
inštitúcií, zabezpečiť prílev medzinárodne uzná-
vaných expertov na Slovensko i čo najlepšie 
vzdelávanie v rámci doktorandského štúdia.

Projekt je realizovaný prostredníctvom 32 od-
borných aktivít (OA), v ktorých sú zapojené 
všetky fakulty SPU v Nitre  - 6 OA vedúcich k 
zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania 
vo vybraných ŠP všetkých fakúlt, 25  OA z ob-
lasti hodnotenia kvality vybraných ŠP na úrovni 
výzvou presne stanovených aktivít, 1 OA smeru-
júca k rozvoju spolupráce SPU v oblasti vzdelá-
vania s medzinárodne uznávanými expertmi.

Všeobecným deficitom, ktorí pociťovali pedagó-
govia aj študenti zúčastňujúci sa na doterajších 
výučbách, boli ucelené a „na mieru šité“ učebné 
materiály. Preto sa odborníci v projekte zamerajú 
na vytvorenie vysokoškolských učebných textov 
s využitím rôznych inovatívnych prvkov a súbor 
multimediálnych prezentácií v anglickom jazy-
ku (AJ)  pre vybrané predmety, ktoré sa vyučujú 
v rámci zvolených ŠP. Zvýši sa tým kvalitatívna 
úroveň výučby a osvojovania predmetov, ako aj 
kvalita individuálnej prípravy študentov na vy-
učovanie. Kvalitná príprava študentov v AJ im 
dáva široké možnosti uplatniť sa v praxi a dosa-
hovať lepšie výsledky v rámci študentských mo-
bilít v zahraničí, možnosť získať diplom nielen na 
domácej univerzite, ale aj v ďalších štátoch EÚ. 
Uvedenými opatreniami sa podporí konkurencie-
schopnosť absolventa na trhu práce. V projekte 
budú testovať kvalitu vzdelávania vybraných štu-
dentov 2. stupňa VŠ na všetkých fakultách SPU 
v Nitre, ktorí budú študovať zvolené predmety 
ŠP v AJ. Prednášateľmi budú nielen pedagogickí 
pracovníci SPU, ale aj deviati uznávaní experti zo 
zahraničných univerzít (1 Írsko, 2 Veľká Británia, 
1 Indonézia, 2 MR, 3 ČR), ktorí aktívne spolupra-
cujú na skvalitňovaní ŠP prostredníctvom tvorby 
vysokoškolských učebných textov vypracova-
ných v AJ, zúčastňujú sa na priamej kontaktnej 
výučbe a podieľajú sa na ďalšom rozvoji plánova-
ných aktivít v rámci OA 2.1. Výsledkom realizá-
cie aktivít projektu bude 25 vytvorených vnútor-
ných modelov a systémov zabezpečenia kvality s 
kvalifikačnými a hodnotiacimi štandardami, 67 
výstupov z oblasti hodnotenia kvality, 20 vyso-
koškolských učebných textov na DVD nosiči v AJ 
v rámci vybraných 6 ŠP s medzinárodným autor-
ským kolektívom, 6 kompletných pedagogických 
dokumentácií v AJ pre  vybrané ŠP a zmluva o 
spolupráci v oblasti vzdelávania so zahraničnými 
univerzitami.

Renáta Chosraviová

Projekt QEDU zvýši kvalitu  
vzdelávania na SPU
pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 1
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    Foto: rch

    Foto: rch

Riaditeľ VPP Ing. P. Brezovský oboznámil 
veľvyslanca s hospodárením podniku.

    



 www.polnohospodar.sk 3

60 rokov Slovenskej 
poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre

V roku 1982 bola založená Botanická zá-
hrada VŠP ako jej účelové zariadenie. Zámer 
vybudovať záhradu s agrobotanickým charak-
terom a poslaním vznikol už v polovici sedem-
desiatych rokov. Na tento účel bol vyčlenený 
pozemok v centre areálu vysokej školy, na 
ploche, ktorá bola udržiavaná iba sporadicky. 
Prvé práce začali v roku 1978 pod odborným 
vedením RNDr. Vladimíra Řehořka, CSc. K dis-
pozícii bola 15-hektárová plocha a  jeden  skle-
ník, ktorý slúžil na dopestovanie črepníkových 
kvetov a letničiek pre potreby školy. Vypraco-
vaním projektu budúcej botanickej záhrady 
bol poverený záhradný architekt Alexander 
Glaus. 

V roku 1985 bol odovzdaný do používania 
pavilón „S“, v ktorom boli umiestnené viaceré 
pracoviská Prevádzkovo-ekonomickej  fakulty, 
novozriadené Audiovizuálne centrum VŠP a i. 
Z ďalších rozvojových aktivít treba spomenúť 
vybudovanie laboratória čerpadiel pod Zobo-
rom, prístavbu mechanickej dielne Katedry 
energetiky Mechanizačnej fakulty, budovu 
pre Katedru mechanizácie živočíšnej výroby 
a potravinárskej výroby na Kalvárii a niektoré 
ďalšie menšie stavby. 

Najväčšiu zmenu v histórii vysokej školy 
priniesol rok 1989. VŠP pohotovo zareagova-
la na spoločenské zmeny, predovšetkým na 
zmenu ekonomickej štruktúry krajiny. Začala 
zosúlaďovať výučbu s novými potrebami spo-
ločenskej praxe transformáciou doterajšieho 
vzdelávacieho systém na flexibilný systém 
univerzitného typu. Transformačný proces na 
VŠP sa prejavil v raste študijných možností a 
foriem štúdia na jednotlivých fakultách. 

V roku 1995 vznikla Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva. Jej vznik podnietila 
najmä skutočnosť, že po vytvorení samostat-
nej Slovenskej republiky u nás chýbalo štú-
dium zamerané na záhradníctvo a záhradnú 
architektúru  (ponúkala ho len Záhradnícka 
fakulta brnenskej MZLU v Lednici na Morave).  

V zmysle zákona NR SR č. 324/1996 Zb. bola 
Vysoká škola poľnohospodárska v roku 1996 
premenovaná  na Slovenskú poľnohospodár-
sku univerzitu v Nitre.  O rok neskôr sa zmenil 
názov Prevádzkovo-ekonomickej fakulty na 
Fakultu ekonomiky a manažmentu. 

V priestorovom vybavení školy nastala po 
roku 1989 pomerne zložitá situácia. V zmys-
le novo prijatých zákonov bolo treba riešiť 
umiestnenie viacerých pracovísk,  v dôsledku 
povinnosti školy uvoľniť priestory pôvodným 
majiteľom. Išlo najmä  o budovy na Kalvárii, 
kde dovtedy sídlila Mechanizačná fakulta a 
budovu okresného súdu, kde bola umiestnená 
knižnica. Pre Mechanizačnú fakultu bol v ro-
koch 2004 - 2005 postavený nový pavilón a 
pre Slovenskú poľnohospodársku knižnicu sa 
vybudovali priestory v bývalom závode Pleta 
na Štúrovej ulici. V roku 1998 bol odovzdaný 
do používania Študentský domov A. Bernolá-
ka s kapacitou 300 lôžok a Pavilón záhradnej 
architektúry, v ktorom našla sídlo FZKI. 

 NA SLOVÍČKO              
s novým profesorom Jozefom Golianom 
z Fakulty biotechnológie a potravinárstva

V čom je pre vás prá-
ca v akademickom pro-
stredí atraktívna?

Prácu vysokoškol-
ského učiteľa považu-
jem predovšetkým za 
poslanie. Vzdelávanie 
mladých ľudí je naozaj 
poslaním, a navyše, keď 

vzdelávate v oblasti potravinárstva, tak študen-
ti sa naučia aj niečo, čo využijú pre svoj život 
a zdravie svojej rodiny. Čiže atraktívnosť môj-
ho povolania je daná tým, že človek učí mla-
dých ako majú žiť, a to je zmysluplné a obo-
hacujúce. Netreba zabúdať ani na akademické 
slobody, ktoré sú pre pedagóga záväzkom, ale 
poskytujú priestor aj pre tvorivosť.

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

Vedeckovýskumné zameranie som od začiat-
ku spájal s potravinami a so zdravím človeka. 
Potraviny, ktoré konzumujeme musia byť bez-
pečné, tak po stránke hygienickej, ako aj zdra-
votnej. Vedecko-technický pokrok, ako aj mys-
lenie a ekonomické záujmy ľudstva, presunuli 
potraviny z kategórie „za zdravie“ do kategórie 
„proti zdraviu, resp. zbraň“. Preto sa aj vo svo-
jom odbornom a vedeckom zameraní orien-
tujem na to, ako eliminovať účinok takýchto 
„zbraní“. Ide predovšetkým o znižovanie ob-
sahu kontaminantov v potravinách s využitím 
moderných metód, hľadanie spôsobov auten-
tifikácie potravín, nových metód sledovania 
alergénov v potravinách ako aj personálnu bez-
pečnosť potravín, kde do budúcnosti očakávam 
široké využitie pre zlepšenie zdravia ľudí.

Ako veda obohacuje váš život? 
Veda je pre učiteľa na vysokej škole základ 

úspechu. Dôležitý je aj spôsob jej transformá-
cie do štúdia a tvorby študijných programov 
(ŠP). Základom úspechu univerzít je práve 
toto prepojenie s dôrazom na celospoločen-
ský prínos takto vzdelaných absolventov. To 
sa mi darí napĺňať v ŠP bezpečnosť a kontrola 
potravín, aj keď treba zápasiť s nedostatkom 

financií a vybavenia laboratórií a často aj s ne-
porozumením ľudí. Výsledok je však pozitívny 
a jednoznačne je prínosom pre ďalšie generá-
cie.

Čo by mala univerzita robiť pre skvalitne-
nie svojho vzdelávania a vedeckého výsku-
mu?

Musí byť aktívnejšia v prvom rade doma. 
Viac musíme vstupovať do vzdelávania na 
stredných školách odkiaľ k nám prichádzajú 
naši budúci zákazníci. Viac sa treba venovať 
a vyjadrovať k formovaniu poľnohospodárskej 
a potravinárskej politiky v krajine. Často si kla-
diem otázku, či súčasný stav agrorezortu nie je 
aj výsledkom našej slabšej činnosti a aktivity. 
Slovensko nemá výživovú a potravinovú politi-
ku, a zhoršuje sa zdravotný stav obyvateľstva. 
Tam treba hľadať aj úlohu nás a našich absol-
ventov, pretože sme ju stratili, a zvýšili tak aj 
nezamestnanosť v republike. Smerom do vnút-
ra treba skvalitňovať vzdelávanie a výskumnú 
činnosť, definovať kroky, ktoré nás budú po-
súvať ďalej. Týka sa to najmä systémov kvality 
vzdelávania, ECTS, riadenia kvality, ľudských 
zdrojov, kvality a financovania výskumu, pro-
pagácie celospoločenskej prospešnosti nášho 
výskumu a vzdelávania, hľadania nových di-
menzií rozvoja ako aj hľadania vzájomnej sú-
činnosti jednotlivých fakúlt pre rozvoj univer-
zity a jej celospoločenské vnímanie a uznanie. 
Nemožno podceňovať tvorivosť ako prvok, kto-
rý nás posúva dopredu, tu máme rezervy.

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

Hovoriť o míľnikoch v živote nie je jednodu-
ché, pretože človek nikdy nevie či ešte neprí-
du ďalšie a významnejšie. Nepochybne však 
prvým bolo štúdium na našej alma mater a roz-
hodnutie zostať tu pracovať, aj keď cesty ne-
boli jednoduché. Druhým míľnikom bolo zalo-
ženie novej katedry a následne ŠP bezpečnosť 
a kontrola potravín. Toto považujem z celospo-
ločenského pohľadu nielen za obrovský prínos, 
ale aj záväzok, ktorý treba každodenne napĺ-
ňať, a ktorý dáva zmysel mojej pedagogickej 
a vedeckovýskumnej práci. Tretím míľnikom 
bola strata rodičov, a teda aj domova. Veľa sa 
dá v živote nahradiť, opraviť, vymeniť, dopl-
niť a pod., ale toto jediné nie.      
                                            Renáta Chosraviová

Snímky: Archív SPU

Profesor Jaroslav Kováčik 
oslávil šesťdesiatku

Obaja - On ako osobnosť a Ona 
ako jubilujúca inštitúcia majú 
čo bilancovať. J. Kováčik, pe-
dagogická a vedecká osobnosť 
patrí do vzácnej kategórie 
ľudského rodu, ktorého repre-
zentanti svoj majetok a zisk 

vo forme vedomostí a skúseností odovzdávajú 
ostatným. V jeho prípade svojim študentom a ko-
legom, cielene prostredníctvom publikácií a pria-
mych vzťahov s praxou aj spoločnosti. Doma 
i v zahraničí. Vďaka svojej povahe, altruizmu 
a komunikatívnosti je osobnosťou známou a ak-
ceptovanou v kultúrnej, spoločenskej a odbor-
nej sfére. Prof. J. Kováčik sa narodil 14. 5. 1952 
v Pravenci okres Prievidza. Po maturite na SVŠ 
v Prievidzi (1970) vyštudoval na vtedajšej VŠP 
v Nitre na Agronomickej fakulte (AF)zootechnic-
ký odbor. Jeho cieľavedomá odborná orientácia 
a vynikajúce študijné výsledky ho priviedli po 
absolvovaní v roku 1975 do pedagogického proce-
su v oblasti fyziológie živočíchov. Od tohto roku 
prešiel všetkými stupňami pôsobenia vysokoškol-
ského učiteľa na Katedre morfológie, fyziológie 
a prevencie hospodárskych zvierat (1975 - 1989). 
V roku 1983 úspešne obhájil kandidátsku dizer-
tačnú prácu (CSc.), v roku 1987 absolvoval na UK 
v Bratislave špecializované štúdium pedagogiky. 
Ako docent vo vednom odbore všeobecná zoo-
technika pôsobil na Katedre fyziológie a anató-
mie hospodárskych zvierat (KFaAHZ) AF (1989 
- 2000). V roku 2000 bol prezidentom SR vyme-
novaný za riadneho vysokoškolského profesora. 
V rokoch 1996 - 2002 viedol KFaAHZ a Katedru 
fyziológie živočíchov.
Prof. J. Kováčik patrí k zakladateľom FBP v roku 
2002 a od 1. 1. 2003 do 31. 1. 2011 bol vo dvoch 
funkčných obdobiach jej prvým štatutárnym pro-
dekanom. S jeho odbornými aktivitami je spojené 
členstvo vo vedeckých radách fakúlt a univerzity 
od roku 1997 do 2011, ako aj VÚŽV (2000 – 2008). 
Je zakladajúcim členom odboru živočíšnej výro-
by SAPV, jeho podpredsedom a od roku 1993 po 
rozdelení Československej akadémie zeměděl-
ských vied je riadny člen SAPV. Súčasťou jeho ak-
tivít je členstvo v redakčných radách vedeckých 
a odborných časopisov a komisiách pre posudzo-
vanie vedeckej kvalifikácie od úrovne štátnych 
záverečných skúšok, obhajob doktorandských 
dizertačných prác vo viacerých študijných odbo-
roch až po habilitácie docentov a vymenúvanie 
profesorov v SR a ČR. Vo vzdelávacom procese 
zaviedol viaceré nové predmety z fyziológie (fy-
ziológia živočíchov, fyziológia výživy, fyzioló-
gia regulačných sústav), ktoré patria k profilácii 
študijných programov aplikovaná biológia, bio-
technológie na FBP a tiež FAPZ. Bohatá je pub-
likačná aktivita jubilanta (12 učebných textov, 5 
monografií, 15 vedeckých článkov v CC časopi-
soch, 40 v NC, množstvo prác v zborníkoch z do-
mácich a zahraničných vedeckých a odborných 
podujatí). Citačná báza má 84 prameňov. Jeho 
medzinárodnú kvalitu v oblasti pôdohospodár-
skych vied charakterizuje aktuálny H index = 7. 
Tieto výsledky vychádzajú z riešenia a úspeš-
ných obhajob dvoch vedeckých projektov VEGA, 
ďalšieho APVV. Ako zodpovedný riešiteľ ČÚ ŠP 
18b: Fyzikálno-chemické a biologické aspekty 
zvyšovania kvality surovín a potravín živočíšne-
ho pôvodu v rokoch 2003 - 2005 prispel rozho-
dujúcou mierou k budovaniu vedeckej autority 
a finančnej stabilizácie novej FBP. Vychoval a vie-
dol 65 diplomantov, 6 úspešne skončených PhD. 
študentov, vedie ďalších dvoch a je školiteľom 
bakalárov a budúcich inžinierov. Prof. J. Kováčik 
absolvoval študijné pobyty v Maďarsku, Poľsku, 
Česku a USA. Jeho pôsobenie bolo vždy spojené 
s riešením výskumných úloh, prednáškovou čin-
nosťou a aktívnou propagáciou našej alma mater 
a SR. Práve vo vzťahu k jeho životnému jubileu 
a rovnakej šesťdesiatnici existencie SPU na pôde  
Nitry môžeme konštatovať, že patrí do zlatého 
fondu jej osobností. Je človekom verným sebe, 
tradíciám rodu, rodiny, univerzity a vlasti. Dote-
raz, napriek nie vždy jednoduchým i spoločen-
ským situáciám, ostal sám sebou aj pri osobných 
životných skúškach. Mal a našiel vždy oporu vo 
svojich rodičoch, najmä matke, manželke Ľudke 
a deťoch ... Ad multos annos pán profesor! 
     Kolektív Katedry fyziológie živočíchov FBP SPU 

V Holandsku – v krajine tulipánov

Prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD., prešedivený 
pán, mladík telom a dušou, sa 14. mája dožil 60 
rokov. Je určite symbolika, že sa narodil spolu 
s našou alma mater. 

Na odbornú exkurziu do Holandska zavítalo od  22. do 26. apríla 53 študentov 
z FZKI, vedených doc. Ing. Jánom Kóňom, PhD., z  Katedry zeleninárstva. Účastníč-
kou bola aj Ing. Mária Bihuňová, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, 
Ing. Elka Kóňová, PhD., z Botanickej záhrady SPU a autor článku.

Na úvod sme navštívili záhradný park Keuken-
hof v mestečku Lisse, kde sa každý rok koná naj-
väčšia výstava cibuľovín na svete. Rozprestiera sa 
na ploche 32 ha a možno na nej vidieť až 4,5 mi-
lióna tulipánov v celej farebnej škále - od bielych 
až po čierne. Vo veľkom počte boli zastúpené aj 
narcisy, modrice, hyacinty a iné druhy kvetov. 

Exkurzia ďalej pokračovala návštevou firmy 
Bejo Zaden v meste Warmenhuizen, ktorá je naj-
väčším výrobcom a distribútorom osiva rôznych 
druhov zelenín na svete. Má dcérske spoločnosti 
po celom svete a jej hlavné portfólio tvoria odro-
dy mrkvy, cibule, kapusty, ale aj iné druhy zeleni-
ny. Počas prehliadky firmy, spojenej s odborným 
výkladom, sme mohli vidieť celý proces čistenia, 
triedenia, spracovania, balenia a distribúcie osi-
va. Popoludní sme navštívili starobylé prístavné 
mestečko Enkhuizen. Zavítali sme aj na najväčšiu 
burzu rezaných a črepníkových kvetov na svete 

- Flora Holland, kde sme sa oboznámili s celým 
postupom od príjmu cez predaj až po export kve-
tov od producenta ku spotrebiteľovi. Posledný 
deň exkurzie bol vyhradený na návštevu svetovej 
výstavy Floriade 2012 v meste Venlo.  

Popri odbornej časti exkurzie sme spoznali aj 
miestnu kultúru a nazreli do histórie Holandska, 
navštívili skanzen veterných mlynov v meste Zaan- 
dam, kde sme sa oboznámili s výrobou tradič-
ných holandských produktov akými sú syry a 
dreváky. Okrem toho sme absolvovali aj prehliad-
ku hlavného mesta Holandska – Amsterdamu, 
kde sa každý mohol prejsť  historickým centrom 
a vidieť typickú holandskú architektúru, prípad-
ne navštíviť miestne múzeá. Dodatočné poďako-
vanie patrí Ing. J. Vargovi, zástupcovi firmy Bejo 
Zaden pre SR za sprostredkovanie návštevy firmy 
Bejo Zaden, ako aj  doc. J. Kóňovi za zorganizova-
nie exkurzie.       Ing. Miroslav Šlosár, PhD., FZKI

V záhradnom parku Keukenhof sa každý rok koná najväčšia výstava cibuľovín na svete. Foto: MŠ

Prof. Ing. Michal 
Kováč, DrSc., člen 
korešpondent SAV
(rektor VŠP: 
1980/81 - 1989/90)

Prof. Ing. Ladislav 
Kabát, CSc.
(rektor VŠP: 
1990/91 - 1995/96)

Doc. Ing. Miroslav 
Zima, CSc.
(rektor SPU: 
1996/97 - 1998/99)
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Som študentkou 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu regionálny rozvoj na 
FEŠRR. V  rámci výziev Národného štipendijného programu zverejnených SAIA, n.o., som 
získala grant na štúdium do USA, na Floridskú univerzitu v Gainesville (UF), ktorá je part-
nerom našej fakulty v  rámci medzinárodného projektu EU – US Atlantis. Môj semestrálny 
pobyt sa prehupol do druhej polovice, a tak sa vám, milí čitatelia, pokúsim v tomto článku 
čo najlepšie priblížiť štúdium na americkej univerzite, a najmä odlišnosti od študentského 
života na Slovensku. 

Zo študentského života za oceánom Summary z konferencie 
SAS Global Forum 2012

Fulbright učiteľ 
o svojich skúsenostiach 
z výučby

UF je živý organizmus, alma mater pre približ-
ne 60-tisíc študentov. Jej kampus tvorí takmer 
celý „Midtown“ mesta Gainesville a komplexnos-
ťou vybavenia a ponúkaných služieb je mestom 
v meste. Nájdete tu prestížnu kliniku, divadlá, 
udržiavané a ľahko prístupné ihriská pre takmer 
všetky športy na ktoré si spomeniete, a o kto-
rých možno ani neviete že existujú (okrem náš-
ho obľúbeného hokeja), moderné fitness centrá, 
múzeá, knižnice, a aby som vás neunudila, spo-
meniem aj University Avenue, ulicu zasvätenú 
barom a pubom, kde chodia študenti zresetovať 
svoje ťažko namáhané hlavy...

Prístroj na výskum či artefakt?
Priestory na výučbu alebo výskum sú samozrej-

mosťou, takže im nebudem venovať veľa pozor-
nosti, snáď okrem poznámky talianskeho študen-
ta: „Kým u nás sa stretneme iba s opisom moder-
ného prístroja, určeného na výskum - a keď ho 
naša univerzita náhodou aj má, bežný študent 
ho najčastejšie vidí iba ako vzácny artefakt na vý-
stave, ktorého sa nemôže ani dotýkať - tu sú tieto 
prístroje základnou výskumnou pomôckou, ktorá 
je každému študentovi k dispozícii na výskum 
24 hodín denne, 7 dní týždenne.“ Ako je to s vý-
skumom na Slovensku, všetci dobre vieme...

Symbol univerzity
Ak by ste náhodou ako zahraničný študent 

uprostred tejto multikulturálnej a multinárod-
nej komunity na chvíľu zabudli, kde vlastne ste, 
hneď vám to pripomenie americká vlajka visiaca 
v každej triede. Takmer všade vidíte symbol uni-
verzity – aligátora - „Gator“: na tričkách, znač-
kách áut, až po toho reálneho, opaľujúceho sa pri 
chodníku, keď idete na vyučovanie.  

Štúdium prepojené s praxou    
A propos, štúdium. Je spoplatnené niekoľkými 

tisíckami dolárov na semester (každá univerzita 
má vlastný sadzobník, v prípade UF ide zhruba 
o 10-tisíc USD), za ktoré študent dostane voľný 
prístup ku všetkému už spomínanému aj nespo-
mínanému, ako napríklad MHD.

Počas semestra študent absolvuje v priemere tri 
alebo štyri predmety. Počet kreditov za predmet 
(zväčša 3 kredity) znamená počet hodín, ktorý-
mi je predmet týždenne dotovaný. Zvyšok týždňa 
má študent na čítanie kapitol a prípadových štú-
dií, ktoré sa budú na najbližšej hodine rozoberať. 
Nečakajte žiadne prednášky, na ktorých by vám 
vyučujúci čítal skriptá a poučky o tom, čo je to 
marketing. Zabudnite aj na jednu seminárku za 
semester urobenú zvýšeným opotrebovávaním 

kláves CTRL C a CTRL V. Ak sa na jednej hodi-
ne hovorí o Porterových piatich silách, na ďalšiu 
prinesiete vlastnú analýzu firmy, ktorá na trhu 
reálne pôsobí a predkladáte vlastné odporúčania, 
čo by firma mala urobiť inak. Neverila som, že si 
raz obľúbim 600-stranové skriptá, ale stalo sa tak 
vďaka tomu, že ich podstatná časť je venovaná 
opisom ako konkrétne firmy riešia danú proble-
matiku v praxi.

Pedagógovia, študenti a organizácie
Pokiaľ ide o vyučujúcich, snažia sa poznať 

osobne každého študenta po mene. Na začiatku 
semestra každého študenta odfotia ako trestanca 
s tabuľkou so svojím menom. To mu zaručí, že 
vyučujúci bude vedieť jeho meno, a to aj vtedy, 
keď nebude aktívny a pripojí sa na hodine k po- 
driemkávajúcej menšine. Ďalší veľký rozdiel me-
dzi slovenskou a americkou univerzitou je v an-
gažovanosti študentov. Univerzita zastrešuje viac 
ako 950 študentských organizácií. Ak náhodou 
nenájdete nejakú, s ktorou zdieľate svoje záujmy, 
žiadny problém, môžete si založiť vlastnú, 959-
tu. Každý deň pred jednou z najväčších budov 
v komplexe -  pred budovou študentskej únie, sa 
vás snaží osloviť niektorá z organizácií. Napríklad 
aj tým, že vás pozýva na piatkové kino v kampu-
se, ktoré je zadarmo aj spolu s pukancami a ná-
pojmi. A ak by ste náhodou dostali hlad, určite 
je blízko SUBWAY alebo nejaký iný reťazec rých- 
leho občerstvenia. Univerzita poskytuje široký 
priestor pre realizovanie podnikateľskej činnosti 
najmä v oblasti poskytovania stravovacích slu-
žieb. Klasickú jedáleň s ponukou ako u nás, by 
ste tu však márne hľadali. 

A to podstatné...   
Nakoniec spomeniem ešte jednu podstatnú od-

lišnosť medzi študentským životom v USA a na 
Slovensku. Tou je súžitie študentov s univerzitou. 
Študenti žijú tým, že sú študenti. Väčšina z nich 
sa do Gainesville (alebo iného mesta) presťahuje 
na celý semester a podstatná časť aj ich voľnoča-
sových aktivít je istým spôsobom spojená s uni-
verzitou. Neexistuje tu napasovanie rozvrhu do 
dvoch dní, len aby si študenti čím najskôr zbali-
li svoje tašky a odišli naspäť domov. „Gator life“ 
jednoducho pohltí každého, kto ho raz okúsi. 
Som veľmi rada, že ho mám možnosť okúsiť vďa-
ka štipendiu z Národného štipendijného progra-
mu a vďaka pomoci pri vybavovaní dekanky 
FEŠRR prof. Anny Bandlerovej a vedúcej Centra 
medzinárodných programov FEŠRR doc. Lorety 
Schwarczovej.                   Anna Pavelková, FEŠRR

Spoločnosť SAS Slovakia v Bratislave vyhlá-
sila 15. februára výhercov súťaže o Najlep-
šiu študentskú prácu s použitím softvéru 
SAS. Na 1. mieste sa umiestnil Martin Fides 
z FEM, študijný program kvantitatívne me-
tódy v ekonómii. Hlavnou cenou bola účasť 
na najväčšom stretnutí užívateľov, progra-
mátorov a fanúšikov SAS-u - SAS Global Fo-
rum 2012, ktoré sa tento rok konalo 22. – 25. 
apríla v Orlande na Floride, USA, v komplexe 
Disneylandu. Spolu s výhercom študentom 
sa na ňom zúčastnila aj autorka článku, kto-
rá ho učila SAS ako nástroj kvantitatívnych 
analýz  a zároveň aj viedla k využívaniu En-
terprise Minera.

Keď chce mať niekto fotografiu, ktorá by vystihovala univerzitný kampus, tak je to práve toto 
miesto. Snáď sa vám bude páčiť!                    Foto: archív AP

Na pozvanie FEŠRR  v 
rámci programu pod-
porovaného Fulbrighto- 
vou komisiou pôsobil 
šesť týždňov na SPU ako 
Fulbright senior specia-
list Dr. Lucas D. Parsch, 
PhD., z Univerzity v Ar-
kansase. Vo svojom vý-
skume a výučbe sa zame-
riava na oblasť riadenia 

poľnohospodárskeho podniku a výrobnú 
ekonomiku. Po vzájomnej dohode  medzi 
FEŠRR a FEM vyučoval na oboch fakultách 
modul Kvantitatívne metódy pre študentov 
anglických skupín. Zaujímalo nás, aké boli 
jeho skúsenosti z pobytu na SPU.

„Ako Fulbright učiteľ som pôsobil prvýkrát. Keď- 
že na Slovensku som už druhý raz, túto možnosť 
som vnímal ako výzvu bližšie spoznať vašu kraji-
nu a vysokoškolákov, ako aj systém vzdelávania 
v Európe, ktorý  je odlišný od amerického. To 
sa odvíja od záujmov študentov a ich motivácie 
vzdelávať sa. Zároveň som uvítal, že som mohol 
prezentovať študijné materiály, ktoré sú dôleži-
té a zmysluplné pre študentov zaoberajúcich sa 
kvantitatívnymi metódami. Pozitívne je, že vaši 
študenti majú širokú slovnú zásobu, dôležité je 
len, aby aktívne komunikovali. Kurz som zame-
ral na používanie matematiky, štatistických me-
tód, metód operačného výskumu v spojení so 
štandardným softvérom a oživenou diskusiou na 
precvičenie a aplikáciu nových poznatkov. Nové 
poznatky, ktoré študenti získali, nadväzovali na 
preberanú látku v rámci predmetu optimálne 
programovanie, vyučovaného na FEM.“           

Študentka FEŠRR  Bc. Ľubica Majstriková, 
1. roč. študijného programu regionálny roz-
voj, o prínose výučby s Fulbright učiteľom:

„Absolvovanie výučby s Dr. Parschom bolo 
pre mňa veľkým prínosom, pretože nebola 
len o zlepšení si jazykových schopností s na-
tive speakerom, ale aj o nadobudnutí infor-
mácií o kvantitatívnych metódach, ktoré boli 
prednášané odlišným systémom, než na aký 
sme zvyknutí na prednáškach so slovenskými 
vyučujúcimi. Pre mňa bola najväčším prekva-
pením forma skúšky,  ktorá bola písomná, 
úlohy boli rozpísané na štyroch stranách a 
spolu sme mohli získať až 180 bodov. V teste 
boli príklady, ktoré skutočne preverili, či sme 
pochopili danú tematiku a či sme schopní po-
užiť nové vedomosti aj v praxi. Ako sa hovorí, 
iný kraj, iný mrav, a to platí aj o štúdiu. Pre-
to by som rada absolvovala ďalšiu výučbu so 
zahraničným lektorom, ktorý poukáže na iné 
prístupy k výučbe a štúdiu.“                        rch

Konferencia sa začala netypicky v sobotu. 
Účastníci sa mohli už registrovať a zároveň pre-
biehali skúšky SAS Certification. Naša dvojčlenná 
skupina dorazila do Orlanda v sobotu podvečer 
a nevedeli sme sa dočkať nasledujúceho dňa. Ne-
deľný program sa niesol v duchu poďakovania, 
odmeňovania a zoznamovania. Ako to na konfe-
renciách býva zvykom, viaceré akcie začínali pa-
ralelne, tak sme sa rozhodli pre nám srdcu blízke 
Academic Attendees. 

Ako som už naznačila v nadpise, slovo Sum-
mary, bolo často spomínané na viacerých plat-
formách celej konferencie. Prvá prednáška bola 
venovaná dôkladnej príprave už spomínaného 
dokumentu, ktorý by mal zaujať na prvý pohľad 
a povedať o kvalifikácii študenta najviac. Americ-
kí študenti  sú neustále vedení presadiť sa, predať 
svoje vedomosti a zručnosti. V tomto duchu bola 
aj prezentácia, po ktorej prišiel majiteľ a výkon-
ný riaditeľ firmy SAS Institute Jim Goodnight 
a odovzdal americkým študentom ocenenia za 
najlepšie práce. Študenti boli pyšní,  že si môžu 
podať ruku s takým významným človekom. Celo-
nedeľný maratón prednášok a stretnutí ukončilo 
oficiálne otvorenie konferencie. Keď sme vošli do 
miestnosti, ktorú sme našli podľa mapky v bludis-
ku obrovského hotelového komplexu Swan and 
Doplhin Resort, zostali sme ohromení. Pred nami 
sedelo niekoľko tisíc účastníkov podujatia v ob-
rovskej miestnosti. Ich pohľady smerovali na dve 
veľké premietacie plátna, medzi ktorými sme uvi-
deli J. Goodnighta ako vášnivo diskutuje s virtuál- 
nym človekom o kvalite údajov a využití SAS-u 
pre hĺbkové analýzy. Ľudia sa smiali, tlieskali a 
sledovali každý jeho krok. Po odchode z javiska 
prišiel jeden z jeho zástupcov odovzdať cenu fir-
my SAS Institute firme Allianz, ako najlepšiemu 
klientovi. Záver tejto veľkolepej marketingovej 
show zakončila umelecká vložka – bubnová hra 
na smetných košoch a kartónových škatuliach.

Počas nasledujúcich troch dní sme počúvali pre-
zentácie účastníkov z mnohých krajín. Najprínos-
nejšie pre nás boli workshopy. Prednášajúci vy-
svetľoval danú oblasť a každý účastník konferen-
cie si mohol reálne vyskúšať SAS na počítačoch, 
ktoré tam boli na ten účel pripravené. Vždy bol 
niekto z dobrovoľníkov nablízku a pomohol nám 
v hľadaní databáz, keď sme nestíhali.  Počas kon-
ferencie boli otvorené takzvané Demo Area a SAS 
support, kde sa v jednotlivých stánkoch prezen-
tovali firmy využívajúce SAS, americké univerzity 
poskytujúce online kurzy SAS-u, kníhkupectvo 
so SASovskými publikáciami za výstavné ceny a 
v neposlednom rade stánky, kde sme si mohli vy-
skúšať nové verzie softvéru od grafiky cez tvorbu 
máp až po prediktívne modelovanie. Odchádzali 
sme s plnou hlavou myšlienok, nápadov a nabi-
tí silnými dojmami z atmosféry konferencie. Za 
možnosť zúčastniť sa na nej, zažiť SAS-atmosféru 
so SASákmi v USA, srdečne ďakujeme SAS Slova-
kia. O rok súťažíme opäť!                                                                                  

Ing. Renáta Prokeinová, PhD., FEM

Prehliadka študentských 
vedeckých prác

AIESEC Nitra v znamení dvadsiatky

Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti 
každoročne poskytuje študentom a doktorandom 
našej univerzity možnosť prezentovať svoje ve-
decké práce na verejnom fóre. Na tohtoročných 
prehliadkach toho najlepšieho z mladej vedy, 
ktoré sa konali 25. apríla, sa na jednotlivých fa-
kultách predstavilo 269 súťažných i nesúťažných 
prác v 31 sekciách. Okrem domácich študentov 
a ich kolegov  z  partnerských slovenských uni-
verzít sa na konferenciách aktívne zúčastnilo aj 
30 hostí  zo zahraničia.                 r

Foto: za

AIESEC Nitra vznikol v roku 1990. Pri príleži-
tosti okrúhleho 20. výročia sme 27. apríla v ŠD 
A. Bernoláka usporiadali slávnosť, na ktorej sme 
privítali rektora SPU prof. P. Bielika, doc. P. Fan-
dela, doc. J. Repiského, našich partnerov, ako aj 
bývalých a terajších členov organizácie.

AIESEC ponúka mladým ľuďom príležitosť na-
dobudnúť praktické skúsenosti už počas štúdia, 
tým, že sa orientuje na aktívne vzdelávanie a 
sprostredkováva rôzne druhy zahraničných od-
borných stáží. „Teším sa, že AIESEC Nitra naplno 
rozkvitá, že semienka nadšenia, ktoré sme zasia-
li, prinášajú bohatú úrodu,“ prihovorila sa účast-

níkom Ing. Paľová, bývalá členka pobočky, ktorá 
stála aj pri jej zrode. „AIESEC je skvelá organizá-
cia, je to priestor na sebarealizáciu pre každého, 
kto chce byť v budúcnosti manažérom alebo pod-
nikateľom. Môžem potvrdiť, že čas strávený prá-
cou v tejto organizácii je najlepšou investíciou do 
budúcnosti, ktorá sa mnohonásobne vráti. A čím 
viac dávate, tým viac dostanete,“ podotkla.

Keďže stretnutie bolo príležitosťou zaspomínať 
si, bývalá prezidentka K. Javorčíková pripome-
nula históriu pobočky a prezentovala dosiahnuté 
výsledky. Slávnosť sa nezaobišla ani bez oceňova-
nia. Vďaku za stálu podporu sme vyslovili bývalé-

mu členovi Ing. Števčaťovi a zo strany partnerov 
sme ocenili spoluprácu s E-KU – Inštitútom jazy-
kovej a interkultúrnej komunikácie, ktorý tento 
rok tiež oslavuje 20 rokov. Od riaditeľa inštitútu 
A. Vdovičenka sme dostali aj cenný darček v po-
dobe jazykového kurzu. Stretnutie zhodnotila K. 
Gabalcová, súčasná prezidentka AIESEC Nitra, 
ktorá poďakovala vedeniu SPU a partnerom or-
ganizácie za podporu. Na záver sa vyjadrila, že 
je pre ňu zaujímavé a povzbudzujúce vidieť, ako 
sa darí bývalým členom a ako svoje skúsenosti 
z AIESEC-u využívajú vo svojej súčasnej kariére. 

Bc. Martina Trepáková, FZKI, AIESEC Nitra

(Viac čítajte na www.polnohospodar.sk)                                                                                         
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 v ZRKADLE...             
 

ING. BARBORA 
MILOTOVÁ, PhD.
Pracovná pozícia: 
vysokoškolská učiteľka 
– odborná asistentka 
na Katedre regionalis-
tiky a rozvoja vidieka 
FEŠRR 

Miesto narodenia: Martin
Vek: skoro 30
Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Nepamätám si, čím som chcela byť, keď som 
bola úplne malá - asi sa to menilo podľa ak-
tuálnych hier, ktoré sme sa hrávali. Ale na čo 
si už spomínam je to, že som chcela byť ma-
liarkou.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať? 
Pomaly každý deň narazíte na zaujímavých 
ľudí, s ktorými by ste sa chceli porozprávať, 
ale povedzme, nie je na to príležitosť alebo 
odvaha. Z vedeckej oblasti by to bol asi prof. 
Jan Douwe van der Ploeg z Wageningenu. 
Veľa čítam, takže by som sa väčšinou chcela 
porozprávať s autormi kníh, ktoré práve do-
čítam a silno na mňa zapôsobia, akými sú 
Umberto Eco, Jaroslav Rumpli či momentálne 
Lucia Piussi.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Z malých synovcov, tí vedia vždy pobaviť. 
Inak z každodenných maličkostí a spoločnos-
ti dobrých ľudí.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Asi nič. Všetky rozhodnutia, dobré aj zlé, kto-
ré človek urobí, ho nejako nasmerujú. Výho-
dou na tom všetkom je, že dopredu nevieme, 
ktoré rozhodnutie je dobré a ktoré zlé. Avšak 
všetky dokopy dotvárajú našu osobnosť a to 
kto sme.
Čo rád čítate (počúvate)? 
Všetko, čo je dobré. Väčšinou mám rozčítané 
viaceré knihy a vyberám podľa nálady a ener-
gie, takže momentálne je to Láska je sliepka 
od Lucie Piussi a Vidiecke obce v podmien-
kach transformácie od Danuše Moravčíko-
vej. A chcela by som mať viac času na knihy 
v našej knižnici ako Rural Studies, Regional 
Economic Development či Nudge. Čo sa týka 
hudby, tú väčšinou počúvam len v práci alebo 
pri chodení a momentálne obmieňam jazzové 
internetové rádio s Agou Zarian, Lisou Hanni-
gan, Annuarom Brahemom a Gotyem.
Ako si dobíjate energiu? 
Na horách, pri rieke, Drážovskom kostolíku, 
na hrebeni Zobora či na Kalvárii.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Mám a pomaly sa ho zbavujem.
Aké máte koníčky? 
Beh, vysokohorskú turistiku (čím dlhšia, tým 
lepšia), knihy.
Máte nejaký obľúbený citát?  
Citáty ani mottá si nepamätám.                   rch

Celoeurópske oslavy odštar-
tovala koncom januára 2012 
úvodná konferencia v Bruse-
li. Ďalšie aktivity prebiehajú 
počas celého roka na európ-
skej i  národnej úrovni. Naša 
univerzita sa do osláv týchto 
okrúhlych narodenín progra-

mu Erasmus zapojila historicky prvým piknikom 
v Botanickej záhrade (BZ) SPU, ktorý sa konal 
3. mája v rámci Nitrianskych univerzitných dní. 
Akcia to bola vydarená. Nechýbala dobrá hudba, 
občerstvenie a samozrejme zahraniční i domáci 
študenti (na fotografii). Celé popoludnie sloven-
sko-anglicky bravúrne moderoval Gabriel Blcháč 
z IRŠ Mladosť. Účastníci mali možnosť otestovať 
si svoje vedomosti v kvízoch o programe Eras- 
mus a domovských krajinách našich zahranič-

Erasmus oslavuje 25. narodeniny

Posledný marcový víkend sa stretli internátne 
rádiá z celého Slovenska, aby si opäť „zmerali 
sily“ a vymenili cenné rady a skúsenosti. V Koši-
ciach sa konal 8. ročník RádioRally, akcie plnej 
pohody a dobrej nálady. Rozhlasové tímy ukázali 
čo v nich je, aké  sú šikovné a v čom sú jedineč-
né. Naše rádio IRŠ Mladosť v Košiciach dokázalo, 
že aj napriek malým možnostiam sa nestratíme a 
všetko, čo robíme, robíme s nadšením a so srd-
com.                            Ladislav Barňák, vedúci IRŠ,  

Ing. Lucia Šajbidorová    

Doktorandka FZKI šéfuje medzinárodnému festivalu  

Slovenský večer

IRŠ Mladosť na RádioRally

ných študentov. Hosťujúci študenti z Indoné-
zie predviedli a následne prítomných i naučili 
indonézsky tanec poco-poco. Zlatým klincom 
programu bola súťaž o najkrajšiu narodenino-
vú tortu Erasmus a odhalenie víťazného návrhu 
plagátu na propagáciu programu na SPU. Želá-
me Erasmu dlhý život a stále viac a viac „mobil-
ných“ študentov i univerzitných pracovníkov. 
Ďakujeme BZ za poskytnutie priestorov, KHSŽP 
a KSSRP FBP za občerstvenie, IRŠ Mladosť, ESN 
UNIAG Nitra a zahraničným študentom z Turec-
ka za pomoc pri príprave pikniku a veríme, že 
sa toto podujatie stane tradičným v rámci NUD,  
obľúbeným nielen u zahraničných, ale aj sloven-
ských študentov. 

Ing. Gabriela Slivinská,
Kancelária zahraničných vzťahov 

a medzinárodných vzdelávacích programov

Jeden z najúspešnejších vzdelávacích programov EÚ, ERASMUS, osla-
vuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku.

 Prezentácia nit-
rianskych univerzít 
spojená s kultúrnym 
programom – Univer-
zity mestu sa tento 
rok konala v OC Mly-
ny. Nitrania získali 
množstvo informácií 
o činnosti fakúlt. Na 
svoje si mohli prísť aj 
najmladší účastníci...  

 Pokiaľ ide o špor- 
tové úspechy, snáď 
najviac sa študen- 
ti SPU tešili z ví- 
ťazstva svojho futbalo-
vého tímu. Po napína-
vom boji naši futbalis-
ti zvíťazili nad tímom 
UKF 4:3 p.p. a opäť 
tak vybojovali Putov-
ný pohár rektorov. 

 Počas praktickej ukážky práce v modernom 
prenosovom voze regionálnej televízie Central 
TV sa študenti mohli nielen dozvedieť, ale aj 
si vyskúšať, ako sa robí strih videa a reportáže, 
pracuje s kamerou, mikrofónom a zároveň si 
prezrieť najmodernejšiu techniku.                    r

Z odbornej exkurzie v Brne
Študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia na 

TF, odbor Prevádzka dopravných strojov a za-
riadení navštívili 17. apríla pobočku nadnárod-
nej korporácie Honeywell v Brne. Firma Ho-
neywell sa v ČR a SR úspešne etablovala ako 
jedna z vedúcich spoločností v oblasti riadenia 
budov, významných priemyselných procesov 
a služieb spojených s automobilmi a letectvom. 
Ako jedna z mála medzinárodných spoločností 
umiestnila do ČR aj svoje vývojové a testova-

Ing. Milota Sidorová z  FZKI je riaditeľkou a  koordinátorkou festivalu  
reSITE, ktorý sa bude konať  21. – 27. mája v Prahe. Bude venovaný hľa-
daniu nápadov na rozvoj ekonomicky, sociálne i ekologicky hodnotných 
verejných priestorov.

Cieľom  reSITE je iniciovať spoluprácu, ktorá 
povedie k lepšej budúcnosti miest. „V Prahe 
pracuje 58 neziskových organizácií zaoberajú-
cich sa verejnými priestormi, ale nekomuniko-
vali medzi sebou. Oslovili sme ich a snažíme 
sa ich navzájom prepojiť. Ľudia musia vyjsť z 
introvertných priestorov svojich bytov a zasta-
viť sa, nielen prechádzať mestom. Kvalitným 
mestským dizajnom a dialógom môžeme to-
muto pomôcť,“ hovorí M. Sidorová.

Jadrom festivalu bude dvojdenná konferen-
cia, doplnená množstvom nezávisle organi-

Vedenie univerzity a Kancelária zahraničných 
vzťahov a medzinárodných vzdelávacích progra-
mov zorganizovali 30. apríla Slovenský večer pre 
zahraničných študentov. Konal sa v ŠD A. Ber-
noláka a zúčastnili sa na ňom študenti z Thaj-
ska, Indonézie a Kazachstanu, ktorí na SPU 
študujú na základe bilaterálnych dohôd, ako aj 
z Uzbekistanu, ktorí študujú na FEŠRR v rámci 
programu CASIA. Cieľom podujatia bola prezen-
tácia tradičnej slovenskej kultúry a jedál. V úvo-
de sa študentom prihovoril rektor prof. Peter 
Bielik, ktorý im zaželal príjemný pobyt na SPU, 
veľa študijných úspechov, nadobudnutie nových 
vedomostí a získanie nových priateľstiev. V ďal-
šej časti programu sa zahraničným študentom 
predstavil FS Zobor.                                       rch

zovaných akcií pre verejnosť, zameraných na 
rozvoj nábrežia, mestskú mobilitu a verejný 
priestor v Prahe (workshopy, filmové projek-
cie, mestské hry, verejné diskusie o tvorbe 
miest, farmárske trhy, akcie pre cyklistov). 
Podujatie bude zahŕňať diskusiu a prednášky 
domácich i zahraničných expertov v štyroch 
oblastiach: navrhovanie, súkromný develop-
ment, samospráva, zastúpenie verejnosti.                                                              

rch 
(Viac sa dozviete na www.polnohospodar.sk 

 v prezentácii M. Sidorovej a na www.resite.cz)

cie centrum. Práve v ňom absolvovali študenti 
odbornú prednášku a exkurziu. Na prednáške 
sa hovorilo aj o možnej spolupráci s TF, ako aj 
o možnostiach uplatnenia našich absolventov 
v Čechách a na Slovensku - v Prešove, kde fir-
ma Honeywell otvorila nový výrobný závod na 
turbodúchadlá. Po exkurzii navštívili pivovar 
Starobrno, kde si prezreli výrobu piva. Exkur-
ziu si zorganizovali študenti svojpomocne

Dušan Štofik, TF

 Divadielko na Osmičke zožalo úspech no-
vou hrou Dom duchov. Príbeh sa odohráva v 19. 
storočí v starom rodinnom sídle Hamiltonovcov, 
kde strašia duchovia...

 VESELOU CERUZKOU 
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Klub poľnohospodárskych odborníkov pri 
SPU v Nitre vznikol v roku 1999. Predstavuje 
otvorenú nezávislú organizáciu založenú na 
dobrovoľnom členstve. 

Cieľom členov klubu je aktívne sa podieľať 
na prehlbovaní spolupráce medzi SPU, jej 
pracovníkmi a podnikateľskými subjektmi, 
domácou i zahraničnou vedeckovýskumnou 
základňou a inštitúciami agropotravinárske-
ho komplexu. Od svojho založenia eviduje 
170 členov. Posledné riadne stretnutie členov 
klubu bolo v auguste v roku 2011. 

Záujmom klubu je prizvať do svojich radov 
nových, hlavne mladých členov, ktorí by po-
mohli stanoviť jeho nové ciele a koncepciu 
práce. 

Viac  informácií o KPO poskytne jeho pred-
seda doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., na ma-
ilovej 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 

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, technická redaktorka: Lujza Záhoráková. Predsedníčka redakčnej rady: prof. Dr. Ing. Elena Horská, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou. Redakcia: Poľnohos-
podár, 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.  
Tlač: MICHEL ANGELO. Reg.č. ZKP-29.                    ISSN 1336-2909

 OZNaMUJEME         
Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre ozna-

muje,  že v dňoch 26. – 28. 6. 2012 a 30. 7. – 2. 
8. 2012 sa budú konať obhajoby doktorand-
ských dizertačných prác na TF. Harmonogram 
bude zverejnený na úradnej výveske TF a na 
webovej stránke www.tf.uniag.sk

Dekanka Fakulty ekonomiky a manažmen-
tu SPU v Nitre vypisuje výberové konanie na 
obsadenie miest na doktorandské štúdium v 
akreditovaných študijných odboroch:

3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky 
(študijný program ekonomika a manažment 
poľnohospodárstva a potravinárstva);

3.3.16 Ekonomika a manažment podniku 
(študijný program ekonomika a manažment 
podniku).

Prihlásiť sa môžu absolventi 2. stupňa štú-
dia uvedených alebo príbuzných študijných 
odborov.  Informácie o témach dizertačných 
prác, ako aj ďalšie informácie o štúdiu získate 
na referáte vedeckovýskumnej činnosti a dok-
torandského štúdia Dekanátu FEM SPU, Tr. A. 
Hlinku 2, 949 76 Nitra, alebo na internetovej 
adrese www.fem.uniag.sk. Uzávierka prihlá-
šok je  31. mája 2012.

Staňte sa členmi Klubu 
poľnohospodárskych odborníkov   

 ZOOOOM                   
Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či ku-

rióznu situáciu? Podeľte sa o svoje fotoúlovky 
s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spolu 
s vtipným textom na našu mailovú adresu: re-
dakcia@polnohospodar.sk. Autorov najlepších 
snímok odmeníme. 



   Malý poľnohospodár.      Foto: Martin Tóth

 práVE VyšLi  ...                   
MONOGRAFIE

J. Kóňa: Vplyv rizikových faktorov na úrodu a 
kvalitu vybraných druhov zelenín,  1. vydanie, 
náklad 70 ks, cena 4,20 €

K. Šinka: Drsnosť povrchu pôdy - význam a ur-
čovanie, 1. vyd., náklad 50 ks, cena 1,80 €

I. Fandel, M. Hallová: Hodnotenie efektív-
nosti využívania IKT v podnikoch agrosektora,  
1. vyd., náklad 50 ks, cena 2,20 €

D. Liptaiová, M. Angelovičová: Škoricová silica 
a produkcia kurčacieho mäsa, 1. vyd., náklad 50 
ks, cena 2,50 €

L. Maderková, J. Antal: Charakteristiky erózne 
účinných dažďov na JZ Slovensku, 1. vyd., ná-
klad 50 ks, cena 2,50 €

Ľ. Moravcová: Monitoring cudzojazyčných 
kompetencií v certifikačnom a vzdelávacom  
systéme UNIcert® II (B2) a III (C1), 1. vyd., ná-
klad 50 ks, cena 2,50 €

M. Pätoprstý, A. Bandlerová, P. Schwarcz: Efek-
tívnosť využitia štrukturálnych fondov ako ná-
stroja znižovania regionálnych disparít v oblasti 
školskej infraštruktúry, 1. vyd., náklad 50 ks, 
cena 3,80 €

J. Rusnák, M. Kadnár, M. Kučera: Vý- 
skum kľúčových parametrov klzných uložení 
mazaných ekologickými olejmi, 1. vyd., náklad 
50 ks, cena 2 €  

D. Tančinová, Z. Mašková, M. Dovičičová, Z. 
Barboráková, S. Felšöciová:  Mykocenóza pšeni-
ce, 1.vyd., náklad 50 ks, cena 2,60 €

D. Tančinová, Z. Mašková: Mikroskopické 
huby a mykotoxíny v krmivách pre zvieratá,   
1. vyd., náklad 50 ks, cena 1,80 €

P. Polák, V. Kročko: Informačné technológie 
pre systém obchodovania s úžitkovými vozidla-
mi, 1. vyd., náklad 50 ks, cena 2,50 €

M. Líšková, H. Frančáková: Význam dorman-
cie jačmeňa sladovníckeho na kvalitatívne para-
metre sladu, 1. vyd., náklad 50 ks, cena 2 €

P. Krempa: Vplyv diferencovanej minerálnej 
výživy N, P, K, Mg, S na kvalitu a kvantitu hroz-
na vo vinohradníckej oblasti Tokaj, 2. vyd., ná-
klad 50 ks, cena 3 €

S. Laurová: Estetický potenciál parkov, 1. vyd., 
náklad 50 ks, cena 3 € 

L. Ďörď a i.: Vplyv klimatických faktorov na kva-
litu hrozna a vína v modrokamenskom vinohrad-
níckom regióne, 2. vyd., náklad 50 ks, cena 2,50 €

I. Ubrežiová a i.: Manažment, 1. vyd., náklad 
300 ks, cena 9 €

M. Kotus a i.: Základy bezpečnosti práce,   
1. vyd., náklad 350 ks, cena 9 €  

   Vydavateľstvo SPU

UCEBNICE

Z historického hľa-
diska sa TV a šport 
začali vyučovať na 
Katedre telesnej vý-
chovy bývalej Vyso-
kej školy poľnohos-
podárskej v Nitre. 
Výučbu zabezpe-
čovali dva silné 
subjekty - Katedra 
telesnej výchovy a 
TJ Slávia VŠP Nitra. 

Popri výučbe katedra zabezpečovala športova-
nie na masovej a rekreačnej báze pre študentov, 
zamestnancov a širokú verejnosť. Po zmene 
politickej klímy v spoločnosti Katedra telesnej 
výchovy a športu (KTVŠ) prešla mnohými orga-
nizačnými zmenami. Stal sa z nej Ústav telesnej 
kultúry, ktorý patril pod rektorát. V dôsledku 
ďalšej organizačnej zmeny sa vrátil jej názov 
KTVŠ a bola pričlenená k Fakulte záhradníctva 
a krajinného inžinierstva. Na základe Organi-
začného poriadku SPU, reg. č. 5/2010 – ÚPVO z 
10. 11. 2010 a jeho Dodatku č. 1 z 21. 12. 2011, 
ktorý bol schválený Akademickým senátom uni-
verzity, vzniklo Centrum univerzitného športu 
SPU v Nitre, ktoré v rámci organizačnej štruktú-
ry spadá pod riadenie rektorátu univerzity. Jeho 
poslaním je zabezpečiť plnenie úloh univerzity 
v oblasti vzdelávania, vytvárania podmienok na 

rozvoj TV a športu pre študentov, zamestnancov 
a širokú verejnosť, organizovať športové podu-
jatia na univerzitnej, národnej a medzinárodnej 
úrovni, podieľať sa na príprave spoločensko–kul-
túrnych podujatí organizovaných univerzitou. 
Ďalšou úlohou je propagácia športovísk SPU a 
služieb poskytovaných v oblasti športu s cieľom 
účinnejšie využívať ľudské zdroje a majetok. 
V súčasnosti však musíme konštatovať, že stav 
a postavenie TV a športu na SPU nie sú opti-
málne a uspokojujúce hlavne v oblasti perso-
nálnej, materiálnej a finančnej. Prakticky všet-
ky objekty športovej infraštruktúry univerzity 
potrebujú generálnu opravu. Na to však treba 
veľkú finančnú dotáciu. Prvou lastovičkou je 
prísľub rektorátu na nové materiálne vybavenie 
posilňovne formou určitého úveru, ktorý bude 
centrum splácať z prenájmov jednotlivých špor-
tových objektov. Počas celej existencie KTVŠ na 
SPU neexistovala trvalá koncepcia na zaradenie 
TV do výchovno–vzdelávacieho procesu. Je teda 
nutné vypracovať koncepciu, ktorá bude obhajo-
vať potrebu TV a športu ako súčasť vzdelávacie-
ho procesu univerzity aspoň na úrovni prvých 
ročníkov jednotlivých fakúlt a vyučovací proces 
organizovať v súlade so študijným programom 
fakúlt. 

Naším cieľom je ponúknuť študentom univer-
zity širokospektrálny výber pohybových aktivít. 
Vyučovací proces orientovať na dve oblasti - te-

lesnú výchovu (voliteľná a dobrovoľná),  letné a 
zimné školy (LaZŠ) a kurzy v príslušných špor-
toch. V rámci teoretických predmetov sa chceme 
zamerať na základy TV a športu, šport a právo, 
históriu telesnej výchovy. V praktickej výučbe  
na klasické športové odvetvia, ktoré sú najpopu-
lárnejšie medzi študentmi, a to futbal, basketbal, 
volejbal, plávanie, tenis a florbal. Neskôr zaviesť 
po doplnení lodenice novými kajakmi a kanoe aj 
vyučovanie vodáctva a turistiky. V rámci LaZŠ a 
kurzov znovu sa orientovať na turistiku, vodác-
tvo a lyžovanie. V rámci športu chceme vytvoriť 
podmienky pre prácu športových klubov, a tým 
zabezpečiť aj vzornú reprezentáciu SPU. Chce-
me podporovať a metodicky usmerňovať celo-
univerzitné i medziuniverzitné športové aktivity 
študentov SPU, ako napríklad Nitrianske univer-
zitné dni, organizovať voľnočasové aktivity štu-
dentov, zamestnancov univerzity, ich rodinných 
príslušníkov a širokej verejnosti.

V podnikateľskej činnosti sa zameriame na 
prenájom objektov pre verejnosť, športové 
kluby, ktoré nesú názov SPU Nitra (prenájom 
v zvýhodnenom režime), ale aj mimo Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity, na odborné 
kurzy a získavanie licencií, spoluorganizovanie 
športových podujatí domáceho a zahraničného 
významu, reklamnú a sponzorskú činnosť.      

PaedDr. Marian Grác,                                                                                                                                            
riaditeľ Centra univerzitného športu  SPU v Nitre  

Telesná výchova (TV) a šport je prostriedok pre nadobúdanie nových vedomostí a praktických zručností, upevnenie zdravia, trávenia 
voľného času, rozvoja osobnosti a v neposlednej rade i spôsob upevňovania priateľstva a medziľudských vzťahov.        

Na SPU funguje Centrum univerzitného športu 

 DO pOZORNOSti                         
     absolventom SPU: 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita vzdeláva 60 rokov. 
Oslávme to spoločne!

V septembri 2012 si pripomenieme 60. vý-
ročie 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 
si históriu univerzity a zároveň sa obozná-
miť s jej súčasnosťou? Máte jedinečnú príle-
žitosť zúčastniť sa na septembrových osla-
vách! Zaregistrujte sa do 31. mája 2012 na 
mailovej adrese: absolventi@uniag.sk

Tešíme sa na vás! 
Vedenie univerzity

Desiaty ročník Nitrianskych univerzitných dní 2012 vyvrcholil 3. mája hudobno-umelec-
kým a spoločenským podujatím v Divadle Andreja Bagara v Nitre - galavečerom Gaudea-
mus pod názvom We go together.

Slávnostný večer otvorili krátkym príhovorom 
rektori univerzít, prof. Peter Bielik a prof. Libor 
Vozár, ako aj primátor Nitry Jozef Dvonč.  Počas 
večera vystúpili hudobné telesá, spevácke zbory 
i jednotlivci z radov študentov Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity a Univerzity Konštan-
tína Filozofa v Nitre. Zároveň boli už tradične 
ocenení víťazi športových súťaží SPU a UKF. 

V úvode programu sa predstavil FS Zobor cho-
reografiou Párový z Telgártu, následne vystúpil 
FS Ponitran s tancami z Dražoviec – Na dražov-
skej pažiti. Veľkú pozornosť publika vzbudil 
duet  z operety Veselá vdova Lippen schweigen 

(Pery mlčia) a pieseň Gejzu Dusíka Zatancuj si 
so mnou v podaní Mareka Pobudu a Viki Nagyo- 
vej. O dobrú zábavu sa postarali aj šarmantné 
brušné tanečnice pod vedením Ivony Setteyovej. 
S jazzovou variáciou - piesňou Sunny sa pred-
stavila Dominika Titková a jej kapela Funny jazz 
Quartet, Lucia Šutková  zaujala piesňou All That 
Jazz z muzikálu Chicago s tanečným sprievo-
dom študentiek 2. roč. učiteľstva hudobno-dra-
matického umenia. Záver spestrila spoločná 
choreografia všetkých účinkujúcich doc. art. 
Eleny Zahorákovej We go together  z muzikálu 
Pomáda.                                                             rch

Galavečer Gaudeamus ukončil tohtoročné NUD

6. – 7. júna 2012, Dvory nad Žitavou
Program: denne od 9. 00 h do 16. 00 h

Hlavným cieľom výstavy Celoslovenské dni poľa 
bude prezentácia širokého sortimentu odrôd a hyb-
ridov poľnohospodárskych plodín, ale aj pokusov 
ochrany a výživy rastlín. Chýbať nebude ani výstava 
a ukážky poľnohospodárskej techniky. 
Okrem odborného programu bude pre návštevníkov výstavy 
pripravená aj prezentácia a poradenstvo Centra výskumu 
rastlinnej výroby Piešťany na aktuálne témy ochrany a výživy 
rastlín, minimalizačných technológií a moderných osevných 
postupov. Nemenej zaujímavá bude aj výstava a predvádza-
nie poľnohospodárskej mechanizácie, ukážky GPS navigá-
cie traktorov, ale aj súťaž v orbe konským záprahom.
Podujatie bude zastrešovať spoločnosť Profi Press, 
vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so 
Združením agropodnikateľov, družstvo Dvory nad 
Žitavou.  

Redakcia Roľníckych novín bude organizačne zastrešovať aj 
ďalšie dve akcie: Deň poľa slnečnice, ktorý sa uskutoční 
22. augusta 2012 na pozemkoch Združenia agropodnika-
teľov, družstvo Dvory nad Žitavou a Deň poľa v Seliciach 
10. októbra 2012, ktorý organizuje AGRION - Združenie 
výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR.
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