
My a naša univerzita
Podnetom pre úvahu 

sú pripravované osla-
vy šesťdesiatročnej 
existencie našej alma 
mater na pôde staro-
slávnej Nitry. Kladiem 
si otázku, čo je škola? 
Sídlo, priestor, budovy 

či ľudia? Definícií a charakteristík je veľa. Ne- 
chcem sa vyjadrovať k hierarchii triedenia od 
základov po vrchol. Už vôbec nie posudzo-
vať ich úroveň. Dôležité je, že všetky školy 
sú o živote a sú súčasťou života. Nie budovy 
a organizačné štruktúry, ale ľudia boli a budú 
základom školy a jej výsledkov vždy, znovu 
a stále v ich absolventoch. Učitelia a žiaci 
v generáciách ľudského rodu sú tým podstat-
ným a rozhodujúcim pri tvorbe a šírení po-
znania. V dobrom, a žiaľ, i v zlom. Preto aj 
zákony často len konštatujú, že úlohou a po-
slaním škôl, a hlavne vysokých, je rozvíjanie 
harmonickej osobnosti, vedomostí, múdrosti, 
dobra a tvorivosti v človeku. Prispievať k roz-
voju vzdelanosti, vedy, kultúry a duševného 
i fyzického zdravia pre blaho spoločnos-
ti. V týchto súvislostiach uvažujem práve 
v dňoch júnových, dňoch štátnych závereč-
ných skúšok, v jubilejnom roku Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity ako živého or-
ganizmu. S kladmi i zápormi. Jediná otázka 
je, či sme ako učitelia vykonali všetko pre vý-
chovu novej generácie našich nasledovníkov, 
ktorí budú pôsobiť v duchovnom a hospodár-
skom priestore už nielen Slovenska, EÚ, ale 
i v zámorí. Som vnútorne presvedčený, že sú 
pripravení na život v tvrdej konkurencii o zá-
pas hodnôt a bytia. Dôvodom je práve aj sym-
bolické spojenie úlohy človeka – učiteľa, ná-
zvu a hlavne poslania školy. Vychádza z ge-
nézy a podstaty  slova poľnohospodár. Je to 
slovo označujúce a charakterizujúce človeka, 
ktorý je plne spojený so zemou, bytím a prá-
cou na roli dedičnej v rôznych povolaniach, 
zamestnaniach a činnostiach. Z tejto pod-
staty vyrastá naša dôstojnosť osobná i uni-
verzitná, pretože patríme do spoločenstva 
ľudí prinášajúcich plody umu, ľudských rúk 
a božej prírody na stôl spoločenstva. To je 
AGRIKULTÚRA. Práve pri okrúhlom jubileu 
našej univerzity poďakujme a vzdajme úctu 
a hold ľuďom, ktorí ju tvorili, tvoria a sú jej 
stálou súčasťou. Ľuďom, ktorí predovšetkým 
charakterom, duchom, intelektom i prácou 
svojich rúk prispeli k jej existencii, rozvoju 
bytia a významu v minulosti, prítomnosti 
a budúcnosti. Vivat, Crescat, Floreat Slovacae 
Universitas Agriculturae Nitriensis!

                    Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.,    
emeritný dekan Fakulty biotechnológie  

a potravinárstva SPU
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Z pobytu 
zahraničných 
študentov

Volejbalový 
klub
Ekonóm SPU
O úspechoch 
v uplynulej 
sezóne   

Na návrh Vedeckej rady SPU v Nitre udelil rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD., čestný titul doctor honoris causa za rozvoj bilaterálnej sloven-
sko-indonézskej spolupráce v oblasti hospodárstva a potravinových zdrojov 
koordinujúcemu ministrovi pre ekonomické záležitosti Indonézskej repub-
liky Muhammadovi Hattovi Rajasovi. Na slávnostnom ceremoniáli 12. júna 
v aule SPU sa zúčastnili významní zahraniční a domáci hostia, predstavitelia 
akademického a spoločenského života, ako aj manželka a syn M. H. Rajasu.  

Spoločnosť Pro� Press, s. r. o., vydavateľstvo 
Roľníckych novín v spolupráci so Združením 
agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žita -
vou zorganizovali 6.  a 7. júna  Celoslovenské 
dni poľa. 

Fakulta európskych štúdií a regionál -
neho rozvoja (FEŠRR) SPU organizovala 
v dňoch 5. – 8. júna XII. svetový kongres 
Agrárneho práva UMAU. 

Na Celoslovenských dňoch 
poľa nechýbala ani SPU 

Programy 
v znamení 
vzdelávania
a poznávania

Vedenie SPU za prítomnosti vedúcich univer-
zitných pracovísk odhalilo 28. mája vo foyeri 
pod aulou pamätnú tabuľu z čierneho mramoru 
- Stavba 20. storočia. SPU sa stala nositeľom tohto 
titulu v roku 2001 v celonárodnej ankete Stavba 
storočia, v kategórii občianske stavby, vyhlásenej 
Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a 
stavebníctva ABF Slovakia spolu s ďalšími inšti-
túciami. Areál SPU, ktorý bol realizovaný Pozem-
nými stavbami Nitra v rokoch 1960 – 1962, podľa 

Odhalenie pamätnej tabule 

Svetový kongres  
agrárneho práva na FEŠRR 

 Odborník na zvýšenie ekonomického rastu  
v Indonézii                         

Muhammad Hatta Rajasa sa narodil 18. decem-
bra 1953 v jednom z najstarších miest Indonézie  
- Palembangu, hlavnom meste Južnej Sumatry. 
Po ukončení strednej školy získal v roku 1980 
vysokoškolské vzdelanie v oblasti ropného inži-
nierstva na Technologickom Inštitúte Bandung. 
V roku 2000 sa stal predsedom predstavenstva 
ropnej spoločnosti PT Arthindo Utama Jakar-
ta. O rok neskôr sa stal ministrom pre výskum 
a technológie (2001 – 2004). Plne si uvedomil 
dôležitosť vedy v modernej ekonómii a predstavil 
program Vízia pre vedu a technológiu 2025, s cie-
ľom plne integrovať vývoj a inovácie do procesu 
rozvoja národného hospodárstva. Od roku 2004 
do r. 2007 vykonával funkciu ministra dopravy. 
Počas svojho pôsobenia koordinoval prípravu 
národného prepravného systému a inicioval legis-
latívnu úpravu balíka opatrení, určeného na rast 
kvality rozvoja indonézskej infraštruktúry. Veľký 
dôraz kládol na ochranu životného prostredia. 
V tomto smere úzko spolupracoval s vládnymi 
a mimovládnymi organizáciami, v snahe pod-
porovať globálne aktivity v oblasti klimatických 
zmien a  životného prostredia. Výsledkom bola 
v roku 2004 ratifikácia rámcovej dohody OSN o 
klimatických zmenách, v snahe obmedziť emisie 
skleníkových plynov. V roku 2009 bol zvolený za 
koordinujúceho ministra pre ekonomické záleži-
tosti. V tejto funkcii pracuje dodnes. V jeho kom-
petencii je realizácia Vládneho programu na zvý-
šenie rozvoja indonézskeho ekonomického rastu 
v rokoch 2011 – 2025. Súčasťou tejto agendy je aj 
strategická oblasť pestovania pšeníc a rastu potra-
vinovej dostatočnosti Indonézskej republiky. M. 
H. Rajasa je jedným z troch ministrov súčasného 
kabinetu, ktorý vykonával svoju prácu už počas 
vlády predchádzajúceho prezidenta. Je to dôka-
zom jeho lojality, zanietenosti a efektivity práce. 
Verí, že indonézska ekonomika musí byť plne in-
tegrovaná do globálneho ekonomického systému 
a musí zostať otvorená a konkurencieschopná. 

Obojstranne užitočná spolupráca
Ako vo svojom návrhu na udelenie titulu Dr.h.c. 

povedal rektor SPU, M. H. Rajasa výrazne prispel 
k budovaniu kvalitatívne nových slovensko-indo-
nézskych vzťahov a aktívnej realizácii vzájomnej 
spolupráce medzi slovenskými a indonézskymi 
vedeckovýskumnými inštitúciami. 

SPU a jej fakulty už niekoľko rokov úzko spo-
lupracujú s univerzitami vo východnej Ázii a In-
donézii, najmä University Gunadarma a Anda-
las. V októbri 2011 sa zrodila trojstranná dohoda 
o spolupráci v programe pestovania pšenice me-
dzi SPU, Osivom  Zvolen a University Andalas. 
V rámci nej sa realizuje nielen vzdelávanie bu-
dúcich indonézskych obilninárskych expertov, 
ale  riešia sa aj  problémy výberu vhodnosti od-
rôd pšeníc, testovanie ich  adaptácie na zmenené 
pestovateľské podmienky, fenológie, kvality zrna, 
tolerancie proti biotickým a abiotickým faktorom 
prostredia, množenie a iné významné otázky spo-
jené s pestovaním tejto plodiny v podmienkach 
tropickej Indonézie. Najvyšší indonézski predsta-
vitelia, medzi ktorých patrí aj minister M. H. Raja-
sa, tak aktívne reagujú na odporúčania Svetového 
ekonomického fóra, konaného v roku 2011 v Ja-
karte, ktoré konštatovalo, že i napriek tomu, že 
Indonézia je príkladom ekonomickej a politickej 
transformácie  vytvárajúcej predpoklady pre  po-
zitívny ekonomický rast, región musí reagovať na 
nové výzvy, akými sú inflačné tlaky, nedostatok 
zdrojov, ohrozovanie životného prostredia a níz-
ka potravinová dostatočnosť. Preto jednou z vlád-
nych priorít súčasnosti sa stal program pestovania 
pšenice a transformácia jedného z najväčších, 
avšak zaostalých poľnohospodárskych sektorov 
sveta, v ktorom pracuje 36 % aktívneho obyvateľ-
stva a tvorí 15 % HDP.                                                                 

O význame slovensko-indonézskej spolupráce 
hovoril vo svojom príhovore aj veľvyslanec SR 
v Indonézii Štefan Rozkopál, ktorý tiež vysoko 
ocenil zásluhy M. H. Rajasu v rozvoji vzájomných 
vzťahov. 
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SPU udelila čestný doktorát 
Muhammadovi Hattovi Rajasovi

Výstava bola zameraná hlavne na ukážky no-
vých, ale aj tradičných odrôd a hybridov poľných 
plodín, ukážky ucelených systémov ochrany 
rastlín a pokusy s výživou rastlín. Odborná, ale 
aj široká verejnosť mala možnosť vidieť stovky 
rôznych odrodových pokusov, porovnať rôzne 
druhy plodín, stretnúť sa s výdobytkami nášho 
výskumu v oblasti rastlinnej výroby, vidieť, čo 
možno dosiahnuť s kvalitnými osivami v interak-
cii s efektívnou ochranou rastlín a ako dosiah-
nuť čo najlepšie zhodnotenie svojich vkladov do 
pôdy, ale aj porovnať starý a moderný spôsob 
obrábania pôdy. Počas dvojdňového podujatia sa 
prezentovali významné spoločnosti  šľachtiteľov 
a množiteľov odrôd, dovozcov a predajcov ché-
mie a hnojív. Doplnené bolo množstvom sprie-
vodných akcií. Pre návštevníkov bola pripravená 

UMAU je Svetová asociácia agrárneho práva, 
ktorá vznikla 16. mája 1988 na talianskej vysokej 
škole Escuela Superior Sant’ Anna v Pise s cieľom 
posilniť spoluprácu medzi učiteľmi a výskumník-
mi z celého sveta v oblasti agrárneho práva. 
Asociácia pravidelne organizuje medzinárodné 
kongresy, na ktorých jej členovia a odborníci 
z danej oblasti prezentujú nové výsledky svojich 
výskumov. Prvý ročník UMAU kongresu sa konal 
v roku 1990 v Pise (Taliansko), ďalšie v San José 
y Liberia (Kostarika, 1992), Nantes et Poitiers 
(Francúzsko, 1994), Tunise (Tunisko, 1996), Por-
to Alegre (Brazília, 1998), Almerii (Španielsko, 
2000), Pise a Siene (Taliansko, 2002), Marakéši 
(Maroko, 2005), Rosariu (Argentína, 2008) a v 
Tolede (Španielsko, 2010). V tomto roku sa prvý-
krát konal v stredoeurópskej krajine - na Sloven-
sku, na FEŠRR SPU v Nitre. Zúčastnilo sa na ňom 
viac ako 40 učiteľov a odborníkov z oblasti agrár-
neho práva z Talianska, Španielska, Veľkej Britá-
nie, USA, Kanady, Argentíny, Brazílie, Kostariky, 
Uruguaja, Francúzska, Mozambiku a SR. Témou 
kongresu boli  najmä otázky súvisiace s proble-
matikou poľnohospodárskej pôdy, udržateľného  
poľnohospodárstva a potravinárstva v kontexte 
medzinárodného a komparatívneho práva, ale aj 
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Druhý ročník intenzívneho programu (IP) sa 
koná v týchto dňoch (od 10. do 23. júna) v Čes-
kých Budějoviciach. Erasmus IP Ekologické 
produkčné systémy pre životné prostredie 
a ľudské zdravie (Ecological production sys-
tems for Environmental and Human Health) 
tu vytvára prostredie pre spoluprácu, rozvoj 
inovatívnych foriem výučby a kompatibilitu 
vo vzdelávaní medzi univerzitami z ôsmich 
krajín EÚ. Participuje na ňom 33 učiteľov a štu-
dentov z univerzít v Rakúsku, Českej repub-
like, Litve, Estónsku, Maďarsku, Poľsku, Ru-
munsku, a nechýba ani SPU v Nitre. Program 
spája expertov z oblasti environmentalistiky, 
agronómie, pedológie, ochrany rastlín, kvali-

ty potravín, výživy ľudí,  ekonomiky, politiky, 
využíva multidisciplinárny charakter vzdelá-
vania, umožňuje študentom získať poznatky, 
ktoré by v štandardných podmienkach výučby 
na domácich univerzitách nezískali. Po jeho 
úspešnom absolvovaní získavajú študenti päť 
ECTS kreditov, ktoré budú uznané domácou 
univerzitou ako súčasť ich riadneho študijné-
ho plánu. IP pozostáva z 11 modulov, jeho zá-
kladné dokumenty sú zverejnené na webovej 
stránke www.ipepsen.uniag.sk. Národná kan-
celária programu Erasmus schválila pokračo-
vanie projektu aj v roku 2013.

Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.,
 koordinátorka projektu

Intenzívny program EPSEN

Čestný doktorát pre 
profesora Hrašku

Pedagogická univerzita v Kra-
kove udelila 11. mája čestný 
titul doctor honoris causa 
prof. Ing. Štefanovi Hraškovi, 
DrSc., významnému odborníkovi z Katedry bo-
taniky a genetiky Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre. Prof. Š. Hraška 28 rokov pracoval 
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, 
vtedajšej VŠP, z toho 13 rokov pôsobil vo funkcii 
prorektora pre vzdelávanie. Ocenenie mu bolo 
udelené za významné vedecké úspechy a prínos  
pre rozvoj spolupráce medzi UKF a PU v oblasti 
vedy, vzdelávania a kultúry.  Blahoželáme!         r 

Na FEM o globálnych komoditných trhoch
Fakulta ekonomiky a manažmentu a Klub poľ-

nohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre or-
ganizovali v dňoch 16. – 18. mája medzinárodnú 
konferenciu na tému Globálne komoditné trhy: 
Nové výzvy a úloha verejných politík. Zúčastnilo 
sa na nej 180 účastníkov z viacerých krajín Eu-
rópy, Ameriky a Ázie a tiež slovenskí odborníci 
z praxe.

Konferenciu otvoril rektor SPU prof. Peter  Bie-
lik a dekanka FEM doc. Iveta Zentková.

Na plenárnom zasadnutí vystúpili významní 
zahraniční odborníci na globálne agrárne trhy: 
Eugenia Serova z FAO, prezident medzinárodnej 
asociácie agrárnych ekonómov prof. Johan Swin-
nen z KU Leuven, prof. Harry de Gorter z Cornel-
lovej univerzity, prof. Jay Mitra z University of 
Essex, prof. Marian Rizov z Middlesex University, 

SPU udelila čestný doktorát 
Muhammadovi Hattovi Rajasovi

Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa  22. - 25. 
mája uskutočnil  19. ročník Medzinárodného 
strojárskeho veľtrhu. Na podujatí, ktoré už 

tradične predstavuje strojárenskú produkciu 
doma i v zahraničí, sa už druhýkrát zúčastnila 
so svojou expozíciou aj Technická fakulta SPU. 

Cieľom bolo prezentovať výsledky jednotli-
vých pracovísk, dosiahnuté v oblasti výskumu 
a  publikačnej činnosti. Expozíciu si v sprievo-
de rektora SPU prof. Petra Bielika a dekana TF 
prof. Zdenka Tkáča prezrel aj minister hospo-
dárstva SR Tomáš Malatinský, predseda Nitrian-
skeho samosprávneho kraja Milan Belica a ďal-
ší predstavitelia Nitry a regiónu (na snímke). 
 S veľkým záujmom návštevníkov sa v našej 
expozícii stretol najmä mobilný terénny odo-
berač pôdnych vzoriek. Technicky ide o špeci-
álne upravenú terénnu štvorkolku Polaris Spo-
trsman X2 550 EFI osadenú odoberačom pôd-
nych vzoriek Nietfeldt Bodenprobetechnik NE 
90. Maximálna hĺbka odobratia pôdneho profi-
lu je 90 cm a za pomoci elektrického príklepo-

vého kladiva možno odber realizovať aj vo veľ-
mi zhutnených pôdach. Zariadenie získala TF 
na základe projektu ITEPAg  - Aplikácia infor-
mačných technológií na zvýšenie environmen-
tálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčné-
ho agrosystému, ktorý je spolufinancovaný zo 
zdrojov Európskych spoločenstiev. 

Študenti inžinierskeho štúdia sa na veľtr-
hu predstavili prototypmi troch modelov. Na 
možnosti inteligentných elektroinštalácií v 
budovách, konkrétne v rodinnom dome, bol 
zameraný model, ktorý navrhol a realizoval 
Bc. Michal Poliak. Autor predviedol ovláda-
nie osvetlenia, elektrospotrebičov, žalúzií, 
zabezpečovacieho systému, krytého bazéna, 
závlahy záhrady a prístupovej brány pomocou 
klasických spínačov, alebo prostredníctvom 
mobilného telefónu cez bezdrôtovú sieť WAN.

Model mobilného robota určeného na vy-
hýbanie sa prekážkam predstavil Bc. Ladislav 
Tóth. Vyhýbanie sa prekážkam bolo realizova-
né na základe fuzzy riadiacich algoritmov, kto-
ré v súčasnosti zaznamenávajú veľký vzostup 
oproti klasickým PID,  resp. PSD algoritmom. 

Tretí vystavovaný model zariadenia slúži na 
meranie šírky a dĺžky fólie vyrábanej na vytlá-
čacom stroji bezkontaktnou metódou. Zariade-
nie navrhol, realizoval a na veľtrhu predviedol 
Bc. Pavol Valent.

Sprievodnú akciu veľtrhu - 17. medzinárodnú 
konferenciu Kvalita a spoľahlivosť technických 
systémov usporiadala 22. mája Katedra kvality 
a strojárskych technológií TF SPU.

Ing.  Alena Jančušková, TF

projektu autorov Vladimíra Dedečka a Rudolfa 
Miňovského, je príklad-
nou ukážkou veľkory-
sého konceptu, ktorý 
ovplyvnil tvár celého 
mesta pod Zoborom. 
„Mnohým návštevní-
kom zostane v pamäti 
budova našej alma ma-
ter, najmä zaujímavo 
riešenej auly, ako jeden 
zo symbolov Nitry,“ po-
vedal rektor SPU prof. 

Peter Bielik na slávnostnom odhalení pamätnej 
tabule. Zároveň dodal, že jej umiestnením na 
viditeľnom mieste v priestoroch hlavnej budovy 
univerzity vzdávame hold našim predchodcom.

rch                                                                                                                                      
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Účastníci Erasmus intenzívneho programu EPSEN.                                   Foto: Ing. Tomáš Kosík

„Vysoko si vážim privilégium prevziať si hod-
nosť doctor honoris causa od celosvetovo uzná-
vanej Slovenskej poľnohospodárskej univerzi-
ty v Nitre,“ povedal  čerstvý nositeľ čestného 
doktorátu našej alma mater.     
 

Na záver slávnostné zhromaždenie obohatila 
svojím vystúpením hudobná skupina Gamelan, 
pôsobiaca pri Indonézskej ambasáde v SR.                                            

Renáta Chosraviová
(Celé znenie slávnostného laudácia na M. H. 

Rajasu pri príležitosti udeľovania titulu doctor ho-
noris causa na SPU v Nitre predneseného rekto-
rom SPU prof. P. Bielikom a príhovor M. H. Raja-
su   prinášame na www.polnohospodar.sk)

   

Na Celoslovenských dňoch 
poľa nechýbala ani SPU 

 Foto: za

prezentácia a poradenstvo Centra výskumu rast-
linnej výroby Piešťany na aktuálne témy ochrany 
a výživy rastlín, minimalizačných technológií a 
moderných osevných postupov. S veľkým ohla-
som sa stretla výstava a predvádzanie poľnohos-
podárskej techniky renomovaných výrobcov.

Na podujatí mala expozíciu aj naša univerzita, 
ktorá bola jedným zo spoluorganizátorov poduja-
tia. Návštevníci si mohli pozrieť najnovšie vedec-
ké monografie, k dispozícii boli študijné príručky 
a vedecké časopisy fakúlt SPU, spravodaj Poľno-
hospodár, propagačné materiály o celoživotnom 
vzdelávaní na SPU, činnosti Klubu poľnohospo-
dárskych odborníkov pri SPU a ďalšie propagačné 
materiály. Pod gesciou pracovníkov Technickej 
fakulty SPU bola organizovaná súťaž v orbe kon-
ským záprahom a praktická prezentácia presnosti 
jazdy traktorov riadených pomocou satelitnej na-
vigácie, o ktoré bol zo strany návštevníkov veľký 
záujem.

S trochou nostalgie si mali možnosť návštevní-
ci pripomenúť prácu pri základnom spracovaní 
pôdy, ktorá na Slovensku prevažovala ešte v po-
lovici 20. storočia. Je úžasné, že ešte dodnes exis-
tujú chovatelia koní a ľudia, ktorí umenie a zruč-
nosť „starých gazdov“ zachovávajú a udržiavajú. 
V kontraste s orbou konským záprahom boli na 
vedľajšej predvádzacej ploche predstavené stroje 
vybavené najnovšími prvkami elektroniky. Efek-
tívne využívanie strojov s výkonom motora nie-

koľko stoviek „konských síl“ určených pre veľké 
pracovné zábery bez systémov navádzania na 
smer jazdy nemožno zabezpečiť. Je potešiteľné, 
že mnohí súčasní manažéri poľnohospodárskych 
podnikov na Slovensku majú o predvádzaných 
systémoch informácie a využívajú ich. Veľkú úlo-
hu v transfere poznatkov zohrávajú práve fakulty 
SPU v Nitre a jej absolventi.

Renáta Chosraviová

Odhalenie pamätnej tabule 

Svetový kongres  
agrárneho práva na FEŠRR 

otázky úzko súvisiace  s podnikaním a so zmluv-
nými vzťahmi, kde predmetom sú poľnohospo-
dárske produkty. 

Kongres začal 5. júna slávnostnou recepciou, 
na ktorej dekanka FEŠRR a organizátorka kongre-
su prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., privítala 
účastníkov. Nasledovala krátka prezentácia Slo-
venska a našej alma mater. Keďže väčšina zúčast-

nených navštívila Slovensko prvýkrát, prezentá-
cia vyvolala záujem o ďalšie informácie o našej 
krajine a nepochybne prispela k jej propagácii vo 
svete. Kongres oficiálne slávnostne otvoril pred-
seda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan 
Belica. Účastníkov privítal aj rektor SPU prof. Pe-
ter Bielik a prezident asociácie UMAU Dr. Alfre-
do Massart z Escuela Superior Sant’ Anna v Pise. 
Všetci sa zhodli na dôležitosti otázok agrárneho 
práva, a to tak na Slovensku, ako aj vo svete. Keď-
že agrárne právo je v krajinách Latinskej Ameriky 
(LA) rozvinutým vedným odborom s dlhodobou 
tradíciou, spolupráca medzi inštitúciami z LA, EÚ 
a USA má dôležitý význam pre jeho napredovanie 
a rozvoj. Po otvorení nasledovala plenárna sekcia, 
kde so svojím príspevkom vystúpila Dr. Margaret 
Grossman z Univerzity Illinios (USA) a Dr. Luc 
Bodiguel z univerzity v Nantes (Francúzsko). Ná-
sledne počas rokovania v sekciách vystúpili všetci 
zúčastnení, čo vytvorilo priestor pre porovnanie 
rôznych názorov a postojov k vybraným otázkam 
agrárneho práva vo svete. Po ukončení rokovaní v 
sekciách prezident UMAU Dr. Massart vyhodnotil 
kongres ako úspešné podujatie. Pre účastníkov 
bola organizovaná aj exkurzia na ekologickú far-
mu v Podkylave, kde mali možnosť prehliadnuť 
si farmu a oboznámiť sa s jej históriou a fungova-
ním. Exkurzia im poskytla prehľad o slovenskom 
multifunkčnom poľnohospodárstve a problé-
moch, s ktorými sa naši poľnohospodári stretáva-
jú. Na záver účastníci zhodnotili UMAU kongres 
a vyslovili presvedčenie, že sa všetci stretnú na 
ďalšom, ktorý sa uskutoční v roku 2014 v Brazílii.                                                 

V týchto dňoch dostala FEŠRR aj ďakovný list 
od generálneho sekretára Enrique Ulate Chacóna, 
v ktorom vysoko pozitívne hodnotil kongres a vy-
jadril vďaku našej univerzite za pohostinnosť.          

Ing. Zuzana Bohátová, FEŠRR Foto: za

prof. Fred Ruppel z Eastern Kentucky University, 
Edward Runge z Texas A&M, Pavel Ciaian z Eu-
rópskej komisie či Mark Barona z IBM. Zahranič-
ných výskumníkov vhodne dopĺňali slovenskí ex-
perti Marian Božík z VÚEPP, Jaromír Matoušek z 
Unicredit Bank, Milan Šikula zo SAV, Zdenko Šte-
fanides z VÚB, Patrik Rovný z SPU a Pém Bálint z 
Asociácie mladých farmárov SR.  Konferencia pri-
niesla celý rad zaujímavých analýz a návrhov na 
riešenie globálnej potravinovej krízy a podnetné 
diskusie k zmenám Spoločnej poľnohospodár-
skej politiky, prispôsobovaniu sa slovenských far-
márov a slovenskej poľnohospodárskej politiky 
vývoju na európskych a svetových komoditných 
trhoch.

 Prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.,  
 prodekan pre vedu a výskum FEM

    Foto: rch

Technická fakulta na strojárskom veľtrhu

 Foto: Ivo Fandel

 Foto: archív TF
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60 rokov Slovenskej 
poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre

Za posledných dvadsať rokov prešla SPU ra-
dikálnou transformáciou študijného systému. 
Vytvorili sa nové študijné programy, ktoré 
rozšírili spektrum možností štúdia v súlade s 
potrebami hospodárstva  a šancou študentov 
uplatniť  sa na trhu práce doma i v zahraničí. 
Novinkou boli študijné programy vyučované v 
cudzom jazyku, čo otvorilo väčší priestor pre 
vzdelávanie zahraničných študentov na našej 
univerzite.

Výrazná pozornosť sa venovala aj celo-
životnému vzdelávaniu. V školskom roku 
1991/1992 začali navštevovať študijný odbor 
záhradníctvo prví študenti Univerzity tre-
tieho veku. V roku 1993 boli založené ďalšie 
strediská UTV a ponuka sa rozšírila o nové 
študijné programy. Najväčší záujem bol o štú-
dium záhradníctva, zeleninárstva, kvetinárstva 
a okrasného sadovníctva, neskôr k nim pri-
budla aj ekonomika  a manažment. 

K procesu transformácie Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre na univerzitný 
typ vzdelávacej inštitúcie prispelo aj zriadenie 
dvoch nových  fakúlt. Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva vznikla v roku 2002 odčle-
nením časti katedier z Agronomickej fakulty. 
Skvalitnila sa tak ponuka moderného vzdelá-
vania v študijných programoch aplikovanej 
biológie, agropotravinárstva, biotechnológie, 
technológie a bezpečnosti potravín. V roku 
2004 bola zriadená Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja.  Jej vznik bol kon-
krétnym prejavom začlenenia univerzity do 
európskeho priestoru vysokoškolského vzde-
lávania, ktorý bol deklarovaný v Sorbonnskej 
a následne Bolonskej deklarácii. Zmenili sa 
tiež názvy dvoch fakúlt: Agronomickej, ktorá 
sa premenovala na Fakultu agrobiológie a po-
travinových zdrojov (2002) a Mechanizačnej, 
ktorá dostala názov Technická fakulta (2008). 

S cieľom zvýšiť atraktívnosť univerzity pre 
medzinárodnú spoluprácu, ale aj transparent-
nosť, uznávanie štúdia a kvalitu realizácie mo-
bilít, SPU ako prvá zo slovenských univerzít 
zaviedla kreditový vzdelávací systém ECTS. 
V roku 2009 získala z Ministerstva školstva  
SR dekrét o zaradení SPU medzi vysoké školy 
univerzitného typu a o rok neskôr ako jediná 
aj prestížne ocenenie Európskej komisie ECTS 
Label. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre ponúka dnes na svojich šiestich fakul-
tách štúdium v 38 programoch bakalárskeho, 
31 programoch inžinierskeho a 22 programoch 
doktorandského štúdia. Ich nadstavbou je 
kvalitná cudzojazyčná príprava, prístup k in-
formačným a  komunikačným technológiám, 
výučba odborných predmetov v cudzích jazy-
koch, možnosť absolvovať časť štúdia na reno-
movaných zahraničných univerzitách. 

 Kvalitu našej univerzity potvrdzujú výsled-
ky pedagogickej a vedeckovýskumnej činnos-
ti a predovšetkým vyše 63-tisíc absolventov, 
ktorí za šesťdesiat rokov opustili brány svojej 
alma mater. 

60_SPU
 NA SLOVÍČKO              

s novou profesorkou Ivetou Ubrežiovou 
z Fakulty ekonomiky a manažmentu

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

Najmä tým, že je rozmanitá a zaujímavá. 
Okrem kolegov z materskej univerzity, s ktorý-
mi spolupracujeme, sa na prednáškach a cvi-
čeniach stretávam s domácimi i zahraničnými 
študentmi. Môžem im odovzdávať svoje vedo-
mosti a skúsenosti najmä z oblasti môjho profi-
lového predmetu medzinárodný manažment a 
podnikanie ako aj manažment. Už tradične po 
ukončení semestra zisťujeme spätnú väzbu od 
študentov a teší ma, že poskytujú námety, kto-
ré posúvajú výučbu dopredu. Je to akási výzva 
a chcem v tom naďalej pokračovať. Vždy mám 
veľmi dobrý pocit z odvedenej práce, keď mi 
po prednáške počas semestra povedia „ďakuje-
me", dozvedeli sme sa veľa nových poznatkov a 
získali sme cenné skúsenosti.

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

Moje odborné vedecké zameranie bolo a bude 
spojené s koncepciou rozvoja fakulty a mater-
skej katedry. O problematiku riadenia podni-
kov, čo obsahuje, ako sa realizuje a čo prináša, 
som sa začala zaujímať už ako študentka - táto 
orientácia sa stala základom pre moje ďalšie 
profesijné zameranie. Nakoľko sa orientujem 
hlavne na medzinárodný manažment, snažím 
sa teoretické a praktické poznatky získané aj 
počas pôsobenia na študijných pobytoch v za-
hraničí, odovzdávať študentom. Zároveň z tohto 
pohľadu pozitívne hodnotím možnosti na Ka-
tedre manažmentu, najmä to, že nám umožňu-
je zapájať sa do medzinárodných projektových 
tímov a vzájomne si odovzdávať skúsenosti. Pri 
tejto príležitosti si nemôžem nespomenúť na 
kolegov, viacerí z nich ma učili ako študentku 

a boli zdrojom cenných rád pri formovaní mojej 
vedecko-pedagogickej profilácie.

Ako veda obohacuje váš život? 
Veda ako zdroj nových poznaní ma sprevá-

dza počas celého profesijného života. Preto 
využívam každú možnú voľnú chvíľu, aby som 
nadobudla čo najviac nových poznatkov v mo-
jom odbore nielen z odbornej literatúry, ale 
predovšetkým prostredníctvom spolupráce s 
kolegami doma a v zahraničí. Skutočne môžem 
povedať, že moja práca ma baví a napĺňa moje 
očakávania.

O potrebe kvalitného vysokoškolského 
vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných 
príležitostiach. Viac ako slová sú potrebné 
skutky. Čo by mala univerzita robiť pre skva-
litnenie svojho vzdelávania a vedeckého vý-
skumu?

Na túto otázku sa odpovedá dosť ťažko, pre-
tože takmer celá kvalitatívna úroveň závisí od 
množstva pridelených finančných prostriedkov. 
Pokiaľ ide o študentov, ktorí k nám prichádzajú 
zo stredných škôl, môj postreh z posledných ro-
kov je ten, že kvalitatívna úroveň ich vedomostí 
je čoraz nižšia. Najčastejšie memorujú učebnú 
látku,  ale nedokážu jej podstatu aplikovať na 
praktické príklady alebo štúdie. Na druhej stra-
ne musím povedať, že univerzita a naša fakulta 
nám vytvára široké pole pôsobenia vo vedecko-
-pedagogickom procese. Ako som už spomenu-
la, máme možnosť zapájať sa do medzinárod-
ných projektových tímov, publikovať spoločne 
aj s kolegami na partnerských univerzitách a 
zároveň prednášať na univerzitách v zahraničí. 
To je iba malá časť toho, čo napomáha k zvyšo-
vaniu kvalifikačnej úrovne pedagogických pra-
covníkov a ich vedeckému zameraniu.

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

Tých míľnikov je v mojom živote viacero. Ur-
čite však jedným z nich je šťastne prežité det-
stvo s rodičmi a súrodencami na dedine neďale-
ko Nitry. Druhým je stretnutie môjho manžela 
a narodenie našej dcéry. Tretím bolo rozhodnu-
tie ísť študovať na vtedy ešte Prevádzkovo- eko-
nomickú fakultu VŠP, kde som dostala kvalitný 
základ, aby som mohla ďalej pokračovať na 
doktorandskom štúdiu. Po jeho ukončení som 
pracovala na Výskumnom ústave živočíšnej vý-
roby v Nitre, kde som získala cenné praktické 
skúsenosti, ktoré boli akýmsi „odrazovým mos-
tíkom" v mojom ďalšom odbornom raste po ná-
vrate na katedru.

                 Renáta Chosraviová

Seminár o problémoch v chove malej poľovnej zveri
Poľovná zver je dôležitou zložkou nášho prí-

rodného bohatstva. Z jej zástupcov, viazaných na 
poľné biotopy, majú najväčší hospodársky výz-
nam hlavne poľné zajace a z pernatej zveri bažan-
ty. V dôsledku vážnych zásahov poľnohospodár-
skej výroby, ale aj ďalších nepriaznivých faktorov 
do životného prostredia uvedených druhov zveri, 
prišlo v ostatých rokoch v porovnaní s nedávnou 
minulosťou k podstatnému poklesu ich stavov a 
produkcie. Táto nepriaznivá situácia si nevyhnut-
ne vyžaduje riešenie. Jednou z foriem, ako pri-
spieť ku zlepšeniu situácie, je prenos a využitie 
najnovších vedeckých poznatkov do poľovníckej 
praxe. S týmto cieľom zorganizovala Obvodná 
poľovnícka komora (OPK) a Okresná organizácia 
Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre v spolu-
práci s odbornými pracoviskami Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity v Nitre a Centrom vý-
skumu  živočíšnej výroby v Nitre (CVŽV) aktuál- 
ne odborné podujatie. Seminár s názvom Mož-
nosti zlepšenia výsledkov v chove zajaca poľného 
a bažanta poľovného v našich podmienkach sa 
konal 2. júna v nitrianskom Agroinštitúte. Od-
borným gestorom za OPK bol autor článku a doc. 
Ing. Jozef Gašparík, PhD., vedúci Katedry hydi-

nárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ.  
Na seminári vystúpili so svojimi odbornými re-
ferátmi aj ďalší pracovníci uvedenej katedry. Ing. 
Peter Šmehýl, PhD., referoval o najnovších po-
znatkoch z farmového chovu bažantov a možnos-
tiach využitia ich produkcie v poľovníckej praxi. 
Ing. Martin Fík, PhD., prezentoval poznatky o 
vplyve predátorov na stavy malej poľovnej zveri 
a možnosti eliminácie strát, ktoré spôsobujú ma-
lej zveri. Poukázal hlavne na potrebu zvýšeného 
úsilia pre redukciu populácie líšky hrdzavej, kto-
ré spôsobujú najväčšie straty na malej zveri. Doc. 
Ing. Jaroslav Slamečka, PhD., vedecký pracovník 
CVŽV, uviedol možnosti zlepšenia potravinovej 
základne zajačej zveri prostredníctvom využitia 
políčok so špeciálnymi plodinami pre túto zver. 
Všetky prezentované poznatky môžu byť priamo 
využité v podmienkach našej poľovníckej praxe a 
významne prispieť ku zlepšeniu situácie v chove 
zajacov a bažantov v našich poľovných revíroch. 
Organizátori zaznamenali zvýšený záujem o toto 
podujatie s aktuálnou problematikou - zúčastnilo 
sa na ňom 71  zástupcov poľovníckych združení a 
spolkov z 15 okresov Slovenska.

Prof. Ing. Imrich Točka, CSc. 

Prof. Dr. Ing. Imrich 
Okenka, PhD.
(rektor SPU 
1999/2000 - 2005/06)

Dr.h.c. prof. Ing.  
Mikuláš Látečka, CSc.
(rektor SPU
 2006/07 – 2009/10)

Dr.h.c. prof. Ing.  
Peter Bielik, PhD.
(rektor SPU 
2010/11- doteraz)

Profesor Pavol Kabina 
oslávil 80. narodeniny
Čas rýchlo plynie a ani sme sa nenazdali, 
náš priateľ a kolega prof. Ing. Pavol Kabina, 
PhD., oslávil významné životné jubileum.

Narodil sa 20. júna 
1932 v Nitre. Často 
spomínal na roky 
prežité štúdiom na 
gymnáziu v Nitre, 
kde maturoval v roku 
1951. Následne na-
stúpil na vtedajšiu 
VŠP v Brne, Lesnícku 
fakultu, odbor  lesných stavieb. Po jej absol-
vovaní pokračoval na postgraduálnom štúdiu 
(PŠ) na Slovenskej vysokej škole technickej. 
Vodné stavby a hydromeliorácie ukončil v roku 
1961. Jeho intenzívna práca v oblasti ochrany 
duševného vlastníctva, v patentových a zlepšo-
vateľských aktivitách, ako aj v normotvorbe, ho 
priviedla v rokoch 1990 až 1991 k ďalšiemu PŠ 
na Inštitúte pre zvyšovanie kvalifikácie v Prahe 
a v Moskve zameranému na ochranu duševné-
ho vlastníctva. Po ukončení štúdia nastúpil do 
zamestnania v Štátnom poľnohospodárskom 
projektovom ústave v Nitre, kde pracoval ako 
zodpovedný projektant a vedúci projekčného 
ateliéru. Na VŠP nastúpil v roku 1961.  Od za-
čiatku pôsobil na Katedre základnej agrotechni-
ky, kde založil oddelenie meliorácií. Bol spolu-
autorom koncepcie nového študijného odboru 
poľnohospodárske meliorácie, na ktorej spolu-
pracoval so zástupcami poľnohospodárskych 
VŠ v Prahe, Brne, Halle/Saale a Rostocku. V 
roku 1964 sa stal vedúcim novovzniknutej Ka-
tedry poľnohospodárskych meliorácií. V roku 
1968 sa najprv otvorili nové možnosti rozvoja a 
prof. P. Kabina prispel k  vytvoreniu novej Ka-
tedry základov vodného hospodárstva. Plány 
boli veľké, ale 70-te roky rozvoj na ďalších 20 
rokov zabrzdili. Ciele sa podarilo zrealizovať až 
koncom 90-tych rokov, keď vznikla nová Fakul-
ta záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Prof. P. Kabina počas svojho pôsobenia na 
univerzite zastával funkciu vedúceho katedry, 
prorektora VŠP a prodekana FZKI pre medzi-
národnú spoluprácu. Veľkú časť svojej práce 
venoval Komisii pre vynálezy a objavy na VŠP, 
pričom bol aj aktívnym tvorcom zlepšovacích 
návrhov a vynálezov, za ktoré získal viac ako 
20 autorských osvedčení. Bol členom mnohých 
odborných  komisií vrátane normotvorných. 
Jeho vedeckovýskumná a realizačná činnosť 
bola zameraná hlavne na výskum problemati-
ky odvodňovania poľnohospodársky využíva-
ných pôd. Mal veľký podiel na zavedení výroby 
drenážnych potrubí z plastov a podieľal sa na 
zavedení bezvýkopovej technológie ukladania 
drenážnych potrubí, pričom preukázal účin-
nosť týchto zásahov a spresnil podmienky jej 
využívania v rôznych pôdnych podmienkach. 
Bol iniciátorom produkcie textilných netka-
ných filtrov používaných pri ochrane drenáží 
a podieľal sa na zavedení strojného obaľova-
nia flexibilných drenážnych rúr netkanými 
filtrami v jednej pracovnej operácii pri výrobe 
drenážnych flexibilných rúrok. Pre testovanie 
vlastností netkaných filtračných textílií vypra-
coval koncept na meracie zariadenie LAHYV 
150, ktoré bolo realizované v dielňach VÚ tex-
tilnej chémie v Žiline a bolo využívané v praxi 
u nás a v Poľsku. Rozsiahla bola aj jeho práca 
v oblasti medzinárodnej spolupráce vo vzdelá-
vaní a výskume. Bol členom vedeckých rád VŠ 
a investičných komisií. Za celoživotnú prácu v 
oblasti vzdelávania sa stal nositeľom plakety 
J. A. Komenského. Získal tiež celý rad ocene-
ní, diplomov a medailí rôznych VŠ, inštitúcií a 
výrobných podnikov doma i v zahraničí. Meno 
prof. Kabinu je známe odbornej, vedeckej a 
vzdelávacej komunite nielen na Slovensku, ale 
aj v zahraničí. Pri mnohých návštevách kolegov 
z praxe je takmer samozrejmá otázka, ako sa 
mu darí a ako mu slúži zdravie. Všetci na neho 
spomínajú ako na prísneho, ale spravodlivého 
učiteľa a priateľa. 

Pri príležitosti jubilea mu v mene všetkých 
kolegov, študentov a priateľov želáme, aby mu 
zdravie lepšie slúžilo a aby sme sa mohli ešte 
dlho tešiť na pravidelné stretávanie v jeho rod-
nom meste Nitre, na škole, ale aj v kruhu jeho 
rodiny. Milý Paľo, „Mnoga lieta, živio.“

 Za spolupracovníkov SPU v Nitre, 
 prof. Dušan Húska a doc. Ľuboš Jurík

My sme boli prví... Stretnutie absolventov 1968 - 44 - 60
Prekvapila vás kombinácia čísel? Ide o stretnu-

tie absolventov VŠP v Nitre z roku 1968 po 44 
rokoch od promócie na počesť 60. výročia SPU 
- alma mater Nitriensis. Stretnutie bývalých štu-
dentov vtedy existujúcich fakúlt (Agronomická, 
Prevádzkovo-ekonomická a Mechanizačná) sa  
konalo 26. mája. Cieľom bolo pospomínať si na 
roky štúdia, „nášho času malín". Boli to roky 
nielen formovania našej odbornosti a charakte-
rov, ale aj budovania školy, jej intelektuálneho a 
materiálneho rozletu v čase obrodného procesu 
československej spoločnosti. Boli to časy mla-

dosti vzácne skĺbené so štúdiom, povinnosťami 
i šibalstvami. Práve úsvit slobody myslenia, hľa-
dania človečenstva a ľudskosti a ich dramatické 
potlačenie, nám - generácii 1968, pomohli nájsť 
samých seba. Aj to boli témy rozhovorov v prí-
jemnej, dobrou hudbou našich čias podfarbenej 
atmosfére Agroinštitútu. Ďakujeme vedeniu SPU 
za možnosť navštíviť aulu, v ktorej sme boli vô-
bec ako prví slávnostne promovaní. Sláva našej 
jubilantke SPU a jej absolventom.  

Za organizátorov: prof. Jozef Bulla, 
PhDr. Daniela Wolfová, prof. Jaroslav Antal
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V záujme zvýšenia počtu prijatých študentov na SPU v Nitre predstavila Kancelária za-
hraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov (KZVaMVP) na mieru šité 
programy pre zahraničné partnerské univerzity. 

Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť...SPU udelili značku 
Kvalita Erasmus 
mobility 2012

 Doktorandi z Turecka ocenili organizáciu 
výučby 

Prvou skupinou, ktorú sme na SPU privítali, 
boli štyria tureckí účastníci programu Leonardo 
da Vinci  v Turecku. Išlo o absolventov Ege uni-
verzity - Dijlu Hiçýlmaz, Kubilayu Ucar, Hasa-
na B. Agira a Figena Ozera, ktorí majú záujem 
pokračovať v doktorandskom štúdiu,  resp. pô-
sobiť ako učitelia alebo vo vedeckovýskumnej 
oblasti. Mladí tureckí kolegovia sa zapájali do 
výučby, organizačných prác v KZVaMVP, vý-
skumnej činnosti a spoločne s kolegami z SPU 
ako výstup pôsobenia v Nitre pripravili tri ve-
decké články na medzinárodný kongres, ktorý 
sa bude konať v septembri v Izmire, v Turecku. 

Keďže  na Slovensku strávili tri mesiace, zau-
jímalo nás ako hodnotia svoj pobyt na SPU a čo 
všetko stihli uvidieť. 

„Samozrejme,“ začala rozhovor s nami Dijle 
Hiçylmaz, „najviac vedomostí získavajú štu-
denti z kníh. Avšak neporovnateľne viac pre 
osobnostný a intelektuálny rozvoj poskytuje 
vzdelávací pobyt v zahraničí, najmä pokiaľ ide 
o neustálu jazykovú prax. Takáto skúsenosť je 
dobrá nielen pre efektívne osvojenie si cudzie-
ho jazyka, ale aj spoznávanie inej kultúry. Žiaľ, 
mnohí mladí ľudia si myslia, že vo výučbe sú 
najdôležitejšie dobré známky, prípadne od-
porúčania či nejaká iná pomoc. Pre mňa vždy 
bola najdôležitejšia možnosť získať v praxi 
poznatky a profesionálne skúsenosti.“ Podľa 
vyjadrenia tureckých kolegov, SPU pre nich 
pripravila kvalitný program. Vyzdvihli najmä 
možnosť oboznámiť sa s organizáciou výučby 
na európskej vysokej škole. Na našu provokač-
nú otázku, či bolo niečo, čo sa im u nás nepá-
čilo, diplomaticky odpovedali, že sú pozitívne 
naladení a snažia sa nájsť všade len to najlep-
šie. Zároveň poznamenali, že za štvrť roka sa 
na univerzite aj na internáte zoznámili s mno-
hými srdečnými ľuďmi, ochotnými pomôcť. 
Počas pobytu na Slovensku si prezreli nielen 
historické pamiatky v Nitre a Bratislave, ale aj 
vo Viedni. Na záver rozhovoru zaželali našim 
študentom veľa študijných úspechov a pedagó-
gom zase múdrych študentov. My zase želáme 
našim tureckým priateľom, aby boli aj naďalej 
plní optimizmu a úspešní vo svojom profesio-
nálnom živote.    

Kazašský študent napísal báseň o Kalvárii                                         
Intenzívny vzdelávací pobyt na SPU absolvo-

vali v priebehu marca až mája aj traja študenti - 
Bayan Kalykova, Mekhriban Kurbanova a Almaz 
Sadykov, z Kazašskej národnej poľnohospodár-
skej univerzity v Alma-Ate. Absolvovali štyri 
predmety na FEM a podľa požiadavky vysiela-

júcej organizácie odborné konzultácie a exkur-
zie v praxi a na zahraničných spolupracujúcich 
pracoviskách. „Dozvedeli sme sa veľa nových 
informácií o podnikateľskom riziku, európskom 
spotrebiteľovi a spotrebiteľskom správaní. Oso-
bitne ma zaujal predmet ekonomika a agrárna 
politika ako súčasť hospodárskej politiky vášho 
štátu, zameranej na zabezpečenie potravinovej 
dostatočnosti v krajine. Pridanou hodnotou po-
bytu bola výučba v anglickom jazyku,“ pove-
dal A. Sadykov a dodal, že „pobyt v európskej 
univerzite je dôstojným doplnením profesijné-
ho životopisu“. V rámci odborného programu 
sa kazašskí študenti zúčastnili na konferencii 
doktorandov v Krakove. Počas pobytu v Nitre 
si obľúbili viaceré miesta v našom meste - hrad, 

Chrám sv. Emeráma, galériu či Divadlo A. Ba-
gara. Jedno z najkrajších miest v Nitre je podľa 
A. Sadykova Kalvária, o ktorej dokonca napísal 
báseň Tu uvidíš Nitru, je ako na tvojej dlani (v 
ruskom jazyku si ju môžete prečítať na www.
polnohospodar.sk). Slová básne: „Do rodnej 
zeme sa ponáhľam, som jej časťou. No sem, na 
Kalváriu, sa určite vrátim, kúsoček srdca tu ne-
chávam,“ hovoria za všetko. Okrem Nitry mali 
študenti možnosť navštíviť aj ďalšie slovenské 
mestá – Bratislavu, Piešťany, obec Oravský Pod-
zámok, ale aj susednú Viedeň.  

Zahraniční študenti si pomaškrtili na čoko-
ládovom workshope

V rámci siete CEEPUS Applied Economics and 
Management sa v priebehu apríla  v spolupráci s 
Katedrou marketingu FEM, uskutočnil CEEPUS 
týždeň na tému Aplikovaný marketingový ma-
nažment, na ktorom sa zúčastnilo 18 študentov 
a učiteľov z Poľska, Českej republiky, Rakúska, 
Maďarska a Chorvátska. Súčasťou programu bol 
čokoládový workshop v Piešťanoch na tému ak-
tívneho zapojenia zákazníka do marketingovej 
akcie a návšteva Eurosalaša pri Brezne. Súčas-
ťou programu bolo pokrstenie novonarodeného 
jahniatka. Nakoľko tam boli študenti z rôznych 
partnerských univerzít a za SPU sa na ňom zú-
častnili študenti FEM z anglicko-ruského študij-
ného programu agrárny obchod a marketing, 
pokrstené jahniatko dostalo meno FEMKA!  
Keď náhodou budete mať cestu okolo salaša, 
nezabudnite ju navštíviť!!!

Prof. Elena Horská, Renáta Chosraviová

Národná agentúra Programu celoži-
votného vzdelávania v SR SAAIC pri 
príležitosti osláv významného jubilea 
programu Erasmus, zameraného na 
podporu spolupráce a mobilít vysoko-
školských študentov, učiteľov a pra-
covníkov, vyhlásila súťaž v rámci SR o 
získanie značky Kvalita Erasmus mobi-
lity 2012. Keďže kvalita prihlášok bola 
vysoká, hodnotiaca komisia nakoniec 
udelila tri prvé miesta: Ekonomickej 
univerzite v Bratislave, Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzite v Nitre a Ži-
linskej univerzite v Žiline. 

Vyhlásenie víťazov sa konalo na Erasmus kon-
ferencii 25 rokov programu Erasmus v Európe a 
15 rokov programu na Slovensku, ktorú organi-
zovala SAAIC 17. mája za účasti predstaviteľov 
Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

Ocenenie za SPU v Nitre prevzala prorektor-
ka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou 
prof. Dr. Ing. Elena Horská, ktorá zároveň na 
konferencii vystúpila s príspevkom Výsledky a 
prínosy programu Erasmus na SPU v Nitre, drži-
teľky značky kvality ECTS. 

Získanie európskej značky ECTS Label v roku 
2010 i národnej značky Kvalita Erasmus mobili-
ty 2012 je významným ocenením kvality práce 
a spolupráce Kancelárie zahraničných vzťahov, 
prodekanov pre zahraničné vzťahy a ECTS koor- 
dinátorov fakúlt, učiteľov, ktorí vyučujú zahra-
ničných študentov v cudzom jazyku ako i za-
mestnancov študentských domov a všetkých 
ostatných zamestnancov SPU, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom prispievajú k úspešnej realizácii 
mobilít domácich i zahraničných študentov a 
zamestnancov v rámci Erasmu i ostatných mo-
bilitných programov a projektov. S potešením 
konštatujeme, že SPU patrí na Slovensku medzi 
najaktívnejšie v oblasti projektovej spolupráce a 
mobilít v rámci vzdelávacích programov EÚ.                                           

Ing. Gabriela Slivinská, KZVaMVP

Technická fakulta 
dostala dar - Peugeot 208 

V spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia v 
Trnave sa 24. mája konalo slávnostné odovzdá-
vanie nových motorových vozidiel Peugeot 208 
odborným školám. Majú slúžiť ako učebná po-
môcka, resp. funkčný model pre viaceré študijné 
zamerania. 

Keďže veľa absolventov Technickej fakulty SPU 
nachádza uplatnenie aj v automobilovom prie-
mysle, uchádzali sme sa o podporu automobilky 
s cieľom nadviazať spoluprácu a s možnosťou 
získať modernú učebnú pomôcku pre študen-
tov TF. Vďaka pracovníkom Katedry dopravy a 
manipulácie (KDM) TF sme získali Peugeot 208, 
ktorý od generálneho riaditeľa Luciana Bionda 
prevzal dekan TF prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.  
Na podujatí bola zároveň prezentovaná spoloč-
nosť PSA Peugeot Citroën, jej história, zastúpe-
nie vo svete a dosiahnuté úspechy výrobného 
závodu PSA Peugeot Citroën Slovakia v Trnave. 
Okrem oboznámenia s technologickými linkami 
závodu, sa generálny riaditeľ venoval aj cieľom a 
víziám spoločnosti PSA  Peugeot Citroën v nasle-
dujúcich rokoch vo svete, pričom vyzdvihol zá-
ujem a profesionalitu zamestnancov. S ich pod-
porou má výrobný závod v Trnave patriť medzi 
tri najlepšie v Európe. Nás však potešila skutoč-
nosť, že okrem najnovšieho produktu Peugeot 
208, ktorého výroba bola spustená začiatkom 
mája 2012, spoločnosť prejavila záujem rozvíjať 
spoluprácu s TF a zvyšovať úroveň odborných 
poznatkov našich študentov. Nové motorové vo-
zidlo sa stane súčasťou laboratória spaľovacích 
motorov a prevodového ústrojenstva mobilnej 
techniky na KDM TF, kde ponúkame vo svojich 
učebných plánoch predmety, ktoré sú úzko za-
merané na oblasť automobilovej, dopravnej a 
manipulačnej techniky.                

  Ing. Ľubomír Hujo, PhD., TF

Foto: archív TF

O spolupráci so srbskou 
univerzitou

Ocenenie pre doc. Ľ. Juríka

Varšavská univerzita (Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego - SGGW) vo Varšave už tra-
dične organizuje  k výročiu svojho vzniku tzv. 
Dni SGGW.  Pri tejto príležitosti sa areál školy 
naplní stánkami jednotlivých katedier z 13 fa-
kúlt, kde obyvateľom mesta a okolia ponúkajú 
informácie o svojej činnosti a produkty súvisiace 
s ich náplňou. Pre kultúrne vystúpenia je pripra-
vené centrálne pódium. Oslava trvá tri dni. Pri 
tejto príležitosti rektor univerzity oceňuje pra-
covníkov fakúlt a významných zahraničných 
spolupracovníkov. Tento rok sa slávnosť konala 
18. – 20. mája. Medzi ocenenými zahraničnými 
spolupracovníkmi bol aj doc. Ing. Ľuboš Jurík, 
PhD.,  z Katedry krajinného inžinierstva FZKI.  
Z rúk rektora prof. Alojza Szymańskeho  prevzal 
ocenenie za dlhoročnú spoluprácu s Fakultou 
stavieb a ochrany životného prostredia SGGW.            
                          rch

Moderný automobil bude slúžiť študentom ako 
vyučovacia pomôcka.

Za krásami Slovenska...

Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja (FEŠRR) SPU už  tretí rok rozvíja spo-
luprácu so Singidunum univerzitou v Beleh-
rade, v Srbsku, prostredníctvom  výskumu 
rýchlorastúcich drevín v rámci projektu APVV 
„Porovnávacie štúdie adaptability a produkti-
vity energetických drevín a bylín pestovaných 
na poľnohospodárskej pôde južného Slovenska 
a Srbska“, ako aj prostredníctvom vzdelávacie-
ho projektu Vyšehradského fondu „Visegrad for 
Serbia: Rural Ecology Best Practices“, ktorý ko-
ordinuje srbská univerzita. Partnermi sú SPU v  
Nitre, Juhočeská univerzita v Českých Budějo-
viciach a SGGW vo Varšave. 

Pedagógovia z partnerských univerzít pripra-
vili pre srbských študentov prednášky, ktoré 
obsahovali príklady dobrej praxe z krajín Vy-
šehradu a možnosti ich implementácie v srb-
ských vidieckych oblastiach. Na záver predná-
šok FEŠRR zabezpečila exkurziu do Arboréta 
v Mlyňanoch. Študentov  z Belehradu sprevá-
dzal riaditeľ Ing. Peter Foťka, PhD., ktorý si 
pre nich pripravil aj odbornú prednášku o cu-
dzokrajných drevinách. Do programu exkurzie 
bola zahrnutá aj návšteva Bobiho ranču a skal-
ných obydlí v Brhlovciach. Prodekanka  Fakul-
ty aplikovanej ekológie Singidunum univerzity 
v Belehrade Dr. Jelena Milovanovič na záver 
pobytu v Nitre uviedla, že exkurzia a ostatný 
program na vidieku v okolí Nitry boli veľkým 
prínosom pre belehradských študentov. „Máme 
vynikajúcu spoluprácu s FEŠRR, preto na rok 
opäť plánujeme podobnú exkurziu,“ dodala.          

Doc.  JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., 
prodekanka  FEŠRR

Na čokoládovom workshope sa zúčastnili aj indonézski študenti z University Andalas.

Snímky: archív KZV
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 v ZRKADLE...             
 

INg. VLADIMÍRA 
KŇAZOVICKÁ, PhD.
Pracovná pozícia: 
odborná asistentka na 
Katedre hodnotenia a 
spracovania živočíš-
nych produktov FBP
Miesto narodenia: 
Poprad
Vek: 28

Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Predavačkou, záhradníčkou, lekárkou...
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať? 
Nechávam sa prekvapiť životom. Najlepšie 
stretnutia a rozhovory sú náhodné, spontánne.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Zo slnka, dažďa, vetra, zo zelených stromov, 
trávy a kvetov. 
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Snažím sa meniť to, čo môžem a viem zme-
niť. Význam niektorých „nezmeniteľných“ 
udalostí v živote, sa zvyčajne ukáže až ne-
skôr.
Čo rada čítate (počúvate)? 
Knihy mám veľmi rada a k mojim najobľúbe-
nejším patria diela Maria Puza. V poslednom 
čase ma oslovila kniha Pavla Rankova Stalo 
sa prvého septembra (alebo inokedy). Hudbu 
mám tiež rada - stačí mi zapnuté rádio.
Ako si dobíjate energiu? 
Tichom, športom, knihami, prírodou.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Mám – kofeín a nikotín.
Aké máte koníčky? 
Šport, knihy a maľovanie.
Máte nejaký obľúbený citát?  
Je to skôr motto: Každý človek žije najlepšie 
ako vie.                             rch

O možnosti absolvovať stáž na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu SR som sa do-
zvedela náhodne. O to viac ma potešilo, keď som 
zistila, že ako študentka vysokej školy (2. roč. in-
žinierskeho štúdia na FEŠRR SPU) spĺňam všet-
ky kritériá. Preto som neváhala a poslala žiadosť. 
Už od začiatku som túto príležitosť vnímala ako 
dobrý začiatok pre svoju budúcu profesionálnu 
kariéru. Stáž som absolvovala od 12. apríla do 
12. mája v Sekcii medzinárodných vzťahov. Té-
mou bola Príprava medzinárodných zmluvných 
dokumentov pre oblasť vzdelávania (bilaterál-
ne a multilaterálne dohody). Za negatíva vyso-
koškolského systému na Slovensku považujem 
chýbajúcu prepojenosť na trh práce. Pôsobenie 
v pozícii stážistky mi pomohlo aplikovať teoretic-
ké vedomosti v praxi, podieľať sa na každodennej 
činnosti zamestnancov uvedenej sekcie a získať 

nový pohľad na fungovanie štátnej správy. Okrem 
toho som sa zúčastnila na dvoch výberových ko-
naniach (VK) v rámci Slovenskej akademickej 

Stáž na ministerstve je dobrou 
praktickou skúsenosťou

informačnej agentúry (SAIA). V rámci predprí-
pravy na konania som musela naštudovať mate-
riály, ktoré poslali študenti - uchádzači o letné, 
alebo semestrálne pobyty v zahraničí. Prvé VK sa 
konalo pre Ukrajinu, druhé pre Rakúsko v rámci 
dohody Akcia Slovensko - Rakúsko. Zúčastnila 
sa na ňom aj rakúska strana a okrem hodnotenia 
študentov, uchádzajúcich sa o letné jazykové/se-
mestrálne pobyty, bolo jedným z hlavných bodov 
programu aj naplánovanie oslavy v rámci 20. vý-
ročia tejto spolupráce. Veľkým prínosom pre mňa 
bolo vidieť, ako sa takéto podujatie plánuje. Tretie 
VK sa uskutočnilo v rámci Vyšehradského fondu 
medzi krajinami V4. Konalo sa v anglickom jazy-
ku formou pohovorov so študentmi. Bola to pre 
mňa tiež zaujímavá skúsenosť, keďže som mala 
možnosť celý priebeh konania sledovať nie ako 
študentka, ale účastníčka. Za veľkú pridanú hod-
notu  stáže považujem to, že som mala možnosť 
využiť svoje jazykové znalosti (AJ, NJ a FJ). 

Okrem získania praktických skúseností som 
počas stáže mala možnosť oboznámiť sa s proble-
matikou UNESCO a ďalšími bilaterálnymi a multi-
laterálnymi dohodami v oblasti vzdelávania, zistiť 
aké náročné, ale zároveň dôležité, je pre SR aktív-
ne participovať na programoch pomoci a rozvoja 
vzhľadom na budúcu a silnejšiu integráciu SR 
v rámci medzinárodných organizácií a Európskej 
únie. 

Keďže som v poslednom ročníku štúdia, rov-
nako mňa i mojich spolužiakov čaká hľadanie 
zamestnania. Pevne verím, že všetky poznat-
ky a skúsenosti, ktoré som získala na FEŠRR či 
už počas Erasmus pobytu na Azorských ostro-
voch (2009), štúdia v anglickom jazyku (2010) 
a participácii na medzinárodnom module Eure-
ka (2011), návštevy Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu (2010) a ďalších podujatí, mi budú 
prínosom. Nakoniec by som rada zaželala svo- 
jim spolužiakom veľa elánu a energie pri hľadaní 
zamestnania, ktoré ich bude napĺňať a zároveň by 
som touto cestou rada poďakovala aj všetkým vy-
učujúcim za ich odborné rady, ako aj ponúknuté 
možnosti, ktoré sme počas štúdia mohli využiť. 
Verím, že sa v budúcnosti stretneme pri riešení 
odborných problémov.        Lucia Grešová, FEŠRR

 VESELOU CERUZKOU 
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Foto: archív GS

V Poľsku na tému trvalo udržateľný rozvoj
V poľskom Rogowe sa 18. - 22. apríla konala 

študentská konferencia na tému trvalo udržateľ-
ný rozvoj (TUR). Stretlo sa na nej 60 študentov 
z celého sveta, ktorí diskutovali na tému odpady, 
bývanie, doprava, spotreba jedla, vody, energie 
a ich dopad na TUR. Slovensko reprezentovalo 
5 študentov vrátane nemeckej Erasmus Mundus 
študentky. Absolvovali sme zaujímavé prednášky 
pedagógov zo Švédska, Lotyšska, Nemecka a 
Litvy. Počas prvého dňa každá krajina prezen-
tovala aspekty TUR vo svojej krajine. Voľný čas 
vo Varšave sme využili na prehliadku mesta. Po-
čas výletu do Lodže, tretieho najväčšieho mesta 

v Poľsku, sme sa zúčastnili na odbornej debate 
na Technickej univerzite. Navštívili sme aj ob-
chodné centrum Manufaktura (ocenené Zlatým 
certifikátom za najlepší turistický produkt roka 
2010, ktorý udeľuje Poľská turistická organizácia) 
a komplex bývalej textilnej fabriky z 19. storočia. 
Svojou rozlohou 27 ha patria medzi najväčšie kul-
túrne a obchodné centrá v Európe. Prínos konfe-
rencie bol najmä v tom, že prinútila účastníkov 
zamyslieť sa nad budúcnosťou prírodných zdro-
jov a vážiť si to, čo nám príroda ponúka. 

Naše poďakovanie za organizačné zabezpečenie 
patrí doc. A. Fehérovi.      Ľubica Vajsová, FEŠRR

Víťazkou medzinárodnej fotografickej 
súťaže sa stala študentka FEM

V rámci výmenného programu CEEPUS,  urče-
ného na univerzitné štúdiá v 17 stredoeurópskych 
krajinách, som sa zúčastnila na študijnom pobyte 
na Univerzite sv. Štefana v Gödöllő v Maďarsku. 
Na konci semestra bola vyhlásená súťaž o naj-
lepšiu študentskú fotografiu charakterizujúcu ži-
vot na tejto univerzite. Keďže pobyt bol pre mňa 
úžasným zážitkom, rozhodla som sa do nej zapo-
jiť. Požiadala som priateľa, aby ma odfotil v uni-
verzitnom parku (na snímke). Všetky fotografie 
súťažiacich boli vystavené v aule univerzity. Vý-
sledky boli vyhodnotené počas medzinárodného 
týždňa (14. - 18. 5.). Bola som milo prekvapená, 
keď som sa dozvedela, že mi udelili prvú cenu. 
Žiaľ, vyhodnotenie súťaže sa konalo až po mojom 
návrate na Slovensko, takže cenu som si nemoh-
la prevziať osobne. Napriek tomu som sa tešila, 
že som mohla aj týmto spôsobom reprezentovať 
našu univerzitu i krajinu. Pobyt  na univerzite 
v Maďarsku mi okrem spomienok, získaných ve-
domostí, skúseností a množstva nových priateľov 
pripomína aj certifikát a výhra.                    

Bc. Mária Szárazová, FEM Foto: archív MS

 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. 

  Čo sa urodilo v kvetináči...
Foto: Milan Greguš

Foto: archív LG

Klub poľnohospodárskych odborníkov 
(KPO)  pri SPU v Nitre vznikol v roku 1999. 
Predstavuje otvorenú nezávislú organizáciu 
založenú na dobrovoľnom členstve. Cieľom 
členov klubu je aktívne sa podieľať na prehl-
bovaní spolupráce medzi SPU, jej pracovník-
mi a podnikateľskými subjektmi, domácou 
i zahraničnou vedeckovýskumnou základňou 
a inštitúciami agropotravinárskeho komple-
xu. Od svojho založenia eviduje 170 členov. 
Posledné riadne stretnutie členov klubu bolo 
v auguste roku 2011. 

V dňoch 16. - 18. mája 2012 sa na SPU ko-
nala medzinárodná konferencia Globálne 
komoditné trhy: Nové výzvy a úloha verej-
ných politík, ktorú organizovala FEM v spo-
lupráci s KPO. V rámci nej prebehlo stretnutie 
a odborná diskusia členov klubu hlavne na 
tému koncepcie rozvoja poľnohospodárstva 
a nových plánovaných činností klubu. Klub 
nadväzuje spoluprácu s Agromagazínom - 
mesačníkom o ekonomike a financiách v ag-
rosektore, so Združením mladých farmárov 
Slovenska (www.asyf.sk) a s webovými por-
tálmi www.polnoinfo.sk a www.spp2020.sk. 

Pri príležitosti osláv 60-teho výročia zalo-
ženia SPU v Nitre, resp. VŠP, sa v septembri 
2012 uskutoční stretnutie absolventov univer-
zity. Záujmom klubu je prizvať do svojich ra-
dov nových, hlavne mladých členov, ktorí by 
pomohli stanoviť jeho nové ciele a koncepciu 
práce. Bolo by nám cťou, keby ste uvedenú 
ponuku prijali a rozšírili tak rady a činnosť 
odborníkov z oblasti poľnohospodárstva. 

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

Slovenská 
poľnohospodárska 
univerzita v Nitre
KLUB poľnohospodárskych 
odborníkov

 práVE VyšLi  ...                   
skriptá

J. Frančák a kol.: Technika v agrokomplexe. 1. 
prepracované vyd., náklad 200 ks, cena 7,60 €

D. Páleš a kol.: Návody na cvičenia z konštruk-
tívnej geometrie. 1.vyd., náklad 1200 ks, cena 
1,50 €

D. Lančarič – R. Savov: Návody na cvičenia z 
firemného plánovania. 1. vyd., náklad 200 ks, 
cena 3 €

P. Slamka – E. Hanáčková: Manažment živín 
v agroekosystéme. 1. prepracované vyd., náklad 
700 ks, cena 3 €

M. Halo a kol.: Chov koní. 2. prepracované 
vyd., náklad 250 ks, cena 3 €

J. Golian a kol.: Bezpečnosť potravín. 1. vyd., 
náklad 150 ks, cena 6 €

I. Vitázek: Teplotechnika a hydrotechnika. 1. 
vyd., náklad 200 ks, cena 5 €

 Ž. Balážová a kol.: Základy biochémie. 1. vyd., 
náklad 500 ks, cena 3 €

R. Pospišil a kol.: Integrovaná rastlinná výroba. 
1. vyd., náklad 500 ks, cena 3,80 €  

V. Tančin – I. Imrich: Všeobecná zoohygiena. 1. 
vyd., náklad 300 ks, cena 5,50 € 

J. Streďanský – L. Grešová: Veterná erózia 
pôdy. 1. vyd., náklad 80 ks, cena 2,90 €

R. Majdan a kol.: Teória a konštrukcia trakto-
rov. 1. vyd., náklad 120 ks, cena 5,30 €

   Vydavateľstvo SPU

Promócie seniorov
V aule SPU promovali 19.  júna absolventi 

seniorského vzdelávania na Univerzite tretie-
ho veku. Ich účasť na slávnostnej promócii  
podporilo finančnou čiastkou aj mesto Martin, 
kde je jedno zo stredísk výučby. V tomto aka-
demickom roku  ukončilo záujmové štúdium 
153 seniorov v strediskách Nitra, Martin, Žili-
na a Prievidza.      
        dm

Ilustračné foto



6

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 Fakulty agrobiológie a potravinových 

zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že
 3. júla 2012 o 9.00 h v knižnici Katedry vý-

živy zvierat (pavilón T, 4. posch.) bude MSc. 
Hasan Abdullah Mohammed, doktorand na 
KVZ, obhajovať dizertačnú prácu na tému Uti-
lization of Different Lipids in Broiler`s (Ross-
308) Feeding.

Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre ozna-
muje, že 

4. júla 2012 o 9.00 h v zasadačke TF (pavi-
lón M, 4. posch.) prednesie RNDr. Vlasta Vo-
zárová, PhD., odborná asistentka na Katedre 
fyziky, verejnú habilitačnú prednášku na tému 
Termofyzikálne vlastnosti  a teplotné správa-
nie  biologických materiálov a bude obhajovať 
habilitačnú prácu s rovnakým názvom;

4. júla 2012 o 11.00 h v zasadačke TF (pavi-
lón M, 4. posch.) prednesie dr. inž. Józef Gor-
zelány, odborný asistent na Fakulte biológie 
a poľnohospodárstva Rzesowskej univerzity, 
Poľsko, verejnú habilitačnú prednášku na 
tému Skúmanie vplyvu základných  faktorov 
na technicko-ekonomickú efektívnosť pestova-
nia cukrovej repy a bude obhajovať habilitač-
nú prácu s rovnakým  názvom.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinár-
stva  SPU v Nitre oznamuje, že v dňoch 23. – 
28. augusta 2012 sa budú konať obhajoby dok-
torandských dizertačných prác v dennej a ex-
ternej forme doktorandského štúdia na FBP.

V sezóne 2011/2012 sa v rámci majstrovstiev 
Slovenskej republiky vo volejbale predstavili 
štyri kategórie: extraligové družstvo mužov, 
juniori v 1. lige skupina Západ, kadeti oblasť 
Západ a žiaci oblasť Západ spojená s oblasťou 
Bratislava.

VK Ekonóm SPU Nitra, pravidelný účastník 
extraligovej súťaže, obsadil v tejto sezóne 5. 
miesto. Družstvo mužov, zložené väčšinou zo 
študentov SPU a doplnené o študentov UKF 
a Športového gymnázia v Nitre, hralo v zlože-
ní: P. Šompľak, P. Petrík, P. Czápa, P. Šimko, B. 
Kempa, J. Hukel, Ľ. Vavro, M. Ligač, O. Hruboš-
ka  (všetci z SPU),  R. Mészáros , M. Pavelka, P. 
Porubský,  M. Turis (všetci ŠG), D. Mikušovič , 
M. Krajčík (obaja z UKF),  L. Marciš  (UMB BB), 
Ľ. Gál, M. Šomko (obaja absolventi VŠ). 

Prípravu na sezónu 2011/2012 sme začali v 
auguste. V priebehu 10 týždňov, z ktorých po-
lovica  bola zameraná hlavne na kondičnú prí-
pravu, sme absolvovali tri turnaje v Čechách 
a odohrali 13 zápasov. Poslednou previerkou 
pred súťažou bol kvalitne obsadený domáci 
turnaj o Pohár rektora SPU, kde sme obsadili 3. 
miesto. 

Základná časť extraligy odštartovala  v ok-
tóbri. Novým pravidlom v tomto súťažnom roč-
níku bol systém bodovania, keď za výhru 3:0 
a 3:1 získal víťaz 3 body a porazený ostal bez 
bodu. Za víťazstvo 3:2 získal víťaz 2 body a po-
razený 1 bod.  

Nezačali sme dobre,  v prvých siedmich zá-
pasoch sme získali iba jeden bod a klesli  na 
posledné miesto. Najväčšie problémy boli na 
poste stredových hráčov, kde nastupoval Šim-
ko a Marciš, ktorí zatiaľ v extralige iba získavali 
skúsenosti. Po doliečení Czápu, návrate Ľ. Gála, 
ako aj získaní M. Šomka - posily na poste dia-
gonálneho hráča - sme začali pomaly zbierať 
body. Po prvej časti so ziskom 15 bodov to však 
stačilo iba na 6. miesto. V druhej časti sme odo-
hrali 10 zápasov a darilo sa nám podstatne lep-
šie (z možných 30 bodov sme získali 23). V ko-
nečnom zúčtovaní sme obsadili v skupine o  
5. - 10. miesto druhú priečku, čo nám vo štvrť-
finále prisúdilo za súpera VK Svidník, ktorému 
sme podľahli vo všetkých troch zápasoch zhod-
ne 1 : 3. Prejavila sa väčšia zohratosť a skúse-
nosti minuloročného bronzového celku extrali-
gy a finalistu tohtoročného Slovenského pohá-

ra. Pre náš tím bolo určite zážitkom hrať pred 
plnou halou vo Svidníku, kde fanúšikovia boli 
ďalším hráčom a  neustálym povzbudzovaním 
veľmi pomohli domácemu družstvu.

Neúspech vo štvrťfinále nás posunul do sku-
piny o 5. až 8. miesto. V prvom kole play-off 
sme sa stretli s družstvom Myjavy, ktoré sme 
zdolali v oboch zápasoch 3:0, 3:1 a postúpili do 
2. kola, kde sa hralo o konečné 5. miesto v sú-
ťaži. V stretnutí s družstvom Prešova sme hneď 
v prvom zápase na palubovke súpera zvíťazili 
hladko 3:0 a v odvete v domácom prostredí sme 
podľahli 1:3, keď po hladko vyhratom prvom 
sete dostali šancu aj tí hráči, ktorí hrali v extra-
lige menej. Tešili sme sa z konečného 5. miesta, 
čo je oproti minuloročnému 7. miestu zlepšenie. 
O tento úspech sa zaslúžila najmä základná 
šestka, ktorá sa postupne vybudovala: Šompľak-
-nahrávač, Czápa a Gál - blokári, Krajčík a Kem-
pa - smečiari, Šomko - univerzál a O. Hruboška 
- libero.

Pre budúci ročník treba doplniť družstvo o no-
vých, perspektívnych hráčov a vytvoriť na jed-
notlivých postoch zdravú konkurenciu. Na do-
pĺňanie kádra mužov máme vytvorenú mládež-
nícku základňu, ktorá sa v tejto sezóne nedala 
zahanbiť a dosiahla výborné výsledky. Juniori 
obsadili v 1. lige mužov (skupina Západ) 6. 
miesto a najvýraznejší úspech dosiahli kadeti, 
ktorí vyhrali majstrovstvá Slovenska vo svojej 
kategórii. Bronzové medaily získali aj žiaci na 
majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Bra-
tislave. Obidve družstvá (žiaci aj kadeti) pôso-
bia v Centre talentovej mládeže, ktoré je vytvo-
rené pri klube. Výsledky mládeže nám dávajú 
záruku do budúcnosti pre ďalší rozvoj mužské-
ho volejbalu na pôde SPU a v našom meste.

Chceme poďakovať vedeniu SPU v Nitre, mes-
tu Nitra ako aj sponzorom za podporu a pod-
mienky, ktoré vytvárajú pre náš klub, aby sme 
mohli dosahovať dobré výsledky a  úspešne re-
prezentovať univerzitný šport v Nitre a na Slo-
vensku.

Daniel Oravec, tréner družstva mužov
Ing. Miroslav Štrbavý, člen výboru VK

Volejbalový klub Ekonóm SPU Nitra je dlhodobo jedným z popredných klu-
bov, ktoré reprezentujú našu univerzitu pozoruhodnými výsledkami doma 
i v zahraničí.

Volejbalisti SPU majú za sebou dobrú sezónu 

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.

neustále aktualizované cenové informácie
nové rubriky a autori, ktorí zabezpečia

 komplexný pohľad na agrosektor
prehľadné a intuitívne rozhranie
optimalizácia pre smart telefóny

  Foto: archív VK

(176/2012)

(172/2012)

Nitrianska letná univerzita 2012
SPU a UKF v spolupráci s mestom Nitra aj tento 

rok pripravili projekt, v rámci ktorého sa deti od 
9 do 12 rokov  hravou a tvorivou formou oboz-
námia s akademickým prostredím, charakterom 
štúdia na univerzite a vybranými zaujímavými té-
mami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky štu-
dijných programov oboch nitrianskych univerzít. 
Letná univerzita sa uskutoční od 2. do 13. júla. 

Viac na www.uniag.sk.

Za dvadsať rokov exis-
tencie sa E – KU Inšti-
tút JaIK vyprofiloval na 
modernú vzdelávaciu 
inštitúciu zameranú na 
výučbu cudzích jazykov 
s najvyšším počtom ja-
zykových licencií v SR. 
Od začiatku pracoval 
na jasnej vízii - stať sa 
testovacím jazykovým 
centrom na európskej 

úrovni. V E – KU môžu záujemcovia absolvo-
vať skúšky Goetheho inštitútu (D), Cambridge 
ESOL (UK), TOEFL (USA), City & Guilds (UK), 
ECL (EÚ) a štátne jazykové skúšky.

Zámer vykonávať renomované jazykové 
skúšky s orientáciou aj na potreby vysoko-
školákov zhodnotil riaditeľ A. Vdovičenko: 
„Bolo to správne rozhodnutie. Štandardizova-
ný systém v uznávaní jazykových dokladov je 
pre Európu nevyhnutný. Študenti sa dnes bez 
kvalitného certifikátu takmer nezaobídu. Nie 

je jazykový certifikát ako certifikát, aj medzi 
nimi sú obrovské rozdiely. Napríklad skúšku 
TOEFL vyžadujú takmer všetky americké a ka-
nadské univerzity, čoraz častejšie aj európske. 
Na túto skúšku k nám niekedy zavítajú aj štu-
denti z Rakúska. To dokazuje nadregionálny 
význam E – KU. Avšak najväčšiu radosť máme 
z toho, že práve v tento jubilejný rok sme mohli 
ponúknuť skúšky Cambridge ESOL. Licencia 
najprestížnejšej univerzity sveta je pre nás mi-
moriadnym ocenením.“ Orientácia na vysoko-
školákov priniesla pred niekoľkými týždňami 
svoje ovocie. Pobočka AIESEC v Nitre ocenila  
E – KU ako najlepšieho partnera v akademic-
kom roku 2011/12.

Počas svojej  dvadsaťročnej činnosti sa E – KU 
Inštitút JaIK zaradil medzi významné vzdelá-
vacie inštitúcie nitrianskeho regiónu, pričom 
v skúškovej činnosti presahuje jeho hranice. 

E – KU Inštitút JaIK, Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel: 037 / 6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk, 
www.eku.sk

S ocenením od vysokoškolákov E – KU Inštitút JaIK  
slávnostne ukončil 20. školský rok

Fakulta biotechnológie a potravinárstva  
SPU s hlbokým zármutkom oznamuje, že 17. 5. 
2012 nás vo veku 82 rokov navždy opustil prof. 
MVDr. Mikuláš Pješčak, CSc., bývalý dlhoroč-
ný pedagóg na Katedre fyziológie rastlín. Na po-
slednej ceste sme ho odprevadili 19. 5. 2012 na 
Mestskom cintoríne v Nitre. 

Fakulta agrobiológie a potravinových 
zdrojov s hlbokým zármutkom oznamuje, že 

22. 5. 2012 nás vo veku nedožitých 80 rokov 
navždy opustil doc. RNDr. Milan Grenčík, 
CSc., bývalý pedagóg na Katedre ochrany rast-
lín a  odborník v oblasti šľachtenia a genetiky 
rastlín, ako aj zavádzania a pestovania chmeľu 
na Slovensku. 

Na poslednej ceste sme ho odprevadili 25. 5. 
2012 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabaj-
skej ceste.                   

               Česť ich pamiatke!

 S PIETOU                                                             




