
Nový akademický rok 
v znamení príprav na oslavy

Mlyny sa zazelenali 

polnohospodár
Vážení čitatelia, 
milí priatelia,
jesenné obdobie prináša 

do univerzitného života 
mnoho pestrosti a fareb-
nosti. Semester je v plnom 
prúde a prváci sa postupne 
zoznamujú s novým pros-

tredím, formálne i neformálne. Formálne na 
prednáškach, cvičeniach a tiež na predmete 
úvod do vysokoškolského štúdia. Neformál-
ne prostredníctvom transferu „know-how“ 
od starších kamarátov a spolužiakov a rôz-
nych študentských akcií, medzi ktorými do-
minuje akademická študentská slávnosť zva-
ná imatrikulácie. Naši prváci budú oficiálne 
prijatí do cechu študentského a celá paráda 
vyvrcholí imatrikulačným plesom. 

O niekoľko dní sa, milí priatelia, prehupneme 
do mesiaca november, ktorý sa už zopár rokov 
hrdí prívlastkom študentský. Vedenie univer-
zity a  Kancelária komunikácie a práce s ve-
rejnosťou pripravili v spolupráci s viacerými 
univerzitnými pracoviskami niekoľko podu- 
jatí, určených univerzitnej komunite, ale aj ši-
rokej verejnosti. Aktivity a podujatia vytvoria 
kozmopolitné prostredie, v ktorom sa stretne 
vonkajší svet s vnútorným svetom univer-
zity, zmysel pre krásu a harmóniu s exakt-
nosťou vysokoškolského vzdelávania, deti 
a stredoškolská mládež s vysokoškolskými 
profesormi a štúdium na domácej univerzite 
bude konfrontované s možnosťami v ďalekom 
i blízkom zahraničí. 

Aktivity odštartuje 7. novembra výsta-
va fotografií KONE a ĽUDIA, organizovaná 
vďaka iniciatíve Katedry špeciálnej zootech-
niky FAPZ a jesenné kreácie z FZKI a Bota-
nickej záhrady SPU. Pestrá bude aj ponuka 
Študentských dní nitrianskych univerzít, 
v ktorej nebude chýbať šport i zábava. Ich 
súčasťou bude Deň otvorených dverí SPU, or-
ganizovaný 16. novembra za aktívnej účasti 
všetkých fakúlt. Aula sa v tento deň zmení 
na akýsi „Hyde park“ v malom, ktorý bude 
mať čo ponúknuť študentom i širokej verej-
nosti. Dopoludnia bude prednáška zástupcu 
Austrálskej obchodnej komory v Prahe na 
tému internacionalizácie vzdelávania i pod-
nikania, potom sa mladým prihovorí tancom 
skupina Capoeira a ďalšie ponuky prídu zo 
strany maďarskej, švédskej a holandskej part-
nerskej univerzity. Popoludnie bude vyhra-
dené prezentácii Indonézskeho veľvyslanec-
tva a celoživotnému vzdelávaniu. Študentov 
určite zaujme vyhlásenie súťaže o Najkrajšiu 
fotografiu z pobytu Erasmus a súťažou o naj-
lepšiu prezentáciu svojej krajiny chceme ak-
tivizovať zahraničných Erasmus študentov 
a zahájiť propagáciu a nábor v radoch našich 
študentov pre ďalší akademický rok. 

Babie leto, hmlisté rána, melancholická ná-
lada. Čerstvé a šťavnaté jablká odtrhnuté pria-
mo zo stromu vo vašej záhradke, vyškierajú-
ca sa tekvica a detské šibalské očká na oslavu 
Halloweenu. Nádherne farebné lístie príjem-
ne šuchotajúce pod nohami, ticho, pokoj, 
sviatočná novembrová spomienka na tých, 
ktorí nás mali tak radi... jeseň prináša mnoho 
pestrosti a farebnosti nielen do univerzitného 
života. Peknú farebnú jeseň, priatelia!

Prof. Dr. Ing. Elena Horská,
prorektorka  pre zahraničné vzťahy 

a prácu s verejnosťou

Spoločne
riešme 
problémy

Rok vo Viedni
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V aule SPU sa 23. septembra konalo slávnostné otvorenie nového 
akademického roka na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. 
Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že sa bude niesť v znamení  príprav 
na oslavy 60. výročia vzniku samostatnej Vysokej školy poľnohospo-
dárskej v Nitre. 

Zsolt Simon: SPU 
čakajú nové výzvy  

Diskusné fórum
o študentských 
domovoch

Zo študijného 
pobytu Erasmus 
v hlavnom meste 
našich západných 
susedov

spravodaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Medzi vzácnymi hosťami bol minister pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, Zsolt Simon, 
zástupkyňa Indonézskeho veľvyslanectva v SR, 
Meylia Wulandari, tajomník veľvyslanca Ukrajiny 
v SR, Andrej Bariak, poslanci  NR SR, rektori part-
nerských univerzít a predstavitelia reprezentujúci 
hospodársky, akademický a spoločenský život v 
našom meste a regióne.    

Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril 
rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
ktorý bilancoval udalosti predchádzajúceho 

akademického roka a načrtol hlavné úlohy pre 
nadchádzajúci. Zdôraznil, že strategickým cie-
ľom naďalej zostáva poskytovanie kvalitného 
vysokoškolského vzdelávania, rozvoj vedecko-
výskumnej činnosti, internacionalizácia štúdia a 
výskumu, vytváranie vhodných podmienok pre 
prax študentov a rozvoj univerzity prostredníc-
tvom  najnovších  informačných a komunikač-
ných technológií. Snahou vedenia univerzity je  
pomáhať absolventom uplatniť sa na trhu práce.  
„S cieľom zvýšiť zamestnanosť našich absolven-

tov  vytvárame priestor pre kariérne poradenstvo 
študentov posledných ročníkov  a budeme pokra-
čovať v tradícii organizovania celouniverzitného 
Dňa kariéry.  Naším záujmom je oživiť činnosť 
Klubu poľnohospodárskych odborníkov a zriadiť 
Alumni klub pre udržanie kontaktu absolventov 
s univerzitou.  S cieľom skvalitniť štúdium a život 
našich študentov  sme vyhlásili súťaž na diskus-
nom fóre My university, kde každý študent,  za-
mestnanec či absolvent môže vyjadriť svoj názor 
na aktuálne témy,“ povedal rektor.  Ďalej  pripo-
menul 20. výročie vzniku Univerzity tretieho 
veku na SPU, zakladateľom ktorej bol vynikajúci 
pedagóg a propagátor seniorského vzdelávania, 
prof. Ing. Ján Švihra, DrSc. Udelenú Zlatú me-
dailu SPU in memoriam prevzal jeho syn, doc. 
MUDr. Ján Švihra, PhD.  V ďalšom bode progra-
mu rektor poďakoval novovymenovaným profe-
sorom - Alene Vollmannovej, Tiborovi  Barancovi, 
Jánovi Pokrivčákovi, Petrovi Chrenekovi a  Petrovi 
Massanyimu, ktorému  odovzdal diplom doktora 
poľnohospodárskych  vied. Taktiež zablahoželal 
prof. Ing. Dušanovi Húskovi, PhD., ktorému bol 
udelený čestný titul Dr.h.c. na Poľnohospodár-
skej univerzite v Krakove. 

Následne slávnostné zhromaždenie pozdravil 
minister Zsolt Simon a zástupkyňa Indonézskeho 
veľvyslanectva v SR, Meylia Wulandari. Na záver 
podujatie obohatil svojím vystúpením FS Zobor.                
  Renáta Chosraviová 
(Celé znenie príhovoru rektora SPU nájdete na 
www.polnohospodar.sk)

Diplom doktora poľnohospodárskych vied odovzdal profesorovi Petrovi Massanyimu rektor 
SPU, prof. Peter Bielik.           Snímky: za

Medzi vzácnymi hosťami boli predstavitelia 
akademického i spoločenského života.

pokračovanie na strane 4 

Pán minister, na slávnostnom otvorení no-
vého akademického roka na SPU ste pripo-
menuli, že naša univerzita má nezastupiteľ-
nú úlohu v slovenskom poľnohospodárskom 
priestore a vo výchove poľnohospodárskych 
odborníkov. Ako vidíte možnosti ich uplatne-
nia na trhu práce a ako sa dá v tomto smere 
zmeniť situáciu k lepšiemu?

SPU vo výchove poľnohospodárov čakajú nové 
výzvy. Možno si málo uvedomujeme, ale agro-
sektor na Slovensku stojí pred generačnou vý-
menou a práve absolventi SPU by mali priniesť 
do neho nové impulzy. Roky sme sa starali, aby 
sme produkovali čo najkvalitnejšie a v najväč-
šom objeme. Dnes sa ukazuje, že sa musíme 
orientovať na trh, produkovať nielen suroviny, 
ale hotové výrobky a nájsť si svojich domácich 
odberateľov s cieľom obmedziť dovoz zo zahra-
ničia. Musíme si chrániť vlastný trh, lebo posky-
tuje prácu pre desaťtisíce ľudí. SPU má všetky 
predpoklady, aby sa s týmto novým fenoménom 
popasovala. Má vedecko-technické zázemie, vie 
sa vyrovnať s novými biotechnológiami a doká-
že naučiť svojich odborníkov produkovať kvan-
titu i kvalitu. Zároveň by sa mala aktívne zapojiť 
do poradenstva pre agrosektor. Toto je cesta ako 

Predstaviť kúzelnú atmosféru trópov a subtrópov a zároveň sprostredkovať 
poznatky o životných pochodoch a kráse exotických, ale aj bežných izbo-
vých, úžitkových či liečivých rastlín, bolo cieľom výstavy Svet botanického 
raja. Konala sa od 21. septembra do 2. októbra v Galérii Mlyny. Všetky rastli-
ny pochádzali zo zbierky Botanickej záhrady SPU. 

Samotná expozícia bola inštalovaná na ploche 
viac ako 250 m2 a pozostávala z niekoľkých čas-
tí. Návštevníci mohli obdivovať flóru Austrálie, 
Nového Zélandu, Afriky a Južnej Ameriky i su-
chých oblastí Mexika. Niektorí z nich priamo 
hodnotili svoje možnosti, či skôr nemožnosti 
dopestovať vystavené druhy, iní ich iba ticho ob-
divovali. Medzi pozoruhodné druhy určite patri-
la agáva americká, ktorej listy sú zdrojom tech-
nického vlákna na výrobu povrazov, slonia noha 
so svojím zhrubnutým kmeňom, angínovník 
čínsky, ktorý má dlhú históriu v tradičnej čín-
skej medicíne, ale aj stévia cukrová, vynikajúca 
náhrada prírodného cukru. Druhú časť expozí-
cie tvorila výstava s názvom Interiérová zeleň 
v Mlynoch. Študenti 2. ročníka záhradnej a kra-
jinnej architektúry FZKI vo forme posterov pred-
stavili svoje vízie a návrhy zelene do priestorov 
interiéru Galérie Mlyny.      
                 Renáta Chosraviová   

Lepšie nahliadnuť do sveta zelene umožnil 
návštevníkom náučný chodník z prírodného 
dreva.                    Foto: rch
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 V dIALÓGU                   
S cieľom skvalitniť činnosť  univer-
zitných pracovísk a nachádzať nové 
perspektívy pre ich ďalší rozvoj 
rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD., inicioval v novom aka-
demickom roku diskusné fórum, na 
ktorom môžu zamestnanci pracovísk 
prezentovať svoje najnovšie pracovné 
úspechy, ako aj problémy. Na prvom 
stretnutí, ktoré sa konalo 3. októbra 
v Kongresovom centre SPU so za-
mestnancami študentských domovov 
(ŠD), sa zúčastnili aj zástupcovia 
študentov. 

Ako nastoliť poriadok?
Okruhy do diskusie boli tri: vzťah študent - za-

mestnanec, pracovné podmienky zamestnancov,
vybavenosť a rekonštrukcie ŠD. V rámci nich 
rezonovala problematika porušovania domo-
vého poriadku študentmi, otázka zavedenia 
prísnejších opatrení na zabezpečenie poriadku 
či obnova interiérového vybavenia ŠD. Rektor 
zdôraznil, že porušenie domového poriadku sa 
nebude tolerovať. Za neplatenie bytného, van-
dalizmus, konzumáciu alkoholických nápojov, 
používanie omamných alebo psychotropných 
látok v priestoroch ŠD atď., tak študentovi hro-
zí vylúčenie zo ŠD bez možnosti opätovne sa 
ubytovať v ktoromkoľvek ŠD SPU. Univerzita 
v súčasnosti prevádzkuje päť ŠD – Mladosť, 
Hospodárska, Poľnohospodár, Antona Ber-
noláka a Pribina, s celkovou ubytovacou ka-
pacitou 2569 lôžok. V tomto akademickom 
roku univerzita neuspokojila viac ako 20 %
žiadateľov o ubytovanie „Najväčšie problémy 

nám spôsobujú neplatiči a vandali. Na vandaliz-
mus jednotlivcov doplácajú aj ostatní študenti. 
Keď sa vinník, ktorý spôsobil škodu nenájde, 
hradia ju oni zo svojej kaucie,“ povedal riaditeľ 
ŠD, Ing. Ivan Paška. Rektor SPU zvažuje zaviesť 
prísnejšie opatrenia na zabezpečenie poriadku. 
Do úvahy pripadá súkromná bezpečnostná služ-
ba či pravidelná kontrola ŠD členmi poriadkovej 
služby, ktorí budú o situácii informovať riaditeľa 
i príslušného prorektora. S cieľom skvalitniť uby-
tovanie sa upravili ceny bytného s účinnosťou od 
1. septembra. Kompletný aktuálny cenník je zve-
rejnený na webovej stránke univerzity. Len pre 
zaujímavosť, za mesiac pobytu v dvojlôžkovej 
izbe zaplatí študent podľa typu ŠD od 20 eur (ŠD 
Pribina) do 68 eur (ŠD Poľnohospodár). 

Dokonca roka by mal byť v prevádzke nový ŠD, 

do ktorého sa presťahuje 272 študentov z ŠD Pri-
bina. Ceny bytného tu budú nové. V ďalšej časti 
diskusie rektora zaujímalo ako vedenie ŠD rieši 
rekonštrukcie a obnovu interiérového vybavenia 
ŠD.  Ing. Paška informoval, že obnova interiéro-
vého vybavenia prebieha neustále, ale v malom 
rozsahu. Na výmenu nábytku používajú zdro-
je, ktoré získavajú aj z podnikateľskej činnos-
ti. „Využívame každú voľnú kapacitu, aj počas 
prázdnin, aby sme získali financie. Rozsiahle 
rekonštrukcie budov, kompletné vymaľovanie 
a obnovu interiéru však nie sme schopní hra-
diť v plnom rozsahu z vlastných prostriedkov,“ 
uviedol. Kvestorka, Ing. Oľga Roháčiková, PhD.,
informovala, že bude prebiehať zatepľovanie 
obvodových konštrukcií ŠD Nová doba, hra-
dené z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ 

a v štádiu prípravy je rekonštrukcia obvodo-
vých konštrukcií ŠD Mladosť, kde práce budú 
hradené z prostriedkov univerzity a ŠD.  

 
Z podnetov zamestnancov 
Pre lepšiu informovanosť študentov a za-

mestnancov o celkovom dianí v ŠD navrhol 
rektor vytvoriť  informačný portál. „Mali by byť 
na ňom aktuálne a neskreslené informácie,“ 
spresnil. Dôležité je aj zintenzívniť komuniká-
ciu medzi vedením ŠD a prevádzkarmi, ktorí 
by mali pravidelne vypracovávať pripomienky 
a návrhy pre zlepšenie činnosti ŠD a konzulto-
vať ich s riaditeľom. Zamestnanci tiež pouká-
zali na svoje problémy, predovšetkým na nízke  
mzdy v porovnaní s ostatnými univerzitnými 
pracoviskami či problémy s prideľovaním osob-
ných ochranných pracovných prostriedkov. 

Postrehy študentov 
Zástupcovia z radov študentov prišli s viace-

rými návrhmi. Podľa nich treba zmeniť krité-
riá pre ubytovanie, napr. vzdialenosť z miesta 
trvalého bydliska, zabezpečiť pružnejší proces 
ubytovania cez internet, Erasmus študentov 
ubytovať v ŠD Poľnohospodár, čím by sa zvý-
šili možnosti ubytovania domácich študentov 
v ŠD A. Bernoláka, vybudovať bezbariérový 
prístup do ŠD Mladosť či flexibilne odstraňovať 
technické problémy. Plne sa stotožnili s tým, 
že treba zabezpečiť poriadok v ŠD aj prostred-
níctvom zavedenia súkromnej bezpečnostnej 
služby. Podľa nich poriadková služba zložená 
zo študentov nie je funkčná. Ako sa vyjadril 
rektor, námety, postrehy a pripomienky, ktoré 
odzneli v konštruktívnej diskusii, budú pod-
kladom pre prijatie rozhodnutí. 

Renáta Chosraviová 

Thajská veľvyslankyňa a dekani 
navštívili SPU

Založenie Slovenskej 
akademickej asociácie pre 
celoživotné vzdelávanie

Determinanty kvality 
života na vidieku

Thajská veľvyslankyňa diskutovala s vedením SPU o možnostiach spolupráce.        Foto: rch

V rámci zintenzívnenia spolupráce medzi Slovenskou poľnohos-
podárskou univerzitou v Nitre a Kasetsart University v Thajsku 
navštívila 3. októbra našu univerzitu veľvyslankyňa Thajského 
kráľovstva, H.E. Mrs. Nongnuth Phetcharatana. Na pôde SPU ju 
privítal rektor, prof. Peter Bielik.

V úvode stretnutia predstavitelia zhodnotili do-
terajšiu osemročnú spoluprácu medzi inštitúcia-
mi a načrtli možnosti ďalšej. Pozitívne hodnotili 
zvyšovanie počtu študentov a učiteľov na výmen-
ných mobilitách a ich intenzitu. Následne disku-
tovali  o obsahu pripravovaného intenzívneho 
kurzu Sustainable Agribusiness pre študentov 
SPU, ktorý sa uskutoční v decembri 2011 v Thaj-
sku. V apríli 2012 bude rovnomenný kurz orga-
nizovať SPU pre thajských študentov. Veľvyslan-
kyňa vyšla s iniciatívou spolupracovať na jeho 
organizácii a navrhla zaradiť do programu náv-
števu thajskej ambasády vo Viedni, ktorá pôsobí 
pre tri krajiny – Rakúsko, Slovensko a Slovinsko. 
Počas návštevy sa študenti budú môcť obozná-
miť s jej funkciami a poslaním. Mrs. Phetchara-
tana tiež oboznámila vedenie SPU s Kráľovským 
projektom udržateľného poľnohospodárstva rea-
lizovaného v Thajsku,  zameraného na rozvoj 
agrosektora. V ďalšej časti programu vystúpila 
v aule SPU s prednáškou tematicky zameranou 
na  problematiku medzinárodného podnikania, 

komunikácie, kultúrnych aspektov thajského 
trhu vrátane trvalo udržateľného podnikania v 
agrosektore v Thajsku. Osobitnú pozornosť ve-
novala združeniu ASEAN, s cieľom poukázať, že 
v súčasnom globálnom svete sa presadzuje ten-
dencia regionalizácie. Prednášku, pozostávajúcu 
z dvoch blokov a informačných filmov o Thaj-
sku, si vypočulo asi 400 študentov SPU a nitrian-
skych gymnázií. Na záver Mrs. N. Phetcharatana 
vyžrebovala  študenta SPU, ktorý sa zúčastní na 
intenzívnom kurze v Thajsku. Súčasťou podu-
jatia bola aj ochutnávka tradičných thajských 
špecialít.

Bilaterálne rokovania na SPU
V dňoch 10. – 11. októbra navštívili SPU piati 

dekani z Kasetsart University s cieľom konkre-
tizovať oblasti možnej spolupráce. Privítali ich 
prorektori SPU, následne im bola predstavená 
univerzita.   V ďalšej časti programu sa konali 
bilaterálne rokovania na partnerských fakultách.    

 Renáta Chosraviová

SPU v súčasnosti prevádzkuje päť študentských domovov.                                             Foto: za 

 V SKrATKE                
Zo zasadnutia Klubu dekanov
Na SPU sa 20. septembra konalo riadne za-

sadnutie členov Klubu dekanov. Zúčastnil sa 
na ňom minister školstva SR Eugen Jurzyca, 
prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
prof. Libor Vozár, 51 dekanov a ďalší hostia. 
SPU zastupovala prorektorka prof. Zdenka Gá-
lová. Program bol zameraný na problematiku 
rozvoja  vysokého školstva na Slovensku. O 
súčasnom stave informoval minister E. Jurzy-
ca, poradca MŠ VVaŠ SR doc. Peter Mederly 
a predseda Rady VŠ SR prof. Viktor Smieško. 
S podrobnou informáciou o stave rozpraco-
vanosti a paragrafového znenia novely vyso-
koškolského zákona  vystúpil doc. Ján Weis, 
ktorý je zodpovedný za legislatívu v Rade VŠ 
SR. V súčasnosti je novela poskytnutá vyso-
kým školám na pripomienkové konanie. Ge-
nerálna riaditeľka Agentúry MŠ VVaŠ SR pre 
štrukturálne fondy (ŠF) Ing. Alexandra Drgová 
oboznámila s možnosťami ďalšieho čerpania 
finančných prostriedkov zo ŠF, ale aj so zme-
nami a zjednodušeniami  vypracovávania pod-
kladov pre budúce výzvy. Na zasadnutí boli 
zvolení členovia vedenia klubu, hospodárskej 
a revíznej komisie.

Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.,
predseda Klubu dekanov    

Magna Mater putuje do Španielska, 
cena rektora SPU do Prahy 

V CVŽV v Nitre sa 30. septembra slávnost-
ným vyhlásením výsledkov skončil 28. ročník 
festivalu Agrofilm, súťažnej prehliadky filmov 
s pôdohospodárskou a environmentálnou te-
matikou. Veľkú cenu festivalu MAGNA MA-
TER – cenu Vlády SR udelila medzinárodná 
porota španielskemu filmu Životný cyklus 
Bactrocera oleae režiséra Jose Manuela Loren-
sa Climenta. Cenu rektora SPU v Nitre získal 
videoprogram Náš venkov - Vůně dřeva reži-
séra Zdeňka Pojmana, ktorý do súťaže prihlá-
sila Česká televize, Praha. Do súťaže prihlásili 
v tomto roku tvorcovia zo 16 krajín 94 filmov. 
Nováčikom na festivale bol Libanon. 

Pofestivalové premietanie na SPU bude pre-
biehať od 7. do 25. novembra 2011. Organizač-
ne ho zabezpečuje doc. Ing. Anton Podolák, 
PhD., tel. 0905 744 481. Zoznam 38 filmov vy-
braných do pofestivalového premietania náj-
dete na www.polnohospodar.sk           

               -r

Stretnutie v Račkovej doline
Universita degli Studi del Molise v Taliansku, 

Univerzita technológie a prírodných vied v 
Bydgoszczi v Poľsku a SPU v Nitre majú uza-
tvorenú zmluvu o spolupráci pri realizácii 
spoločného medzinárodného doktorandského 
študijného programu (PhD.) v oblasti Welfare, 
biotechnológie a kvalita živočíšnej produkcie. 
Participuje na ňom 22 doktorandov, z toho šesť 
z FBP a FAPZ. V rámci neho sa od 28. augus-
ta do 2. septembra konalo v Račkovej doline 
pracovné stretnutie, na ktorom študenti zo 
všetkých troch univerzít prezentovali výsled-
ky svojej dizertačnej práce. Program bol roz-
delený do štyroch okruhov. Predsedajúcim 
odbornej sekcie bol prof.  Marek Bednarczyk 
z Poľska, prof. Giuseppe Maiorano z Talian-
ska, prof.  Zdenka Gálová a autor článku. Z 
workshopu bol publikovaný zborník abstrak-
tov. V tomto akademickom roku budú prví 
absolventi uvedeného štúdia obhajovať svoje 
dizertačné práce v anglickom jazyku pred me-
dzinárodnou komisiou. 

 Prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., FBP
 

O spolupráci s Univerzitou Pardubice
V rámci programu Erasmus zavítala 25. sep-

tembra na Fakultu európskych štúdií a regio-
nálneho rozvoja dekanka a prodekanka Fa-
kulty ekonomiky a verejnej správy Univerzity 
Pardubice - doc. Renáta Myšková a  doc. Ilo-
na Obršálová. Počas návštevy sa  uskutočnili 
rokovania o možnostiach spolupráce najmä 
v oblasti výskumu a výmeny doktorandov 
formou  krátkodobých pobytov na oboch fa-
kultách. FEŠRR zároveň iniciovala uzavretie 
rámcovej zmluvy medzi  SPU a Univerzitou 
Pardubice. Súčasťou päťdňového pobytu 
českých hostiek boli aj prednášky. Docent-
ka Obršálová priblížila študentom FEŠRR 
hodnotenie udržateľného rozvoja  na úrovni 
regiónu a docentka Myšková sa zamerala na 
využitie účtovníctva pre manažment.  

Ing. Hana Kalužáková, FEŠRR 

Minister 
pôdohospodárstva 
zavítal na podnik

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR, Zsolt Simon, navštívil 23. septembra Vyso-
koškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., 
v Kolíňanoch. 

Počas návštevy si prezrel priamo na poli tech-
nológiu pestovania, zberu a pozberového spra-
covania tekvice bezšupkovej olejnatej. Zároveň 
sa zaujímal aké podmienky vytvára podnik pre 
vykonávanie učebno-manuálnej a odbornej pra-
xe študentov SPU. Neskôr v neformálnej  atmo-
sfére diskutoval s manažmentom VPP, na čele 
s konateľom Ing. Petrom Brezovským, o aktuál-
nych otázkach rozvoja rezortu pôdohospodár-
stva a jeho legislatívnych iniciatívach, najmä 
z hľadiska pripravovaných zmien zameraných 
na vyššiu adresnosť a efektívnosť poskytova-
ných podpôr do prvovýroby. Na stretnutí sa zú-
častnil aj prorektor SPU pre vedeckovýskumnú 
činnosť, prof. Marián Brestič, ktorý koordinuje 
činnosť VPP. Minister Z. Simon osobitne upo-
zornil na posilnenie podpôr predaja poľnohos-

podárskych produktov konečnému spotrebite-
ľovi zhodnocovaním vlastnej produkcie, najmä 
produktov živočíšnej  výroby, a to budovaním 
občasných bitúnkov a ich technologického vy-
bavenia. V záujme vyššej transparentnosti a an-
gažovanosti  prezentoval možnosť pre odbornú 
verejnosť aktívne prispievať na zriadenej webo-
vej stránke ministerstva svojimi konštruktívnymi 
návrhmi k tvorbe nových zákonov a upozornil 
na nevyhnutnosť odstraňovania zbytočných ad-
ministratívnych zábran v zákonoch a nariade-
niach SR nad rámec legislatívy EÚ.

Minister sa zaujímal aj o spoluprácu VPP 
s miestnymi  samosprávami obcí hlavne v otázke 
daní z nehnuteľností.                             rch

Medzinárodné genetické hodnotenie - Interbull
V nórskom  Stavangeri  sa 26. - 28.  augusta konalo výročné stretnutie 
organizácie Interbull,  zabezpečujúcej celosvetové genetické hodnotenie 
hovädzieho dobytka. Členom jej riadiaceho výboru za Slovenskú republiku 
je autor článku, ktorý prostredníctvom Plemenárskych služieb SR, š.p., za-
stupuje v organizácii krajiny strednej a východnej Európy.

Medzi hlavnými prezentovanými témami a ob-
lasťami bolo genomické hodnotenie, národné 
genetické hodnotenia, spoločné medzinárodné 
hodnotenie a hodnotenie funkčných, resp. nepria-
mych úžitkových znakov hovädzieho dobytka. 
Prioritná a aktuálna téma genomika a genomická 
selekcia zvierat sa prelínala všetkými oblasťami. 

Prvé oficiálne overenie platnosti a spoľahlivosti 
genomického hodnotenia bolo uskutočnené v lete 
2010 a zopakované v novembri 2010. Krajiny a or-
ganizácie, ktoré participovali na prvých medzi-
národných analýzach so zohľadnením genomic-
kých informácií, pripravujú nové aktualizované 
zoznamy zvierat. Koncom septembra 2011 budú 
znova analyzované a hodnotené populácie s geno-
mickým hodnotením. V októbri, resp. v novembri 

2011 by mal riadiaci výbor prijať záväzné rozhod-
nutie o implementácii zohľadnenia genomických 
informácii v praktickej selekcii a šľachtení hovä-
dzieho dobytka. Význam genomických testov ho-
vädzieho dobytka je nepopierateľný, lebo spres-
ňujú samotné genetické hodnotenie zvierat. 
Umožňujú odhadnúť tzv. priamu genomickú hod-
notu zvieraťa, resp. plemennú hodnotu so zohľad-
nením genomických informácií. Súčasný princíp 
genomických testov je založený na princípe SNP 
analýz jednonukleotidových polymorfizmov. 

Okrem otvoreného vedeckého podujatia sa v 
Stavangeri konalo aj obchodné rokovanie zamera-
né na komerčnú oblasť genetického hodnotenia. 

Doc. Ing. Juraj Candrák, PhD., FAPZ
(Viac čítajte na www. polnohospodar.sk)

Pred medzinárodnou skúškovou komisiou 9. – 
10. septembra obhájili záverečnú prácu a získali 
medzinárodný certifikát MBA - Agribusiness and 
Commerce, ktorý im bude odovzdaný na sláv-
nostnej promócii 21. októbra. Keďže ide o jednu z 
foriem celoživotného manažérskeho vzdelávania, 
medzi prvými absolventmi boli aj skúsení ekonó-
movia a manažéri pôsobiaci v praxi. Počas dvoj-
ročného štúdia získali nielen nové vedomosti z 
odboru, ale aj manažérske zručnosti pre zvládnu-
tie reálnych situácií v podnikaní, praktické skúse-
nosti z práce v medzinárodnom tíme a schopnos-
ti aktívne používať odbornú angličtinu.                                      
                       rch 
   

 nA SLOVÍČKO                
s novým profesorom 
PETROM CHRENEKOM, z Katedry 
biochémie a biotechnológie Fakulty 
biotechnológie a potravinárstva SPU

V čom je pre vás práca v akademickom 
prostredí atraktívna? 

V možnosti podieľať sa na tvorbe nových po-
znatkov v oblasti živočíšnych biotechnológií 
a ich prezentácii, ale najmä ich odovzdávanie 
v pedagogickom procese študentom druhého a 
tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

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

Po ukončení vysokoškolského štúdia na SPU 
v roku 1993 (špecializácia Genetika a repro-
dukcia hospodárskych zvierat na vtedajšej 
Agronomickej fakulte) som nastúpil na dokto-
randské štúdium problematiky molekulárnej 
biológie a začal sa zaoberať aj genetickými ma-
nipuláciami s embryami hospodárskych zvie-
rat. Orientoval som sa  najmä na tvorbu gene-
ticky modifikovaných (transgénnych) králikov. 
Zaoberali sme sa nielen možnosťami tvorby 
takýchto jedincov, ale aj analýzou ich úžitko-
vosti a reprodukcie. V spolupráci so zahranič-
nými pracoviskami (INRA, Jouy-en-Josas vo 
Francúzsku, Lekárska univerzita vo Viedni) 
sme riešili problematiku klonovania a tvorby 
chimér králikov a myší. V INRA sme vytvori-
li prvého klonovaného chimérického králika 
na svete. Aktuálne riešime projekty zamerané 
na embryotechnológie, zmrazovanie embryí 
a spermií hospodárskych zvierat, magnetickú 
separáciu spermií za účelom zvýšenia kvality 
inseminačných dávok a začíname sa venovať 
aj problematike kmeňových buniek hospodár-
skych zvierat.

Ako veda obohacuje váš život?
Som pragmatik a potrebujem denne vidieť 

za sebou výsledky. Teší ma každý krok, ktorý 
smeruje k zmysluplnému cieľu. Vedecká práca 
je založená na drobných úspechoch. Podieľal 
som sa na vybudovaní biotechnologického 
pracoviska na Ústave genetiky a reprodukcie 
hospodárskych zvierat CVŽV Nitra. Vďaka 

jeho špičkovému vybaveniu sa nám darí získa-
vať výsledky, za ktoré sa nemusíme hanbiť ani 
v zahraničí. Pracovisko sa využíva pre výučbu 
predmetu biotechnológie v živočíšnej produk-
cii a embryotechnológie pre študentov FBP 
SPU a je akreditované pre vedeckú prípravu 

doktorandov. Za posledných desať rokov u nás 
stážovali desiati doktorandi a mladí vedeckí 
pracovníci zo Slovenska a zo zahraničia. Naše 
publikácie sú akceptované v zahraničných ka-
rentovaných časopisoch a ohlasy na ne sú dô-
kazom toho, že naša práca má zmysel.

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

Vzdelávanie je základom rozvoja každej spo-
ločnosti. Je časovo i finančne náročné, kým sa 
dostavia prvé výraznejšie ekonomické výsled-
ky. Ak nezachytíme svetové tempo a trendy in-
telektuálnej prípravy ľudí, ktoré sú dnes úzko 
previazané s vedou, výrazne znížime našu prí-
ležitosť byť úspešnou spoločnosťou aj v budúc-
nosti. Štruktúra stredoškolského a vysokoškol-
ského vzdelávania by mala pružne reagovať na 
potreby spoločnosti a byť v priamom prepoje-
ní na prax, aby štátom vynaložené investície 
do vzdelávania boli zúročené. Mali by sme 
teda prispôsobiť študijné programy aktuál-
nym požiadavkám doby a vyžadovať od uči-
teľov, aby sa vzdelávali a pružne reagovali na 
nové trendy. Univerzita potrebuje kvalitných 
garantov študijných programov, dobudovať in-
fraštruktúru, v mnohých prípadoch aj priesto-
ry. Ideálne je, keď výskum a vzdelávací proces 
na univerzite je finančne podporovaný nielen 
štátom, ale aj firmami schopnými podieľať sa 
na výchove absolventov, s ktorými perspektív-
ne môžu počítať.

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

Založenie rodiny a narodenie našich troch 
dcér, študijný pobyt v laboratóriu prof. Re-
narda (INRA, Jouy-en-Josas, Francúzsko), 
úspešná obhajoba veľkého doktorátu (DrSc.)
             Renáta Chosraviová

„Študijné programy treba prispôsobiť aktuálnym požiadavkám doby a vyžadovať od učite-
ľov, aby sa vzdelávali a pružne reagovali na nové trendy,“ hovorí prof. Peter Chrenek.

Foto: Marián Dukes

MBA má prvých
absolventov
Prví dvadsiati absolventi úspešne 
ukončili prestížne medzinárodné 
dvojročné štúdium MBA program Ag-
rárny obchod a podnikanie na Fakul-
te ekonomiky a manažmentu SPU .

Študenti študijného programu Ma-
nažment rozvoja vidieckej krajiny 
a vidieckeho turizmu a  Regionálny 
rozvoj na Fakulte európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja začali vý-
učbu predmetu vidiecky cestovný 
ruch netradične - oslavami. Spolu so 
širokou verejnosťou si 27. septem-
bra pripomenuli 32. ročník Svetové-
ho dňa turizmu (WTD). 

Pod týmto názvom zorganizovala Fakulta eu-
rópskych štúdií a regionálneho rozvoja medzi-
národnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala 
22. - 23. septembra. 

Cieľom bolo vytvoriť priestor pre výmenu po-
znatkov a skúseností z oblasti metodologických 
a metodických prístupov ku skúmaniu kvality ži-
vota na vidieku, prezentovať výsledky výskumu, 
ako aj praktické riešenia v podmienkach sloven-
ského i európskeho vidieka.

Na plenárnom zasadnutí vystúpili domáci i za-
hraniční odborníci s príspevkami o nových tren-
doch vo výskume rozvoja vidieka, diverzifikácii 
poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych 
aktivít na vidieku a aktuálnych otázkach a vý-
zvach v oblasti klimatických zmien. Tematické 
zameranie jednotlivých sekcií reflektovalo aktuál-
ne výzvy a otázky sociálnych, ekonomických, 
inštitucionálnych, environmentálnych determi-
nantov kvality života na vidieku a vplyvu jednot-
livých politík EÚ ako nástroja zvyšovania kvality 
života na vidieku. Z prednesených tém a diskusií 
vyplynuli výzvy a námety na riešenie aktuálnych 
problémov v poľnohospodárstve a rozvoji vidie-
ka, ich dopadov na rozhodovacie procesy v agro-
podnikoch, súčasnej spoločnej poľnohospodár-
skej politiky v kontexte regionálneho rozvoja 
a rozvoja vidieka, ako aj proinovačnej politiky 
v sektore poľnohospodárstva.                                               

 Doc. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., FEŠRR

Ministerstvo vnútra SR 13. októbra oficiálne 
potvrdilo založenie občianskeho združenia 
s názvom Slovenská akademická asociácia pre 
celoživotné vzdelávanie (CV). Založilo ho 11 
slovenských univerzít s cieľom podporiť CV na 
akademickej pôde. Jednou z nich je aj Sloven-
ská poľnohospodárska univerzita.

Diskusia o založení tohto druhu organizácie 
vzišla na stretnutí riaditeľov centier CV vo februá-
ri 2011 na pôde Prešovskej univerzity. Asociácia 
si do svojho poslania definovala nasledovné zák-
ladné priority - spoluprácu na tvorbe národných 
a medzinárodných vízií, stratégií a politík, účasť 
na legislatívnom procese ovplyvňujúcom aktivity 
v oblasti CV, účasť pri tvorbe výziev v rámci re-
levantných grantových schém, podporu aktívnej 
participácie verejnosti v CV a podporu a realizá-
ciu výskumu a vývoja. Bude pôsobiť nielen v ná-
rodnom, ale aj v medzinárodnom kontexte.

Zakladajúci členovia sú: Centrum ďalšieho 
vzdelávania UK Bratislava, Centrum celoživotné-
ho vzdelávania UMB Banská Bystrica, Centrum 
celoživotného vzdelávania UPJŠ Košice, Cen-
trum ďalšieho vzdelávania TU Zvolen, Centrum 
celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU 
Prešov, Centrum vzdelávania AOS Liptovský Mi-
kuláš, Kancelária celoživotného vzdelávania SPU 
Nitra, Ústav celoživotného vzdelávania ŽU Žilina, 
KU Ružomberok, TUAD v Trenčíne a UKF v Nitre.
                -r-

V tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy Sve-
tovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO), 
ktorej úlohou je predovšetkým podpora a propa-
gácia významu turizmu v svetovom meradle. Na-
časovanie osláv WTD je symbolické, lebo sa koná 
v čase, keď sa končí hlavná turistická sezóna na 
severnej pologuli a začína na južnej. 

Program tohtoročných osláv bol pestrý, poč-
núc premietaním cestopisných filmov spoloč-
nosti K 2 Studio - režiséra Pavla Barabáša, be-
sedou s cestovateľom a zakladateľom CK Bubo 
– Ľubošom Fellnerom, prezentáciou netradič-

Foto: jp

s rektorom

ných turistických destinácií, končiac predsta-
vením zaujímavých spôsobov cestovania (Era-
smus, CouchSurfing, AIESEC). Účastníci získali 
množstvo cenných informácií o význame turiz-
mu, jeho politických, kultúrnych, ekonomic-
kých a sociálnych hodnotách,  ako aj prínose 
pre rozvoj spoločnosti. Keďže na oslavách sa 
mohla zúčastniť len časť študentov, ich zážitky, 
skúsenosti či získané publikácie a propagačné 
materiály, budú predmetom diskusie na cviče-
niach uvedeného študijného predmetu. 

Ing. Janka Beresecká, FEŠRR 
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 SÚŤAŽ                                 
QR kód je dvojrozmerný 
čiarový kód, ktorý vyvi-
nula japonská spoločnosť 
Denso Wave v roku 1994. 
Skratka pochádza z anglic-
kého označenia quick res-
ponse (rýchla odpoveď). 

Obrázok vytlačený na papier alebo predmet 
sa zosníma fotoaparátom a softvér dekóduje 
textovú informáciu obsiahnutú v kóde. V Ja-
ponsku sa QR kód stal štandardom a väčšina 
mobilných telefónov s fotoaparátom dokáže 
tieto - na prvý pohľad záhadné štvorčeky  de-
kódovať. Viete, aký text sa skrýva vo štvorci 
na obrázku?  
a/ polnohospodar
b/ www.uniag.sk
c/ moja univerzita

Svoje odpovede môžete posielať do 15. novem-
bra na adresu redakcia@polnohospodar.sk.
Na jedného z vás čaká tričko 
a reklamné predmety SPU.
 
Aplikácií na čítanie QR kó-
dov prostredníctvom mobilu 
nájdete mnoho, jednu 
z najpopulárnejších 
– Kaywa - si môžete 
stiahnuť zo stránky 
reader.kaywa.com. 
Zaujímavé univer-
zitné tričká s QR 
kódom ponúka aj pre-
dajňa SPU na prízemí 
pavilónu CH.

Prečo práve Viedeň? Kto už raz 
navštívil „krajinu alpských veľhôr“ 
či jej hlavné mesto, ten si 
podobnú otázku ani nepoloží. 
Malebný obraz rakúskej krajiny, 
národná kultúra, a bohatá história 
mesta, citeľná na každom kroku, 
boli prvou motiváciou pri 
výbere pôsobiska pre ročný 
študijný pobyt Erasmus. Úprava 
verejných priestranstiev 
a zaobchádzanie s krajinou v 
nemecky hovoriacom prostredí 
je pre nás príkladom a zdrojom 
pre získanie cenných vedomostí. 
Štúdium na Universität für 
Bodenkultur bolo výzvou a videl 
som v ňom prínos pre svoju 
budúcu profesiu. 

Jeseň 
Študijný pobyt v hlavnom meste našich západ-

ných susedov sa začal v posledných slnečných 
dňoch septembra. Privítala ma pekná historická 
budova univerzity v náručí veľkého krajinárskeho 
parku z 19. storočia. Počas prvých dní som sa pre-
chádzal  po štvrti, spoznával svoj domov na nasle-
dujúcich desať mesiacov. Pohľad som vždy upria-
mil na urbanistickú dominantu štvrte - komín 
Fernwärme v Spittelau (dielo F. Hundertwassera), 
ktorý sa stal mojím orientačným bodom. Počas 
prvých dní som navštívil zopár zaujímavých par-
kov, ako aj Lainzer Tiergarten na okraji mesta, 
predstavujúci kus vidieckej prírody priamo za 
bránami mesta. Pestré jesenné sfarbenie stromov, 
voľne pobehujúce diviaky a kvitnúce jesienky od-
halili nečakanú tvár európskeho veľkomesta. 

Neodmysliteľnou súčasťou každodenného ži-
vota vo Viedni bol perfektný systém hromadnej 
dopravy, najmä metro. Zastávky staníc metra boli 
často miestom dohodnutých stretnutí, akýmsi 
orientačným bodom. Významnou udalosťou jese-
ne bola akademická slávnosť v historickej budove 
univerzity, kde mi rektor BOKU odovzdal vyzna-
menanie spojené so štipendiom.

Semester odštartoval projekčný týždeň v Salz-
burgu, meste svetoznámych festivalov. Spolupráca 
s oddelením mestského plánovania predstavovala 
veľmi inšpiratívny odborný prínos a týždeň v tom-
to čarovnom mestečku pod hradbami masívnej 
pevnosti Hohensalzburg bol perfektným začiat-
kom semestra. Prechádzky starým mestom, zá-
hradami zámkov Mirabell a Hellbrunn uprostred 
jesennej farebnosti a pohľad na večerný Salzburg 
so svetlami vlniacimi sa na rieke Salzach „urobili” 
môj pobyt nezabudnuteľne krásnym. 

Počas prvých týždňov semestra som sa zozná-
mil s Ankou Gombaskou, študentkou FEM, ktorá 
absolvovala zimný semester na BOKU. Spolu sme 
navštívili perlu Viedne, letné sídlo rakúsko-uhor-
ských cisárov, Schönbrunn. Parkové cestičky, 
výhľady na monumentálny zámok a Gloriettu a 
šuchot lístia padajúceho z korún mohutných sta-
rých stromov v nás vyvolali predstavy niekdajšej 
slávy zámku z čias monarchie. 

Vianoce
Atmosféra predvianočnej Viedne je pojem. 

Grandiózne svietiace motívy, každá ulica v centre 
ozdobená iným...  Do najkrajšej vianočnej výzdo-
by sa už tradične odelo námestie pred radnicou. 
Mohutné stromy boli ozdobené svetielkami a ulič-
ky sa zaplnili ľuďmi okolo početných vianočných 
stánkov. S Ankou sme si pochutnali na známom 
viedenskom punči a popozerali sme si rozmanité 
vianočné ozdôbky či zaujímavé diela rôznych ľu-
dových remeselníkov.

Príchod jari 
Erasmus prináša aj iné výhody. Človek má 

svojich kolegov „rozlezených“ po celej Európe 
a často sa mu núka možnosť návštevy. Vďaka 
Zuzke Grečnárovej a Tomášovi Pavelkovi z FZKI 
sa mi naskytla príležitosť stráviť začiatok jari v sl-
nečnej Gandii na východe Španielska. Po návrate 
do Viedne som s úžasom pozoroval, ako sa sivé a 
sychravé veľkomesto postupne odieva do zelené-
ho šatu a stáva sa opäť vľúdnym a pekným. Parky 
a predzáhradky zakvitli a magnólie zdobili veľké 
ružové a biele puky. Rozsiahle trávnaté plochy v 
parku a na dvore internátu sa zaplnili slniacimi 
sa študentmi a univerzitná štvrť postupne ožíva-
la. V tomto peknom jarnom období sme sa vybra-
li na cyklotúru po predmestiach Viedne a znova 
sme objavili pestrosť a mnohorakosť mesta. 

Posledné týždne výučby
Spestrili ich exkurzie do nových obytných par-

kov mesta naprojektovaných známymi zahranič-
nými architektmi, ako aj prehliadka rozsiahleho 
golfového ihriska na Wienerbergu či historickej 
záhrady Schönbrunn, ktorú v tomto čase zdobili 
zakvitnuté ružové záhony a pergoly ozdobené sý-
točervenými ružami. Snažil som sa využiť každý 
pekný slnečný víkend a spoznať čo najviac zau-
jímavých zákutí Viedne. Výstup na Kahlenberg s 
krásnym výhľadom na mesto, či dedinka Grinzing 
na predmestí alebo návšteva Gasometer City sprí-
jemnili moje posledné týždne v hlavnom meste. 
Návštevu príbuzných cez víkend v Linzi som spo-
jil s prehliadkou regionálnej záhradníckej výstavy 
Horného Rakúska nesúcej sa pod heslom „symfó-
nia v zeleni“.

Perfektné zavŕšenie študijného pobytu
Záverečný týždeň študijného pobytu som strá-

vil v malebnom Zürichu vo Švajčiarsku. Spolu s 
dvomi kolegyňami z BOKU sme sa zúčastnili na 
svetovom kongrese Medzinárodnej federácie kra-
jinných architektov (IFLA). Absolvovali sme za-
ujímavé exkurzie po okolí mesta a voľné chvíle 
trávili večernými prechádzkami po historickom 
centre. Po večeroch sme si zaplávali v Zürichsee, 
ktorého brehy siahali takmer až do centra mes-
ta. Posledný deň sme sa preplavili do Kilchbergu 
a nakúpili švajčiarske čokolády priamo v továrni 
Lindt. Jej prenikavú vôňu bolo cítiť v celom mes-
tečku. 

Príletom do Viedne sa môj študijný pobyt skončil. 
Obohatený o množstvo nových odborných znalos-
tí a úžasných zážitkov som sa vrátil na Slovensko.
                 Attila Tóth

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU zorganizovala po 
šiestykrát prípadovú štúdiu pre zahraničných študentov programu IMRD - 
Medzinárodné magisterské štúdium v študijnom programe Rozvoj vidieka. 
Cieľom tohtoročnej, ktorá sa konala v auguste na SPU pod názvom EU 
LEADER hodnotiace a samohodnotiace techniky, bolo poskytnúť študentom 
teoretické a praktické informácie o programe LEADER, jeho implementácii v 
podmienkach Slovenska a hodnotiacich technikách miestneho rozvoja.

Na štúdii sa zúčastnilo 16 študentov z 12 kra-
jín, odborne ju viedla Ing. Jela Tvrdoňová, PhD. 
So zahraničnými študentmi pracoval v skupine 
Ing. Ivan Takáč, PhD., (Katedra európskych po-
litík), Ing. Monika Bumbalová (Katedra verejnej 
správy) a Ing. Marián Hamada (Katedra regiona-
listiky a rozvoja vidieka). Do štúdie boli zahrnuté 
aj tri miestne akčné skupiny (MAS) Radošinka, 
Vršatec a Malohont. Študenti počas práce v nich 
prakticky zhodnotili stratégie miestneho rozvoja 
vo vybraných mikroregiónoch. Záverečné výsled-
ky, ktoré prezentovali 26. augusta na pôde SPU, 
poskytnú zástupcom MAS pre vylepšenie rozvo-
jových stratégií. 

Podľa Ing. J. Tvrdoňovej prezentácie študentov 

Šiesta prípadová štúdia LEADER
Ferrari? Alebo 
niečo iné?

Slovo ferrari sa v študentských kruhoch sklo-
ňovalo v septembri častejšie ako inokedy. Nielen 
v súvislosti s Autosalónom, ale najmä kvôli pane-
lovej diskusii s názvom „Keď raz prídem na Ferra-
ri... ako sa stať úspešným“, ktorá sa konala 27. 9. 
v aule SPU. Organizátorom podujatia bol AIESEC 
v spolupráci s univerzitou.

 Každý z nás  má nejaké „ferrari“, po ktorom 
túži. Kto chce v budúcnosti uspieť a splniť si 
svoje sny, musí pre to niečo urobiť. Vedia o tom 
svoje aj prednášajúci, ktorí sa prišli podeliť o svo-
je skúsenosti so študentmi. Prorektorka pre za-
hraničné  vzťahy a prácu s verejnosťou, prof. Dr. 
Ing. Elena Horská a vedúca Centra celoživotného 
vzdelávania SPU, Mgr. Ing. Danka Moravčíko-
vá, PhD., poradili študentom, aby sa zaujímali o 
možnosti, ktoré im ponúka univerzita  a zúčast-
nili sa na univerzitných Dňoch kariéry alebo vy-
užili  možnosť vycestovať na stáž cez program 
Erasmus.  Generálny manažér firmy Zovos-EKO, 
Ing. Ľubomír Rybánsky prezradil, ako sa človek 
vlastnou snahou a usilovnosťou môže vypracovať 
a dosiahnuť, čo chce. Zdôraznil, že  vníma veľmi 
pozitívne, ak sa študenti už počas štúdia zamest-
najú ako brigádnici, pretože prax na akejkoľvek 
pozícii je prínosom. Minuloročný absolvent FEM 
Ing. Jozef Fába motivoval študentov, aby sa nebáli 
začať podnikať. Sám rozbehol vlastný biznis už 
počas štúdia. Ako bývalý člen študentskej organi-
zácie AIESEC vyzdvihol možnosť vyskúšať si, ako 
funguje reálna firma. Študenti môžu získať prax 
priamo v organizácii alebo na zahraničnej stáži. 

Ovládanie cudzích jazykov bolo vždy devízou 
úspešných. Jedným z hostí bol riaditeľ E-KU In-
štitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie 
v Nitre, dipl. germ. Anatolij Vdovičenko. Spolu 
so svojou manželkou pred dvadsiatimi rokmi za-
kladali inštitút, ktorý je dnes najväčším držiteľom 
jazykových licencií na Slovensku. 

Úspech má každý vo svojich rukách. Veľa šťas-
tia!

Katarína Gabalcová

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

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

 VESELou CErUZKOU 
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Náš polnohospodár tvoríme spolu

Hlavná budova univerzity BOKU. Foto: archív AT

Významné životné 
jubileum profesora 
Alojza Kúbeka

Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II
Pod týmto názvom sa 13. septembra uskutočnila v priestoroch SPU medzi-
národná vedecká konferencia venovaná novým trendom vo výučbe cudzích 
jazykov (CJ). Organizátorom bola Katedra odborného jazykového vzdeláva-
nia FEM. 

Významného životného jubilea -  70 rokov, 
sa 28. septembra 2011 dožil profesor Alojz Kú-
bek, dlhoročný pracovník na Katedre genetiky 
a plemenárskej biológie FAPZ SPU. Jeho meno 
je známe univerzitnej, odbornej a chovateľskej 
verejnosti. V oblasti genetiky, molekulárnej ge-
netiky, imunogenetiky, genetiky produkčných a 
reprodukčných vlastností hospodárskych zvie-
rat predstavoval a stále predstavuje významnú 
osobnosť, ktorá sa zaoberala výsostne aktuálnou 
problematikou využitia genetiky ako dôležitej 
oblasti biologického výskumu. Profesor Kúbek 
je autorom mnohých vedeckých prác, publiká-
cií, vysokoškolských učebníc a učebných textov. 
Významné boli hlavne práce z oblasti genetické-
ho polymorfizmu ceruloplazmínu hovädzieho 
dobytka, popisu variability PIT-1 génu u ošípa-
ných ako aj výskum variabilityprion genu PRNP 
pri hovädzom dobytku. V rámci vedeckový-
skumnej činnosti bol vedúcim a zodpovedným 
riešiteľom viacerých domácich a zahraničných 
grantov a projektov. Za celé obdobie pôsobenia 
na vysokoškolskej a neskôr na univerzitnej pôde 
vychoval veľké množstvo študentov v rôznych 
formách, stupňoch a odboroch štúdia. Niekoľko-
krát pôsobil vo funkcii vedúceho katedry a pro-
dekana Agronomickej fakulty. V 90-tych rokoch 
sa ako prodekan podieľal na zavedení a rozpra-
covaní kreditného systému štúdia na fakulte. 
Profesor Kúbek bol členom mnohých univer-
zitných, rezortných a mimorezortných komisií, 
chovateľských spoločností a zväzov,  absolvoval 
množstvo zahraničných stáži a pobytov. Získal 
ocenenia a medaily viacerých domácich i zahra-
ničných univerzít a vysokých škôl.

Vážený pán profesor, v mene súčasných, ale aj 
bývalých pracovníkov Katedry genetiky a pleme-
nárskej biológie, Vám prajeme veľa zdravia, šťas-
tia, rodinnej pohody a neutíchajúceho elánu.          

Kolektív pracovníkov  KGPB

V úvode vedúca katedry, PaedDr. Ľubomíra 
Moravcová, oboznámila účastníkov s históriou 
a súčasnosťou katedry. Na  plenárnom zasad-
nutí vystúpila doc. Věra Janíková z Masaryko-
vej univerzity v Brne, na tému Jazykové vzdelá-
vanie a mnohojazyčnosť. PhDr. Ivana Šimono-
vá z Univerzity v Hradci Králové, načrtla nové 
tendencie a prístupy vo výučbe CJ. Konferencia 
pokračovala v dvoch sekciách, rokovalo sa v 
anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom 
a španielskom jazyku. Príspevky boli venované 
problematike interkultúrnej komunikácie, me-
tódam rozširovania lexiky anglického odborné-
ho jazyka a implementácii dramatických tech-
ník do výučby jazykov. Osobitnou témou bolo 

využívanie mozgovokompatibilného učenia CJ 
z pohľadu nových výskumov psychológie a pe-
dagogiky. Hostia z Poľska riešili problematiku 
porovnávania fonetiky, lexiky a idiomatických 
výrazov v anglickom a poľskom jazyku a ana-
lyzovali problémy štúdia nemeckého jazyka na 
poľských vysokých školách. Ďalšie príspevky 
boli zamerané  na aktuálnu problematiku pre-
kladu ekonomickej a právnickej terminológie, 
viacjazyčnosti v slovenských právnych textoch 
inštitúcií EÚ či otázky autonómneho jazykové-
ho vzdelávania a tvorbu e-learningových kur-
zov.

PhDr. Jana Vrbová, PhD.,
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD., FEMFoto: za

Olesia (doktorandka 
zo Štátnej poľnohospo-
dárskej Timiriazevovej 
univerzity v Moskve a 
členka folklórneho sú-
boru Kablučok) a Lukáš 
(doktorand z SPU) sa 
zoznámili na Akade-
mickej Nitre 2010. V po-
lovici tohto septembra 
si povedali „áno“. Mla-
domanželom Grácovcom srdečne blahoželáme!
     Zoboristi a redakcia Poľnohospodára

Autor študuje krajinnú a záhradnú architek-
túru na FZKI SPU v Nitre. Stredobodom jeho 
záujmu je obnova vidieckych sídiel, krajinný a 
ekologický urbanizmus, ako aj o plánovanie „ze-
lených ciest“. V roku 2010 získal Cenu dekana 
FZKI za najlepšiu bakalársku prácu a ocenenie 
SAV za odbornú esej o trvalo udržateľnom spô-
sobe žitia. Za dosiahnuté študijné výsledky a re-
prezentáciu univerzity dostal Cenu rektora SPU v 
Nitre a vyznamenanie rektora BOKU vo Viedni. 
V roku 2010 získal titul Študentská osobnosť Slo-
venska, ktorý mu udelil prezident SR.

boli na vysokej úrovni. Podotkla, že budúci rok 
organizátori plánujú zosumarizovať a zhodnotiť 
všetky ročníky LEADER-a. 

So svojimi dojmami sa s nami podelila Liangyan 
Gou z Číny a Gabriel Specht z Brazílie. Obaja boli 
na Slovensku prvýkrát. Účasť na štúdii hodnotili 
ako veľmi prospešnú, keďže sa naučili rôzne hod-
notiace techniky. Gabriel spresnil, že inšpiratívne 
boli najmä stretnutia so starostami obcí, podnika-
teľmi a ďalšími ľuďmi, ktorí sa priamo podieľajú 
na rozvoji slovenského vidieka. „Mali sme tak 
možnosť priamo sa „dotknúť“ problémov, ktoré sa 
u vás riešia a získať veľa nových teoretických po-
znatkov. Verím, že ich doma využijem,“ povedal.
                   Renáta Chosraviová

Na šiestej štúdii participovali študenti z 12 krajín.                 Foto: rch

Z vašich odpovedí z minulého čísla sme vylo-
sovali Janu Švecovú (1. FEM). Cenu si môže 
vyzdvihnúť v redakcii. Blahoželáme!

prepojiť univerzitu s poľnohospodárskou prvo-
výrobou. 

Poľnohospodárstvo je dnes  na Slovensku 
nedocenené, pričom je veľké množstvo ne-
zamestnaných. Nie sú prekážkou určité le-
gislatívne zámery v súlade s EÚ, ktoré musia 
byť naplnené?    

Aj v oblasti potravinárstva musíme byť do-
statočnými lokálpatriotmi, lebo máme byť na 
čo hrdí. Nie je pravda, že sa nedá nájsť cesta 
a úspech aj v rámci spleti rôznych predpisov 
EÚ.  Keď porovnám prvý polrok tohto a minu-
lého roka z hľadiska salda obchodu s agropot-
ravinárskymi komoditami, tak v tomto roku 
sme na tom lepšie o 148 miliónov eur. Takže 
sú možnosti. Rezort rozbieha programy, kto-
rými podporí predaj konečnému spotrebite-
ľovi, bude podporovať len aktívnych roľníkov 
a zmenšovať príliš veľké rozdiely v dotáciách 
medzi regiónmi.

Ministerstvo pôdohospodárstva má dlhodo-
bú spoluprácu s SPU.  Aké sú nové možnosti 
jej rozvoja? 

Spoločne s univerzitou vytvárať priestor pre 
diskusiu o koncepciách a víziách v dlhodobom 
horizonte rozvoja rezortu a naďalej aktívne za-
pájať odborníkov SPU do odbornej komuniká-
cie  a konzultácií o opatreniach, ktoré prijíma 
ministerstvo.                               rch

Zsolt Simon: SPU čakajú 
nové výzvy  
pokračovanie zo strany 1

Spojila ich Akademická Nitra

V ZrKADLE...             

ING. ZUZANA 
BOHÁTOVÁ
Pracovná pozícia: 
projektová manažér-
ka, Centrum medziná-
rodných programov, 
FEŠRR
Miesto narodenia:  
Topoľčany
Vek: 27 rokov

Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Keďže ma vždy veľmi bavilo čítanie kníh, 

chcela som byť predavačkou v kníhkupec-
tve. Myslela som si, že počas predávania 
stihnem prečítať všetky knihy… 

S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať?
Nemám žiaden konkrétny tip. Našťastie ľu-
dia, s ktorými rada trávim svoj čas, sú blíz-
ko, keď ich potrebujem. Vždy sa však teším 
stretnutiu s ľuďmi, od ktorých sa dozviem 
niečo nové.

Z čoho ste mali v poslednej dobe najväč-
šiu radosť? 

Zo stretnutia s viacerými priateľmi, s kto-
rými sme sa dlho nevideli, keďže žijú v za-
hraničí. Bolo príjemné po dlhšej dobe sa 
spolu porozprávať a trochu pospomínať.

Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Prístup a zmýšľanie niektorých ľudí. Ne-

gatívne zmýšľanie, zámerné vyhľadávanie 
problémov a sebeckosť sa totiž ľahko prená-
šajú na druhých. 

Čo rada čítate (počúvate)? 
Mám viacero obľúbených autorov a kníh. 

Mám rada napríklad Georga Orwella a jeho 
Zvieraciu farmu. V ostatnom čase ma tiež 
zaujali knihy Iva Tomana a Rhondy Byre. Po-
kiaľ ide o hudbu, páči sa mi viacero španiel-
skych spevákov a skupín, ktoré však nie sú
u nás veľmi známe. 

Ako si dobíjate energiu? 
Prechádzkami, divadlom, cvičením, občas 

PC hrami.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Samozrejme, ako každý človek, aj ja mám 

určité zlozvyky. Najlepšie je však nechať si ich 
pre seba a postupne sa ich snažiť odstrániť. 

Aké máte koníčky? 
Cestovanie a knihy.
Máte nejaký obľúbený citát? 
„Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa 

času, ktorý nevyužívame.“ (Lucius Annaeus 
Seneca)                        rch

 ČÍTAJTE                                 

Obľúbenú rubriku Práve vyšli, ktorá 
prináša prehľad skrípt, učebníc, monografií a 

ďalších knižných noviniek z dielne 
Vydavateľstva SPU  nájdete na 
www.polnohospodar/e-priloha 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

partner pre celú rodinu
srdečne pozýva všetky generácie na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, Nitra
16. novembra 2011 od 10. 00 do 15.00 h

 
Podujatím Vás budú sprevádzať 
študenti a zamestnanci univerzity, 
k dispozícii budú informačné materiály 
a malé občerstvenie. 
Návštevníci univerzity 
získajú certifikát o účasti. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Kontakt: 
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou SPU v Nitre
tel.: 037/641 5533, 641 5538, e-mail: verejnost@uniag.sk

Podrobný program nájdete na 
www.uniag.sk alebo www.polnohospodar.sk/DOD

Už takmer 40 rokov je Divadielko na Osmičke 
neodmysliteľnou súčasťou študentského života 
na SPU. Za ten čas sa v ňom vystriedala celá ple-
jáda hercov, muzikantov, technikov a scenáris-
tov, z ktorých mnohí zakotvili v profesionálnej 
sfére. Vďaka nim je dnes divadielko najstarším 
nepretržite fungujúcim akademickým divadel-
ným súborom na Slovensku. Aj v súčasnosti 
prekvitá,  a to najmä zásluhou  študentov, kto-
rí v minulom roku rozšírili naše rady a úspešne 
sa zhostili svojich úloh v obnovenej premiére 
westernovej paródie Johnyho pomsta. A keďže 
chceme naďalej pokračovať v šľapajach našich 
predchodcov, radi privítame každého, kto má, 
alebo si to aspoň myslí, herecké, hudobné, tech-
nické či autorské nadanie. Nájdete nás každý 
utorok od 19.00 h v suteréne ŠD Mladosť. Sme aj 
na facebooku. Tešíme sa na vás!                                                     

Divadielko na Osmičke

Chceš účinkovať v divadielku?

e-polnohospodár
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OdbOry informujú
• Dňa 13. septembra sa 29 odborárov a päť 

zamestnancov univerzity zúčastnilo na pro-
testnom mítingu pred Úradom vlády SR, na 
ktorom viac ako 10-tisíc účastníkov (z toho 
301 z vysokých škôl) žiadalo vládu o plne-
nie Programového vyhlásenia v oblasti škol-
stva. Požiadavkou bolo systémové zvýšenie 
finančných zdrojov pre školstvo tak, aby po-
diel z HDP do konca volebného obdobia bol  
porovnateľný so štátmi EÚ,  ďalej zvýšenie 
mzdového ohodnotenia zamestnancov škol-
stva, aby bol zabezpečený rast ich reálnych 
platov a tiež úprava systému ich odmeňova-
nia (platy pedagogických zamestnancov na 
úrovni 1,2 až 1,6-násobku priemerného platu 
v národnom  hospodárstve a platy nepeda-
gogických zamestnancov porovnateľné s po-
dobnými kategóriami v iných rezortoch). 

 OZNAMUJEME         
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 

v Nitre vás pozýva na VII. medzinárodnú ve-
deckú konferenciu Biotechnológie a kvalita 
surovín a potravín, organizovanú pod zášti-
tou MPRV SR, RÚ FAO pre Európu a Strednú 
Áziu a SAPV. Bude sa konať 1. – 2. februára 
2012 v Kaštieli v Mojmírovciach. Uzávierka 
prihlášok a príspevkov: 31. októbra 2011. Re-
gistrácia a podrobné informácie na: https://
sites.google.com/site-conferencefbp2012/. 
Tešíme sa na vašu účasť!

        Organizačný výbor konferencie

Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
vých zdrojov oznamuje, že 

26. 10. 2011 o 9.00 h v posluchárni A-01 
prednesie Ing. Miroslav Habán, PhD., pe-
dagogický pracovník na KUPH, verejnú habi-
litačnú prednášku Liečivé, aromatické a kore-
ninové rastliny – minoritné druhy v špeciál-
nej produkcii a o 11.00 h v miestnosti AA-06 
(pavilón A, prízemie) bude obhajovať habili-
tačnú prácu Vplyv agroekologických podmie-
nok na kvantitatívno-kvalitatívne ukazovatele 
vybraných druhov liečivých rastlín;

26. 10. 2011 o 9.00 h v posluchárni Z-01 
prednesie Ing. Henrieta Arpášová, PhD., 
pedagogická pracovníčka na KHaMHZ, verej-
nú habilitačnú prednášku Regulácia znáško-
vého cyklu a možnosti ovplyvňovania znášky 
a kvality vajec a o 11.00 h v cvičebni AT-22 
(pavilón T, 2. posch.) bude obhajovať habili-
tačnú prácu Vplyv neantibiotických stimulá-
torov rastu na úžitkovosť a kvalitu vajec slie-
pok znáškového typu.

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva oznamuje, že 28. októbra 2011 
o 10.00 h v Pavilóne záhradnej architektú-
ry na Tulipánovej ul. 7 (poslucháreň TD-01) 
prednesie Ing. Peter Vráblík, PhD.,  ha-
bilitačnú prednášku Revitalizace krajiny 
po těžbě uhlí na příkladu Severních Čech 
a o 11.30 h bude obhajovať habilitačnú prácu 
Revitalizace krajiny na modelovém případu 
regionu Podkrušnohoří.

Meno:

Ročník, fakulta (resp. pracovisko)

Adresa:

SPU v Nitre,  Redakcia Poľnohospodár, Tr. A. 

Hlinku 2, 949 76 Nitra, 

pavilón E 

(Rektorát SPU, 6. poschodie). 

✂

✂





Náš polnohospodár 

tvoríme spolu

Na septembrovom protestnom mítingu v Bra- 
tislave sa zúčastnili aj zamestnanci SPU.

Foto: autor

ANGLICKY 4x RÝCHLEJŠIE
♦ KURZY AJ/NJ  (čas prispôsobíme Vášmu rozvrhu)
♦ ŠTÁTNICA Z AJ/NJ ( B2, C1)
♦ PREDŠTÁTNICOVÉ KURZY AJ/NJ
♦ 19 školských rokov pôsobenia
♦ UKÁŽKOVÉ HODINY ëZDARMAë
ZÁPISY:  07.00 - 18.00 h
 Jazyková škola ASPEKT
 Akademická 4, Nitra 
 Budova Agroinštitút, príz.,č.dv.18
	  037/73 322 18, 0944/006 223
	  aspekt@aspektnd.sk 
 www.aspektnd.sk
 Akreditované zariadenie MŠ SR 16

9/
20
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Futbalový turnaj troch univerzít

Pohár rektora volejbalistom Bratislavy
V športovej hale SPU sa 16. a 17. septembra usku-

točnil medzinárodný turnaj vo volejbale mužov  
O Pohár rektora SPU 2011. Po úvodnom príhovore 
prorektorky SPU doc. Zuzany Palkovej a slávnost-
nom otvorení sa na palubovke rozpútali tuhé boje.

Cennú trofej získali hráči Volley Team Bratisla-
va, ktorí zvíťazili vo všetkých troch stretnutiach  
(Zlín 3:1, Myjava 3:0, Nitra 3:2) a v extralige budú 
patriť k najväčším favoritom. Je potešiteľné, že 
práve s týmto tímom sme dokázali zohrať vyrov-
naný zápas a podľahli sme až po piatich setoch.  V 
druhom zápase sme zdolali VK Myjava 3:1, ale 
spokojní môžeme byť iba s výsledkom, nie s vý-
konom. Nakoniec sme obsadili 3. miesto, keď v 
priamom súboji o 2. miesto  nás porazil bronzo-
vý celok z minuloročnej sezóny českej extraligy, 
Fatra Zlín, 0:3. Bol to náš najslabší výkon, kde sa 
prejavila únava z predošlého dňa, chýbala však aj 
iskra, nasadenie a chuť sa popasovať s kvalitnou 
hrou súpera. 

Turnaj ukázal, kde sú najväčšie nedostatky 
družstva a jednotlivcov a zároveň potvrdil,  že keď 
si hráči udržia koncentráciu a bojovnosť, dokážu 
hrať vyrovnane aj proti silným súperom. Určite 
bude treba veľa trpezlivosti a času, kým sa naši 

nováčikovia zapracujú, pretože od ich výkonnosti 
bude závisieť výkon celého mužstva. Turnaj však 
môžem hodnotiť ako vydarený a verím, že si hráči 
dobrou hrou získajú svojich fanúšikov, ktorí budú 
chodiť v hojnom počte na zápasy extraligy.

Ing. Miroslav Štrbavý

 ZO ŠPOrTU                          
Volejbalisti Nitry 
pod taktovkou nového trénera
Od augusta sa na lavičke volejbalového klubu 

Ekonóm SPU Nitra predstavil Daniel Oravec, 
skúsený tréner s medzinárodnými skúsenosťa-
mi. Doterajší kauč Ľubomír Paška ostáva i naďa-
lej pracovať ako manažér klubu. Hráčsky káder 
na rozdiel od trénerského neprešiel výraznou 
obmenou. V klube sa s angažovaním výrazných 
posíl neráta, ide o vysokoškolský tím, ktorého 
cieľom je dať priestor predovšetkým vlastným 
študentom. V septembri organizoval domáci 
klub medzinárodný turnaj O Pohár rektora SPU 
2011, kde  obsadil tretie miesto a  od októbra sa 
rozbehol nový ročník mužskej extraligy.

Basketbalový klub s novým názvom
Do novej sezóny vstúpili aj basketbalisti BK 

Bemaco SPU Nitra. Vysokoškoláci získali počas 
letnej prestávky významného partnera – firmu 
Bemaco, sídliacu v Prešove. S novým partnerom 
spolu s avizovanými posilami sa vedenie klubu 
pohrávalo s myšlienkou opustiť slovenské ex-
traligové vody a presunúť sa za rieku Moravu 
- do českej najvyššej súťaže. Tento zámer ve-
deniu Nitry nevyšiel, ale „náplasťou“ je účasť v 
EuroChallenge Cupe a to rovno v základnej sku-
pine. Veľkou zmenou pre nadchádzajúcu sezó-
nu je presťahovanie sa zo Športovej haly SPU do 
Mestskej haly na Klokočine. Zmena prišla aj na 
čele basketbalového klubu. Novým preziden-
tom sa stal Stanislav Michalík. Zastúpenie SPU 
ostáva v podobe dvoch viceprezidentov - rekto-
ra univerzity Petra Bielika a Imricha Okenku. 
Na lavičke pribudol k hlavnému trénerovi Ľubo-
mírovi Urbanovi asistent Martin Pospíšil, ktorý 
v minulom ročníku viedol ženský basketbalový 
tím. Nitra má v novom ročníku vysoké ambície. 
V domácej súťaži je to boj o prvé priečky a na 
európskej úrovni sa skloňuje predstava o postu-
pe zo základnej skupiny. Tieto plány dopomôžu 
naplniť aj nové posily do tímu. Mamadi Diane, 
Ater Majok a Robert Vaden je trojica legionárov, 
ktorí by mali baviť nitrianske publikum vynika-
júcou hrou. Divákov zaujal hlavne 208-centi-
metrový Majok, ktorý bol dokonca draftovaný 
tímom zo zámoria Los Angeles Lakers. V ok- 
tóbri sa začal nový ročník extraligy a prvý zápas 

v Eurochallenge Cupe je na programe 8. no-
vembra, kde Nitra privíta Oldenburg.

Florbal
Aj florbalové celky pod hlavičkou SPU sa pri-

pravili na nový ročník. Ženský celok po fan-
tastickej sezóne, keď mladé hráčky DFA SPU 
Nitra obsadili tretiu priečku, chcú pokračovať 
v boji o popredné miesta. Letná príprava však 
dala najavo, že tím musí prejsť  miernou ob-
menou hráčok. „Už počas leta sme trénovali 
vo veľmi oklieštenej zostave. Odzrkadlilo sa to 
v prvých zápasoch, kde bolo málo hráčok a zle 
zohratých. Po neúspešných dvoch kolách sme 
museli zasiahnuť a hľadať nové. Oslovili sme aj 
bývalého trénera mužov Vladimíra Bucha, kto-
rý si dievčatá vyskúšal a vyjadril sa, že družstvo 
má potenciál,“ reagoval vedúci ženského tímu 
Marián Janega. V mužskej extralige sa poda-
rilo nitrianskemu celku opäť vrátiť do najvyš-
šej súťaže. „Príprava neprebehla podľa našich 
predstáv, zúčastnilo sa na nej málo hráčov. 
A opakoval sa rovnaký scenár, ako u žien. Prvé 
zápasy sme nezvládli, aj keď treba povedať, že 
náš výkon sa zlepšuje. Igor Gavalovič sa venuje 
príprave tímu. Druhým trénerom je Peter Sklen-
ka spolu so mnou. Naším cieľom v novej sezóne 
je udržať sa medzi slovenskou elitou,“ vyjadril 
sa šéf klubu a zároveň jeden z hráčov Ľubomír 
Klosík.                                   

                               jc

 ZOOOOM                   
Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či ku-
rióznu situáciu? Podeľte sa o svoje fotoúlovky 
s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spo-
lu s vtipným textom na našu mailovú adresu: 
redakcia@polnohospodar.sk. Autorov najlep-
ších snímok odmeníme. 



 Domáci miláčik...      Foto: Emília Hudecová

Foto: za

• Od 1. októbra 2011 nadobudol platnosť 
Dodatok č. 2 ku KZ platnej na SPU v Nitre, 
ktorým sa upravujú podmienky tvorby a čer-
pania sociálneho fondu na univerzite. Súčas-
ne nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zása-
dám na využívanie finančných zdrojov SF. 
Viac informácii na webovej stránke univerzit-
ných odborov.

• Na rokovaní Rady OZPŠaV na Slovensku 
sa 6. októbra zúčastnil aj minister školstva 
Eugen Jurzyca, ktorý prezentoval stanovisko 
ministerstva k požiadavkám zväzu na rieše-
nie financovania školstva a odmeňovania za-
mestnancov v rezorte. Vo svojom vystúpení 
potvrdil ochotu predsedníčky vlády rokovať 
so zástupcami zväzu o požiadavkách uvede-
ných vo výzve z protestného zhromaždenia 
13. septembra. Rada zväzu zvážila túto okol-
nosť a rozhodla sa zvolať rokovanie o vyhlá-
sení štrajku, ak rozhovory s premiérkou ne-
budú úspešné.

• Výbor UO na zasadnutí 12. októbra prero-
koval správu revíznej komisie UO, ďalej sprá-
vy rekreačnej, kultúrnej a športovej komisie. 
Odzneli informácie o výsledku prieskumu 
podpory štrajku zo strany zamestnancov uni-
verzity, o príprave VI. zjazdu OZ PŠaV na Slo-
vensku, ktorý sa uskutoční 24. – 26. novem-
bra v Piešťanoch.

• Pre členov odborového zväzu pripravuje-
me predaj produktov z VPP SPU, s.r.o., Kolí-
ňany a Š-Capsicum Pribeta. Bližšie informá-
cie na webovej stránke odborov: http://cms.
uniag.sk/Groups/odborova-organizacia

Ing. Miroslav Habán, PhD., 
predseda UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

  V Zemplínskej Teplici sa 21. a 22. septembra 
stretli zamestnanci SPU so súpermi zo Zvolena 
a Košíc. Po veľmi vyrovnaných zápasoch, v kto-
rých mali reprezentanti SPU menej šťastia, na-
koniec skončili na treťom mieste. Putovný pohár 
rektorov tak opäť získala Technická univerzita 
vo Zvolene. Útechou pre Nitranov bola trofej pre 
najlepšieho hráča turnaja, ktorým sa stal Ladislav 
Ducsay z FAPZ.             mh

 Foto: jc


