
 

 

Vážení čitatelia,
 prihováram sa Vám v tomto už predvianoč-

nom čase, aby sme sa na chvíľočku zastavili a 
porozmýšľali možno o veciach či udalostiach, 
nad ktorými sa inokedy nezamýšľame a be-
rieme ich ako bežnú súčasť života univerzity. 
 Na chodbách našej alma mater sa často stretá-
vame so staršími spoluobčanmi, ktorí sa niekam 
náhlia a na ich tvári čítame isté očakávania. Mož-
no si kladieme otázku: Kto sú títo ľudia, často 
už so striebrom vo vlasoch? Odpoveď je jedno-
duchá. Sú to naši seniori, ktorí prejavili záujem 
o štúdium na Univerzite tretieho veku. Sú to 
ľudia, ktorí pocítili osobnú potrebu vrátiť sa do 
školských lavíc, a tak si symbolicky pripomenúť 
stredoškolské či vysokoškolské prostredie. Ďalší 
záujemcovia o štúdium si možno chcú naplniť 
svoje ambície, nájsť nových priateľov alebo ve-
novať sa aktivitám, ktoré sa im z rôznych príčin 
nepodarilo realizovať v mladšom veku. Verím, že 
kvalifikované, na univerzitnej úrovni sprístupne-
né poznatky, vedomosti a zručnosti z rôznych 
oblastí v plnej miere uspokoja túžbu po pozna-
ní a odborných vedomostiach nielen študentov 
na všetkých troch stupňoch štúdia, ale aj našich 
seniorov na UTV. Možno si to ani neuvedomu-
jeme, ale už dvadsať rokov sa s nimi stretávame 
na našej akademickej pôde. Počas tohto obdobia 
štúdium ukončilo už 2 144 absolventov, pričom 
v uplynulom akademickom roku študovalo na 
UTV 520 záujemcov. Bez zveličenia môžeme po-
vedať, že UTV je našou siedmou, síce menšou, 
ale veľmi vyhľadávanou fakultou. 

Každý vek prináša rôzne príležitosti, ktoré vyu-
žitím v správnom čase a na správnom mieste sú 
predpokladom napredovania a naplnenia osob-
ných ambícií. Vzdelávanie je aktivita, ktorá by 
mala byť nevyhnutnou súčasťou nášho každo-
denného života. Dovoľte mi, vyjadriť sa citátom: 
„Človek zostáva mladým, pokým je ešte schopný 
učiť sa, získavať nové vedomosti a akceptovať 
názory druhých.“ Záujem študujúcich o nové 
poznatky  je veľký, čo kladie vysoké požiadavky 
aj na kvalifikovanú prípravu lektorov. Na druhej 
strane je toto vzdelávanie veľmi obohacujúce, 
pretože výučba seniorov má vzhľadom k ich ži-
votným skúsenostiam, praktickým zručnostiam 
a entuziazmu, špecifickú a neopakovateľnú 
atmosféru. Kolektív približne rovnako vekovo, 
názorovo a odborne orientovaných ľudí vytvá-
ra priateľské prostredie, v ktorom sa diskutuje 
nielen o odborných otázkach, ale aj o rôznych 
aspektoch dnešného rýchlo sa meniaceho a upo-
náhľaného sveta.  Na tomto mieste treba poďa-
kovať a pripomenúť si pedagógov, ktorí venovali 
UTV veľa rokov zo svojho plodného života. Za-
kladateľmi UTV boli vynikajúci pedagógovia a 
zapálení propagátori seniorského vzdelávania: 
prof. Švihra, prof. Hričovský a doc. Horniak, ku 
ktorým sa postupne pridali aj ďalší pedagógovia 
našej univerzity.  Vysoko si vážime a oceňujeme 
prácu všetkých, ktorí svojou angažovanosťou 
v rámci UTV šírili, resp. stále šíria dobré meno 
našej alma mater. Dovoľte mi citovať výrok zná-
meho starogréckeho filozofa Sokratesa, ktorý 
povedal: „Existuje len jedno dobro a to je vedo-
mosť, existuje len jedno zlo a to je nevedomosť.“  
V tomto duchu by sme mali všetci bez ohľadu 
na vek či vzdelanie, šíriť vo svojom okolí dobro, 

ním horieť, preň zapaľovať aj 
svojich blízkych, priateľov a 
mladšie generácie.                                   
Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., 

prorektorka  pre vzdelávaciu 
činnosť a ECTS 

 www.polnohospodar.sk 

Máme nových profesorov 

spravodaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Po odovzdaní dekrétov poznamenal, že dosiah-
nutie tohto najvyššieho akademického titulu 
ich dôsledne a jednoznačne zaväzuje k plneniu 
pedagogicko-vedeckých povinností. Vo svojom 
príhovore zdôraznil, že práca pedagóga je pre 
každú spoločnosť mimoriadne významná, pre-
dovšetkým tým, že modeluje intelektuálnu a 
mravnú výbavu mladých ľudí. Medzi čerstvými 
profesormi sú aj odborníci z našej univerzity: 

Vianočný benefičný koncert 
na SPU bol venovaný 
autistickým deťom

Založenie Vyšehradskej  
asociácie univerzít
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre iniciovala založenie Vyše-
hradskej asociácie univerzít (VUA – Visegrad University Association). Na 
ustanovujúcej schôdzi, ktorá sa konala na pôde SPU v dňoch 10. – 11. no-
vembra, sa  zúčastnilo 30 predstaviteľov univerzít z 15 krajín Európy.

Úlohou asociácie je prepojiť partnerské univer-
zity s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky pre 
vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprá-
cu krajín Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich 
regiónov.  Ako informoval rektor SPU prof. Peter 
Bielik, univerzita pripravila úspešný strategický 
projekt pre Medzinárodný vyšehradský fond, za-
meraný na trvalo udržateľný agrosektor v kraji-
nách V4 a okolitých regiónoch, v rámci ktorého 

bolo možné vytvoriť akademickú sieť – Vyšehrad-
skú asociáciu univerzít. „Asociácia bude okrem 
vlastných aktivít vytvárať priestor na to, aby sa 
medzi jej účastníkmi budovali nové iniciatívy. 
Jednou z nich bude napríklad vydávanie spoloč-

ného vedeckého časopisu a učebníc, orientova-
ných na bioekonomiku a trvalo udržateľný roz-
voj v krajinách V4 a v okolitých regiónoch. Me-
dzi ďalšie aktivity bude patriť organizácia pod-
ujatí pre študentov, predovšetkým letných škôl 
zameraných na trvalo udržateľný agrosektor, do 
ktorých sa môžu zapojiť všetci účastníci asociá-
cie. Zároveň chceme vytvoriť súťaž a uviesť do 
života takzvanú Vyšehradskú cenu za  najlepšiu 
doktorandskú prácu, ktorá bude riešiť uvedenú 
problematiku,“ povedal rektor. 

Počas druhého dňa  - 11. novembra - predsta-
vitelia univerzít slávnostne podpísali spoločné 
memorandum o spolupráci. S novovzniknutou 
asociáciou bude spolupracovať aj deväť čest-
ných členov pochádzajúcich z regiónov mimo 
krajín V4, napr. z Thajska, Indie, Talianska, Tu-
recka, Moldavska či Nemecka. „Predpokladáme, 
že v nasledujúcich rokoch sa asociácia rozšíri 
o ďalšie krajiny, predovšetkým z bývalého So-
vietskeho zväzu a Mongolska, ktoré prejavili zá-
ujem rozvíjať touto formou vzájomnú spoluprá-
cu a vytvárať pre svojich študentov a pedagógov 
možnosti  a podmienky pre rozvoj kooperácie 
a globalizácie,“ uviedol rektor.                          rch

S blížiacim sa koncom roka sa postupne koná 
stále viac dobročinných akcií, podujatí a kon-
certov, keď nikto z nás nechce zabudnúť ani 
na tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Aj aula 

SPU sa 11. decembra zaplnila pozvanými hos-
ťami, ktorí chceli aspoň malým dielom pri-
spieť na dobrú vec. Výťažok z benefičného 

prof. Dr. Ing. Jozef Golian (v odbore spracova-
nie poľnohospodárskych produktov),  prof. Ing. 
Iveta Ubrežiová, CSc., (v odbore ekonomika a 
manažment podniku), prof. Ing. Marko Halo, 
PhD., (v odbore špeciálna živočíšna produkcia). 
Prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD.,  z UKF 
v Nitre sa inaugurovala na Fakulte záhradníctva 
a krajinného inžinierstva SPU v odbore záhrad-
níctvo. Nových držiteľov najvyššieho akademic-

kého titulu prijal 2. decembra rektor prof. Peter 
Bielik,  ktorý im zablahoželal k úspechu a poprial 
veľa zdravia a ďalších pracovných a osobných 
úspechov. Profesori sa poďakovali vedeniu uni-
verzity za maximálnu podporu, ktorú podľa ich 
slov pociťovali počas celého inauguračného kona-
nia, a prisľúbili, že naďalej budú šíriť dobré meno 
svojej alma mater. Na záver bola premietnutá 
galéria fotografií zo slávnostného vymenovania 
v Prezidentskom paláci v Bratislave. 
Srdečne gratulujeme!                                          rch 
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Sviatočné slovo rektora 
Vážení kolegovia, milí štu-

denti, partneri a priatelia 
našej alma mater, 
o pár dní oslávime vianočné 
a novoročné sviatky. Sviatky 
s prívlastkom najkrajšie, ča-
rovné, zbližujúce ľudí dobrej 
vôle, zjednocujúce rodiny i 
národy, ducha porozumenia. 

Sviatky pokoja, lásky, sprevádzané pohodou a ra-
dostnými zážitkami. V čase Vianoc, keď každý o 
niečo viac a intenzívnejšie vníma pokoj domova, 
teplo rodinného kozuba, spolupatričnosť, Vám 
a Vašim blízkym želám všetko najlepšie, zdravie, 
šťastie, neopakovateľnú atmosféru v kruhu naj-
bližších.

Dovoľte mi na prahu nového roka aspoň niekoľ-
kými vetami zhodnotiť ten uplynulý, ktorý nebol 
jednoduchý. Bol pretkaný rôznymi udalosťami 
a priniesol nám aj veľa dobrých správ. Vedecké 
konferencie, prezentácie, tvorivé stretnutia na 
domácej i zahraničnej pôde, internacionalizácia 
vedy a vzdelávania, kultúrne i športové poduja-
tia priniesli viditeľné výsledky. Slovenská poľno-
hospodárska univerzita sa stala riadnym členom 
asociácie univerzít - Dunajskej rektorskej kon-
ferencie, v novembri iniciovala založenie Vyše-
hradskej asociácie univerzít. Nosnou myšlienkou 
je spolupráca s krajinami Vyšehradu a ďalšími 
regiónmi v rámci problematiky udržateľného 
rozvoja a agrobiznisu. Podpísali sme viacero vý-
znamných dohôd na medzinárodnej úrovni, kto-
ré naštartujú spoluprácu v oblasti vedy, výskumu 
a vzdelávania. Za všetky spomeniem kooperáciu 
so  Štátnou poľnohospodárskou Timiriazevovou 
univerzitou v Moskve, Essex University v Col-
chestri, Kasetsart University v Thajsku či indo-
nézskou University Andalas, kde sme v októbri 
za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
podpísali Memorandum o spolupráci v programe 
pestovania pšeníc v Indonézii. S radosťou som na 
sklonku tohto roka odovzdal diplomy úspešným 
docentom, doktorandom, študentom prestížneho 
štúdia MBA a ocenil vynikajúcich študentov, ktorí 
prispievajú k budovaniu dobrého mena našej uni-
verzity v spoločnosti. V januári boli vymenovaní 
piati profesori SPU, pred niekoľkými dňami k nim 
pribudli ďalší traja. Za nami je kus práce, ale  veľa 
nás ešte čaká urobiť. Som presvedčený, že rok 
2012, ktorý je jubilejný pre našu univerzitu, pre-
vezme štafetu tvorivosti. Spoločne si zaželajme, 
aby sa nám darilo ísť v ústrety výzvam, ktoré pred 
nás stavia dynamická doba, aby sme dosahovali 
výsledky, na ktoré budeme právom hrdí.

V novom roku Vám prajem dobré zdravie, spo-
kojnosť v rodine, veľa tvorivých síl, elánu, vytr-
valosti a splnenie všetkých osobných či profesij-
ných predsavzatí. Radostné Vianoce, šťastný a 
úspešný nový rok 2012!   

       Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
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Vážení čitatelia, milí priatelia, 
 želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov 

a veľa úspechov v novom roku 2012  
                                                      Redakcia Poľnohospodára

Prezident SR Ivan Gašparovič 28. novembra vymenoval 46 nových profesorov vysokých škôl. 

Z ustanovujúcej schôdze VUA.          Foto: za
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Pri príležitosti 17. novembra – dňa študentstva inicioval rektor SPU prof. Peter Bielik, 
diskusné fórum, na ktorom sa zúčastnil manažment univerzity, fakúlt a študenti. 
Cieľom bolo zintenzívniť vzájomnú komunikáciu, informovanosť, prezentovať svoje 
postrehy, návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti univerzity a skvalitnenie pod-
mienok pre študentov. Stretnutie sa konalo 21. novembra v Kongresovom centre SPU.

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite sa už stalo tradíciou, že pri 
príležitosti 17. novembra - Dňa boja za slobodu a demokraciu sa rek-
tor univerzity stretáva so študentmi, ktorí popri výborných  študijných 
výsledkoch zvládajú aj ďalšie aktivity, ktorými šíria dobré meno svojej 
alma mater doma aj v zahraničí. Tohtoročné stretnutie sa za prítomnosti 
Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.,  rektora univerzity, zástupcov ma-
nažmentov fakúlt a vybratých študentov, konalo 21. novembra.

Rektor ocenil najlepších študentov

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
usporiadala 16. novembra celouniverzitný 
deň otvorených dverí. Príležitosť nahliadnuť 
za brány univerzity využilo asi 1 200 návštev-
níkov.

Aj druhý ročník podujatia bol koncipovaný pre 
všetky generácie. Novinkou bol odborný program v 
aule SPU, určený pre študentov SPU, maturujúcich 
stredoškolákov, ale  aj širokú verejnosť - napr. pred-
náška Ing. Petra Vodvarku z Australian Trade Com-
mission v Prahe, o štúdiu a podnikaní v Austrálii, 
prezentácia E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúr-
nej komunikácie na tému Úspešne s jazykovými 
certifikátmi, prezentácia CCUSA Slovakia pod ná-
zvom Leto v USA: práca, zábava, cestovanie, či in-
donézskej ambasády zameraná na krajinu, jej oby-
vateľov, kultúru, obchod a i. Počas dňa otvorených 
dverí  sa predstavili fakulty SPU, ktoré prezentovali 
činnosť svojich katedier, informovali o študijných 
programoch, podmienkach prijímacieho konania, 
uplatnení absolventov, spolupráci katedier s do-
mácimi  a zahraničnými  inštitúciami. Návštevníci 
mali tiež príležitosť navštíviť rektorát a prezrieť si 
Kanceláriu rektora SPU, kde ich privítal prof. Peter 
Bielik, ktorý ich krátko informoval o úspechoch in-
štitúcie a možnostiach, ktoré SPU ponúka.

V rámci sprievodného podujatia bolo sprístupne-
né vivárium, botanická záhrada či jazdecký areál. 
Technická fakulta ponúkla prehliadku   poľnohos-
podárskych strojov. V rámci kultúrneho programu 
vystúpila tanečná skupina Capoeira Oxumare Nitra 
s ukážkou brazílskeho bojového tanca.  Vo foyeri 
SPU bola inštalovaná výstava fotografií Miliny Stri-
hovskej - Imrichovej pod názvom Človek a kôň. O 
výbornú atmosféru sa postarali členovia IRŠ Mla-
dosť, ktorí okrem hudobných vstupov a moderova-
nia pripravili zaujímavé súťaže.

Návštevníci dostali certifikát o účasti a v rámci pro-
pagácie zdravej výživy si mohli pochutnať na  jabĺč-
kach z ovocného sadu SHR Ing. Viliama Kompasa.  
                  Renáta Chosraviová

Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka 
pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, predstavila štu-
dentov, ktorým bol na návrh fakúlt udelený ďakov-
ný list za vzornú reprezentáciu SPU a mimoriadne 
štipendium. Rektor im zároveň venoval vstupenky 
na koncert Vianočný dar SPU. V kurikulách oce-
nených študentov sú už teraz zaznamenané vý-
znamné úspechy vo vedeckej i pedagogickej práci, 
publikačnej činnosti, účasť na medzinárodných 
konferenciách či medzinárodných projektoch, ale 
aj participácia na šírení kultúrnych či športových 
tradícií SPU. Rektor zdôraznil, že každá z týchto 
osobností je prínosom pre alma mater aj pre celú 
spoločnosť: „Verím, že v ďalšej študijnej či profesi-
onálnej vedeckej kariére budete rovnako úspešní 
a ešte budeme o vás veľa počuť. Mnohí už máte 
bohaté skúsenosti v spolupráci so zahraničnými 
pracoviskami, resp. vysokými školami, viacerí ste 
sa už zúčastnili na stážových pobytoch. To, že na-
beráte skúsenosti v zahraničí, nás môže len tešiť. 
Ale priali by sme si, aby ste načerpané poznatky 
uplatňovali u nás doma, na našej alma mater, pre 
prospech celej spoločnosti,“ povedal rektor a za-
blahoželal študentom k dosiahnutému úspechu. 
„Želám vám veľa síl, elánu a dobrého zdravia. Po-
ďakovanie patrí aj vašim pedagógom, ktorí vám 
boli oporou,“ zdôraznil.

Za Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov 
si ocenenie prevzala Kristína Candráková (2. roč. 
bakalárskeho št.), Ing. Nina Moravčíková (2. roč. 
doktorandského št.) a  Ing. Alexandra Veverková 
(3. roč. doktorandského št.). Fakulta biotechno-
lógie a potravinárstva ocenila študentov dokto-
randského štúdia Ing. Lukáša Hlebu,  Ing. Evu 
Ivanišovú a Ing. Líviu Krížovú. Fakulta ekonomiky 

Diskusiu moderovala Ing. Lucia Mošková, dok-
torandka 3. ročníka FAPZ, členka Akademického 
senátu SPU. Okruhov diskusie bolo viacero: do-
stupnosť informácií o dianí na univerzite, vzde-
lávací proces a vzťah študent – pedagóg, zapoje-
nie študentov do vedy a výskumu na univerzite, 
študentské domovy  – ubytovacie podmienky, 
modernizácia, vzťah študent – zamestnanec, po-
riadková služba z radov študentov.

V prvej časti si študenti vypočuli informáciu o 
činnosti redakcie univerzitného periodika Poľno-
hospodár, najmä o možnosti podieľať sa na jeho 
tvorbe. Následne sa diskutovalo o novom univer-
zitnom informačnom systéme (UIS),  ktorý je pre 
študentov prínosom - či už pri tvorbe rozvrhov, 
prihlasovaní sa na skúšky a podobne.  Mgr. Má-
ria Urbanová z CITK pripomenula, že podrobná 
dokumentácia popisujúca všetky funkcionality 
moderného IS je pre študenta dostupná na webe. 
Pre efektívne využívanie nového UIS je k dispozí-
cii dokumentácia v Dokumentovom serveri. Pra-

covníci CITK poskytnú pre záujemcov aj prípadné 
potrebné konzultačné stretnutia. V rámci projek-
tu Štrukturálnych fondov EÚ Modernizácia infraš-
truktúry SPU v Nitre sa pripravuje zriadenie systé-
mu Digital Media, ktorý prostredníctvom ôsmich 
LCD zobrazovačov umiestnených v rámci celého 
areálu SPU umožní šírenie informácií, ich jedno-
duché vytváranie, spracovanie a publikovanie.

O vzdelávaní, vede a výskume 
V ďalšej časti programu sa študenti zaujímali 

o aktivity, ktoré vyvíja vedenie pre zefektívnenie 
vzdelávacieho procesu a praxe. Rektor informoval 
o príprave študijného programu v cudzom jazyku 
na inžinierskom stupni štúdia na každej fakulte, 
prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. 
Zdenka Gálová zase o akreditovaných študijných 
programoch, ale napr. aj o možnosti študentov 
vyjadriť svoj názor na činnosť pedagóga i pros-
tredníctvom dotazníkov, ktorých cieľom je  skva-
litniť vzdelávací proces. O rozdieloch medzi ma-
nuálnou a odbornou praxou na Vysokoškolskom 

poľnohospodárskom podniku SPU v Kolíňanoch, 
hovoril dekan FAPZ prof. Daniel Bíro. Uviedol, že 
študenti 1. a 2. ročníka absolvujú učebno-manuál- 
nu prax s cieľom oboznámiť sa s poľnohospodár-
skym prostredím a štruktúrou rastlinnej a živo-
číšnej výroby. Pomáhajú vo výrobe, pri údržbe 
poľnohospodárskej techniky a v skladovom hos-
podárstve. Vo vyšších ročníkoch prebieha odbor-
ná prax, ktorá je zameraná nielen na manuálnu 
prácu, ale aj organizovanie a manažovanie jednot-
livých činností priamo v prevádzke. Predmetom 
diskusie bolo aj zapojenie sa študentov do vedy 
a výskumu na univerzite. Podľa prorektora pre 
vedeckovýskumnú činnosť prof. Mariána Bresti-
ča, väčšine študentov chýba kreativita a nadšenie 
pre bádanie. „Boli by sme však radi, aby ste boli 
našimi spoluhráčmi!“ vyzval ich.     

Spektrum tém   
Na fóre rezonovali aj ďalšie témy a otázky, 

napr. o činnosti záujmových krúžkov na univer-
zite, rekonštrukcii ŠD a spoločenskej miestnosti 
v ŠD Mladosť, uvedení ŠD Pribina do prevádzky, 
zabezpečení aktívneho fungovania poriadkovej 
služby na internátoch v súčinnosti s vedením 
univerzity, kontrole hygieny a kvality jedál v stra-
vovacích zariadeniach, cenách stravného, ale 
napr. i údržbe trávnatých plôch pred ŠD Mladosť 
a A. Bernoláka. V súvislosti s realizáciou teles-
nej výchovy a športu na SPU, rektor informoval, 
že Centrum akademického športu, ktoré vznik-
ne na SPU od začiatku budúceho roka, by malo 
efektívnejšie reflektovať požiadavky a skvalitniť 
služby pre študentov, našich zamestnancov a ši-
rokú verejnosť. Predpokladá sa, že v ŠD Pribina 
sa začne ubytovávať od začiatku letného semes-
tra 2011/2012. Pokiaľ ide o pripomienky ku kva-
lite jedál či hygiene v stravovacích zariadeniach, 
treba ich zaznamenať do knihy prianí a sťažností. 
V tom prípade ich bude možné riešiť. Efektivitu 
činnosti záujmových krúžkov v súčasnosti mapu-
je Útvar univerzitných služieb pod vedením Ing. 
Klaudie Halászovej, PhD., prodekanky FZKI.  Re-
konštrukcia ŠD Mladosť bude prebiehať v dvoch 
fázach, v prvej (v 2012) sa predpokladá oprava 
obvodového plášťa „ležiaka“, v druhej (v 2013) by 
mala prebehnúť rekonštrukcia vežiaka a spojova-
cej chodby.                             

                                                 Renáta Chosraviová                                                                                  

a manažmentu ocenila študentov inžinierskeho 
štúdia - Bc. Petra Chovanca, Bc. Filipa Lehmana a 
Bc. Helenu Šimočkovú. Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja  Ivanu Jankovskú (2. roč. 
bakalárskeho št.), Bc. Mariannu Geffertovú (2. roč. 
inžinierskeho št.) a Ing. Tomáša Malatinca (1. roč. 
doktorandského št.).  Fakulta záhradníctva a kra-
jinného inžinierstva si cení výsledky študentov in-
žinierskeho štúdia - Bc. Zuzany Ďuránovej, Bc. Lu-
cie Gregorovičovej a  Bc. Viktora Vargu. Technická 
fakulta ocenila študentov doktorandského štúdia 
Ing. Zuzanu Andrássyovú, Ing. Tomáša Polonca a  
Ing. Lukáša Tomášika. Útvar univerzitných služieb 
nominoval na ocenenie Romana Vida ( 3. roč. ba-
kalárskeho št.), úspešného reprezentanta univerzi-
ty v extraligovej basketbalovej súťaži. 

Renáta Chosraviová                                                                                                                                      
Viac sa o ocenených študentoch dočítate 

na www.polnohospodar.sk

Diskusné fórum 
so študentmi

 V Dialógu                   s rektorom
koncertu Vianočný dar SPU, ktorý zorganizo-
vala univerzita pod záštitou rektora prof. Petra 
Bielika, bol venovaný Správe zariadení sociál-
nych služieb (SZSS) mesta Nitry pre autistické 
deti a mládež. 
Na pódiu sa predstavili hviezdy Opery SND - 
sopranistka Jana Bernáthová a tenorista Ján Bab-
jak, ktorých sprevádzal na klavíri Daniel Buranov-
ský. Zaspievali niekoľko nádherných operných 
árií z diel Verdiho, Donizettiho a Pucciniho, ako aj 
svetových melódií od Brahmsa,  Sartoriho, Kál-
mána a podobne. Vystúpila aj Cimbalová hudba 
Zobor pod vedením Viliama Hubinského, ktorá 
už niekoľko rokov spolupracuje s významnými 
slovenskými umelcami. Námet a scenár podujatia 
vytvoril akad. architekt Ladislav Švihel, večerom 
sprevádzala Mgr. Danka Moravčíková. 

„Som nesmierne rád, že sa nám podarilo pripraviť 
tento koncert, ktorý vnímame ako dar SPU našim 
zamestnancom, študentom a priaznivcom univer-
zity, ale aj tým, ktorí to najviac potrebujú – deťom 
so zdravotným problémom. Vďaka umelcom mali 
diváci naozaj unikátny umelecký zážitok. Tiež 
som vďačný za prejavenú priazeň účastníkov, za 
ich štedrosť, pretože touto cestou môžeme aspoň 
čiastočne pomôcť deťom postihnutým autizmom. 
Verím, že každý, kto sem dnes prišiel a prispel svo-
jou čiastkou, získal dobrý pocit," povedal rektor P. 
Bielik. Riaditeľka SZSS mesta Nitry PhDr. Janka 
Moravčíková sa srdečne poďakovala organizáto-
rom - SPU, umelcom a všetkým, ktorí prispeli do 
zbierky a podporili humánnu myšlienku. „Pomá-
hať deťom, slabším a handicapovaným, by mala 
byť povinnosť každého z nás a sme radi, že podľa 
toho ste k tomu pristupovali aj vy." Do zariadenia 
poputoval finančný dar vo výške 700 eur. Bude 
použitý na terapeutické činnosti a identifikačné 
znalosti klientov zariadenia, ktoré majú problémy 
v dennom bežnom režime vnímať vonkajšie pod-
nety spoločenského života a stotožniť sa s ním. 
                                                                                rch

Vianočný benefičný koncert
pokračovanie zo strany 1

Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva 
SPU v Nitre s hlbokým 
zármutkom oznamuje, 
že 13. 12. 2011 nás po 
krátkej chorobe vo veku 
58 rokov náhle opustil 
dekan FZKI

               doc. Ing. KAROl KAlúZ, CSc.
Narodil sa 26.6. 1953 vo Veľkom Záluží, okres 

Nitra. V rokoch 1973 - 1977 študoval na AF VŠP, 
študijný odbor meliorácie. Po absolvovaní VŠP 
pôsobil päť rokov  ako asistent a odborný asis-
tent na  Katedre poľnohospodárskych meliorá-
cií AF, neskôr pracoval v podniku Agrokomplex 
– Výstavníctvo Nitra a vo Výskumnom ústave 
pôdoznalectva a ochrany pôdy, pobočka Nit-
ra. Od roku 1999 pôsobil ako pedagóg na FZKI 
SPU.  V roku 1984 získal  akademický titul CSc. 
a v r. 2000 vedecko-pedagogický titul docent. 
Jedno funkčné obdobie bol prodekanom pre 
výskum a zahraničné vzťahy. V súčasnosti už 
druhé funkčné obdobie vykonával funkciu de-
kana FZKI.

V rámci pedagogickej činnosti vyučoval pred-
mety regulačné technológie v poľnohospodár-
stve, vodné hospodárstvo a kvalita ovzdušia. Vo 
svojej  vedeckovýskumnej činnosti sa zameria-
val na problematiku imisnej kontaminácie pôd 
a kvantifikáciu škôd spôsobených imisiami v 
poľnohospodárstve. V roku 1988 bol vymeno-
vaný za súdneho znalca v odboroch Poľnohos-
podárstvo a Ochrana životného prostredia.

Práca bola pre neho koníčkom. S prirodzenou 
samozrejmosťou rozdával každému vo svojom 
okolí vzácne ľudské vlastnosti, životnú múd-
rosť, pracovitosť, čestnosť, ústretovosť, dobro-
srdečnosť. Vysoko si cenil a vnútorne prežíval 
rodinné hodnoty. Stratili sme v ňom vynikajú-
ceho a obetavého kolegu a dobrého priateľa.

Česť jeho pamiatke!
Vedenie fakulty, kolektív katedry, 

priatelia a študenti

  S pietou                     

Odovzdávanie ďakovných listov úspešným 
študentom sa stalo tradíciou.         

 Foto: za
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Na slávnostnom zasadnutí, kto-
ré sa konalo pri príležitosti 20. 
výročia nezávislosti Kazachsta-
nu a tematicky bolo zamerané 
na dynamickú integráciu krajiny 
do medzinárodných vedeckých 
a akademických štruktúr, sa zú-
častnila autorka článku. Počas 
plenárneho zasadnutia vystúpila 
s príspevkom na tému diverzifi-
kácie a intelektuálneho oboha-
tenia univerzitných aktivít pros-
tredníctvom internacionalizácie. 
S vedením Kazašskej národnej 
poľnohospodárskej univerzity 
(KNPU) v Alma-Ate prediskuto-
vala možnosti bilaterálnej i mul-
tilaterálnej spolupráce, súčasťou 
ktorej budú podľa požiadavky 
kazašskej strany krátkodobé in-
tenzívne kurzy pre kazašských 
študentov a prednáškové pobyty 
učiteľov SPU v Kazachstane.

Kazachstan a komunikácia
Rok 2011 sa niesol v znamení 

osláv 20. výročia nezávislosti Ka-
zachstanu. Nezávislosť znamená 
pre krajinu veľkú hodnotu a vláda 
sa významne venuje opatreniam, 
zameraným na rozvoj národného 
hospodárstva, vzdelanie a život 
občanov s cieľom zaradiť sa do roku 2016 medzi 
vysokopríjmové ekonomiky sveta. Ministerstvo 
vzdelávania zavádza do praxe opatrenia, ako 
zvýšiť kompetencie mladých ľudí komunikovať 
a študovať v anglickom jazyku (AJ) a ako pre-
pojiť univerzity s medzinárodným prostredím. 
Inak povedané, bez ruského jazyka (RJ) ste 
v krajine stratení. Dokonca aj na pôde univerzity 
je len malé percento učiteľov a študentov schop-
ných a ochotných komunikovať v AJ. Tí však, 
ktorí sa učia anglicky, to chápu ako veľkú výzvu 
a štúdiom sú doslova nadšení a vyhľadávajú 
každú príležitosť na stretnutie so zahraničným 
lektorom ako aj vycestovanie do zahraničia. 

Šance pre pedagógov 
Počas môjho pobytu pôsobilo na univerzite 

8 zahraničných lektorov (z USA, Indie, Filipín, 
Poľska, Litvy, Kanady, Holandska a Slovenska), 
ktorí zabezpečovali intenzívnu výučbu odbor-
ných predmetov v AJ na jednotlivých fakultách. 
Pre budúci rok univerzita plánuje prijať až 80 za-
hraničných lektorov na krátkodobé prednáškové 
pobyty. Okrem toho majú učitelia každoročne 
šancu uchádzať sa o univerzitný grant na vý-
skum a zahraničný výskumný/prednáškový po-
byt. Uzávierka bola 28. novembra a na druhý deň 
boli ohlásené výsledky. Celkovo malo o grant zá-
ujem 15 učiteľov, ale iba 7 z nich bolo vybratých. 
 O videokonferencii 

KNPU je partnerom SPU v rámci projektu 
Mundus CASIA, takže prvých študentov z Kaza-
chstanu už na univerzite máme. Svoj pobyt tiež 
plánuje lokálna koordinátorka siete, ako aj ďalší. 
Medzi zaujímavé a pre mňa hodnotné okamihy 
patrila aj videokonferencia so študentmi CASIA 
siete vo všetkých partnerských krajinách, vráta-

ne Slovenska. Zúčastnilo sa na nej vyše 50 účast-
níkov asi z 12 krajín a celú akciu moderoval rek-
tor univerzity. Potešilo ma, keď sa na obrazovke 
objavil znak Slovenska a doc. Loreta Schwarzo-
vá (FEŠRR) s CASIA študentmi, ktorí mali ná-
sledne možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti (a 
to pozitívne) zo štúdia na SPU v Nitre. Na kon-
ferencii sa zúčastnilo viacero rektorov, medzi 
nimi najmä rektor Štátnej poľnohospodárskej 
univerzity zo St. Peterburga, rektor Štátnej kir-
gizskej poľnohospodárskej univerzity, zástupca 
Pandžábskej poľnohospodárskej univerzity v In-
dii a Školy manažmentu v Montreale prejavili 
záujem o spoluprácu s univerzitou.

Obchod, kultúra a turizmus    
Kazachstan je rozlohou obrovská krajina 

s počtom obyvateľov asi 16 miliónov. Vláda si 
uvedomuje, že príjmy ekonomiky nemôžu byť 
závislé iba od nerastného bohatstva a preto sa 
snaží prilákať zahraničných investorov. K naj-
rušnejším centrám sveta podnikania nepochyb-
ne patrí hlavné mesto Astana, bývalé hlavné 
mesto Alma-Ata (ktoré architektúrou nových 
mestských a obchodných zón pripomínajú 
Dubaj) a špecifické zóny podnikania. V obcho-
doch nájdete všetky renomované značky sveta 
za neporovnateľne vyššie ceny ako v Európe či 
v Amerike a mnohí ľudia sú hrdí na to, že si ich 
môžu dovoliť kúpiť (alebo aspoň lacnejšie tzv. 
pravé falzifikáty). Všade v obchodoch predá-
vajú české pivo, české paštéty Hamé vyrobené 
v Rusku, poľské či turecké potravinárske výrob-
ky vyrobené v Rusku, Bielorusku alebo v Kaza-
chstane. Za lacnými nákupmi sa chodí do 300 
km vzdialenej čínskej obchodnej zóny alebo do 
Kirgizska. Univerzita organizuje kurzy RJ pre 

čínskych  študentov a hosťujúci 
profesor z Litvy sa vyjadril, že po 
dlhom období averzie voči rušti-
ne to boli práve obchodné záujmy 
Litvy a Lotyšska, ktoré spôsobili, 
že univerzity otvárajú študijné 
programy medzinárodného pod-
nikania v RJ.

Samotná Alma-Ata ponúka veľa 
možností pre kultúru i turistiku. 
Je obklopená krásnym pohorím, 
do ktorého na jar prichádzajú 
holandskí výskumníci nie za tu-
ristikou, ale za výskumom a stále 
nachádzajú v kazašských horách 
a údoliach nové odrody tulipá-
nov, ktoré potom vo svojej kraji-
ne šľachtia. V každom obchod-
nom centre sa nachádza klzisko, 
plné krasokorčuliarov v každom 
veku. Korčule si netreba nosiť, 
pri každom klzisku je požičovňa 
a krasokorčuľovanie spríjemňujú 
melodické ruské moderné pies-
ne. Čo sa týka gastronómie, tak 
má niektoré prvky ruskej kuchy-
ne s tým, že sa musíte pripraviť 
na „konskú diétu“. Počas môjho 
dvojtýždenného pobytu som iné 
mäso ako konské ani nemala prí-
ležitosť ochutnať. Považujú ho za 

chutné, dietetické a bez neho sa nezaobíde žiad-
ne slávnostné pohostenie. K tomu ešte pohár 
konského mlieka kumys, pohár ťavieho mlieka 
šubat, konská klobása a hodovanie sa môže za-
čať. Kuracie mäso je považované za dosť podrad-
né a mnohé reštaurácie ponúkajú jedlo v súlade 
s princípmi „HALAL“ pre moslimských obyvate-
ľov, nakoľko tvoria významnú časť obyvateľstva. 
Euroázia – aj takto nazývajú región, kde sa Kaza-
chstan nachádza. Miesto, kde sa stretáva európ-
ska, ruská a ázijská kultúra. Moji študenti na zá-
ver intenzívneho kurzu Medzinárodného mar-
ketingu skonštatovali, že témy ako globalizácia, 
deglobalizácia, zahraničné investície, lokálny 
a globálny zákazník, glokalizácia či zodpovedné 
podnikanie sa dostali nielen do ich slovníka, ale 
že si odteraz budú všímať aj praktické dôsledky 
nadobudnutých teoretických vedomostí.  A práve 
o to v kurze išlo. Pozrieť sa napríklad na spoloč-
nosť LG, pôsobiacu v Alma-Ate z pozície miest-
neho obyvateľa a zhodnotiť jej prínos pre rozvoj 
lokality, v ktorej podniká... alebo uvažovať o tom, 
aké sú súvislosti otvorenia veľkoobchodu MET-
RO v Alma-Ate, či o tom, aký prínos bude mať pre 
Kazachstan výroba spoločnosti General Electrics 
a export lokomotív do Mongolska ...

Postreh na záver: 1. decembra na Námestí re-
publiky slávnostne rozsvietili novoročnú jedlič-
ku a v celom meste rozvešali novoročné pozdra-
vy „S Nóvym Gódom“. Tie  nájdete všade, ešte 
aj na ruskej verzii Kinder čokolády ako vernej 
predstaviteľky globalizácie i lokalizácie úspešné-
ho podnikania na trhu cukroviniek pre malých 
i veľkých.              Prof. Dr. Ing. Elena Horská,  
                      prorektorka pre zahraničné vzťahy 

a prácu s verejnosťou

Kazachstan nám ponúka spoluprácu

Z  iniciatívy Kazašskej národnej poľnohospodárskej univerzity 
v Alma-Ate a Univerzity vo Wageningene v Holandsku bolo 24. 
novembra v  Alma-Ate vytvorené medzinárodné vedecko-aka-
demické konzorcium spolupracujúcich univerzít, medzi ktorý-
mi je aj SPU v Nitre. 

Hostí na medzinárodnej konferencii vítali študentky v národnom kroji.

V aule SPU sa 14. novembra konalo zasadanie 
Akademickej obce (AO) SPU v Nitre v súlade s 
časťou V., článku 18, ods. 2 Rokovacieho poriadku 
Akademického senátu (AS) SPU v Nitre, z ktorého 
vyplýva povinnosť jedenkrát ročne podávať AO 
SPU správu o svojej činnosti.V úvode zasadnutia 
si z rúk rektora SPU prof. Petra Bielika, prevzali 
ocenenie pedagógovia, ktorí sa významne podie-
ľali na pedagogickom procese Univerzity tretieho 
veku – prof.  Ivan Hričovský,  prof. Ján Supuka, 
prof. František Špánik, prof. Jozef Hanes, prof. An-
ton Uher, prof. Pavel Hrubík, prof. Ján Matuškovič, 
doc. Jozef Húska, prof. Jozef Golian, doc. Vladimír 
Popelka, doc. Slavko Bernáth, doc. Ján Kóňa, Ing. 
Emília Škorecová.V ďalšej časti programu predseda 
AS SPU v Nitre doc. Ján Weis  predniesol Správu o 
činnosti AS SPU za uplynulý rok a vyzdvihol čin-
nosť jednotlivých odborných komisií. AS zasadal 
na piatich riadnych a jednom mimoriadnom zasa-
daní. Následne rektor SPU prof. P. Bielik, prednie-
sol príhovor a oboznámil členov AO SPU s plnením 
úloh v rámci Dlhodobého zámeru SPU v Nitre, a 
plnením úloh vedenia univerzity za uplynulý rok 
v základných pilieroch: univerzitné vzdelávanie, 
veda a výskum, súčasná i budúca infraštruktúra a 
ekonomická stabilita univerzity.                           rch

Jubilujúca Katedra ekonomiky
Katedra ekonomiky oslávila 50. výročie svojho 

založenia pracovne - medzinárodnou vedeckou 
konferenciou Riziká a príležitosti agrosektora 
v podmienkach finančnej a hospodárskej krízy, 
ktorá sa konala 26. a 27. októbra. Historické kore-
ne katedry siahajú do roku 1952, keď na VŠP bola 
z pôvodného Ústavu poľnohospodárskej spravo-
vedy vytvorená Katedra ekonomiky a organizácie 
socialistických poľnohospodárskych podnikov. 
V roku 1959 vznikla samostatná Prevádzkovo-
-ekonomická fakulta a uvedená katedra sa stala jej 
významnou súčasťou, determinujúcou jej vedecko-
výskumný a výchovno-vzdelávací profil. Ďalšími 
profilovými katedrami boli Katedra politickej eko-
nómie, Katedra marxizmu-leninizmu a pracoviská 
s neekonomickým a nehomogénnym vedeckým 
a odborným zameraním. Dobudovanie novej fa-
kulty si vyžadovalo zavedenie a rozvíjanie nových 
ekonomických disciplín tak vo vedeckej, ako aj 
v pedagogickej oblasti. Zaniknutím predchádza-
júcej katedry s ekonomickým zameraním vznikla 
1.októbra nová, odborne užšie profilovaná Kated-

ra ekonomiky socialistického poľnohospodárstva, 
predchodkyňa súčasnej Katedry ekonomiky. Jej 
zakladajúcimi členmi boli: prof. M. Špyrka, prof. V. 
Hrmo, prof. M. Branický, doc. P. Vaškovský a prof. 
A. Podolák. Vedeckovýskumná činnosť katedry 
sa orientovala na aktuálne výrobno-ekonomické 
problémy. Vzhľadom na spoločensko-politické 
zmeny v roku 1989, za prelomové obdobie vo vý-
voji katedry možno považovať roky 1990 až 1994. 
Katedra prešla mimoriadne náročným obdobím 
transformácie vyučovaných predmetov, pri súbež-
nom zvyšovaní kvality vzdelávacieho procesu. Jej 
vedeckovýskumná činnosť je zameraná na ekono-
mickú problematiku, riešenie výskumných úloh 
v spolupráci s vedeckovýskumnou základňou poľ-
nohospodárskeho rezortu, organizovanie vedec-
kých a odborných podujatí. Vyvíja široké spektrum 
aktivít aj v poradenskej činnosti a v oblasti tvorby 
projektov pre podnikateľské subjekty v potravinár-
skom priemysle, v poľnohospodárskej prvovýrobe 
a v agroslužbách. S cieľom skvalitniť obsah výučby 
a vzdelávania rozvíja medziuniverzitnú a medzi-

národnú spoluprácu. Na katedre pôsobia hosťujúci 
alebo trvalo vyučujúci zahraniční pedagógovia. Na 
záver mi dovoľte citovať z gratulácie prof. Mirosla-
va Grznára: „Prajem Katedre ekonomiky elán, aký 
mali pred rokmi jej zakladatelia, ďalšie úspechy na 
poli pedagogickom i vedeckom, tvorivý nepokoj 
a pozitívne medziľudské vzťahy.“  
Podľa publikácie Katedra ekonomiky 1961 – 2011
spracovala    doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD., FEM 

Na 28. generálnom zhromaždení Dunaj-
skej rektorskej konferencie (Danube Rec-
tor´s Conference - DRC), ktoré sa konalo 
17. - 18. novembra vo Viedni, bola naša 
univerzita jednohlasne prijatá za  riadne-
ho člena asociácie. Prijatiu predchádzali 
intenzívne prístupové rokovania, ktoré 
za SPU viedol rektor prof. Peter Bielik.

SPU v Nitre sa tak stala členom univerzitného 
združenia, ktoré bolo založené vo Viedni  v roku 
1983. DRC v súčasnosti združuje viac ako 50 uni-
verzít z 13 krajín.  Za cieľ si kladie zvýšiť vše-
obecnú  úroveň študijných výsledkov a podporu 
mobilít, znížiť náklady na terciálne vzdelávanie 
a mieru predčasného ukončenia štúdia,  ako aj 
podporiť multilaterálnu regionálnu spoluprácu.                      
             rch

SPU sa stala členom 
Dunajskej rektorskej 
konferencie

Druhý ročník 
úspešného kurzu V4

V rámci projektu Problémy makroekonómie 
v krajinách Vyšehradskej štvorky (Macroeco-
nomic Issues in Visegrad Studies) sa od 21. 
novembra do 2. decembra konal na Fakulte 
ekonomiky a manažmentu 2. ročník intenzív-
neho kurzu. Koordinátorom projektu je prof. 
Peter Bielik, PhD., spolukoordinátorkou doc. 
Natália Turčeková, PhD.

Prostredníctvom prednášok, ktoré okrem našich 
pedagógov zabezpečili kolegovia z Čiech, Poľska 
a Maďarska sa študenti mohli bližšie oboznámiť 
s problematikou makroekonomického vývoja 
v krajinách Vyšehradského regiónu. Okrem zaují-
mavých prednášok sme pre študentov pripravili aj 
hodnotný kultúrny program formou slovenského 
večera, ale aj exkurziu do Domu Európy v Bra-
tislave či zaujímavý výlet do neďalekých Bojníc. 
Sme radi, že uvedený intenzívny kurz, ktorý SPU 
organizuje v rámci projektu Medzinárodného 
Vyšehradského fondu budeme môcť študentom 
ponúknuť aj na budúci rok. Účasť na podujatí  pri-
sľúbili zástupcovia partnerských univerzít: Českej 
poľnohospodárskej univerzity v Prahe, Univerzity 
sv. Štefana  a Vysokej školy Károlya Róberta v Ma-
ďarsku, Ekonomickej univerzity a Poľnohospodár-
skej univerzity v Krakove v Poľsku.  

                 Mgr. Vladislav Valach

Zo zasadnutia  
Akademickej obce SPU

Účastníci kurzu o makroekonomike krajín 
V4 si na záver prevzali certifikát.

Foto: archív KZV

Uvedenie do života knihy Katedra ekonomiky 
1961-2011od prof. h.c. doc. Ing. Ľ. Gurčíka, CSc.

Foto: archív ĽG
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Po úspešnom naštartovaní diskus-
ného fóra My University pokračovali 
projektové aktivity sériou prednášok 
renomovaných odborníkov zo zahra-
ničných inštitúcií na tému podnikania 
a štúdia v rámci európskeho priestoru 
i mimo neho. 

Pod názvom LIDO - návrh využitia Vážskeho ostrova v Piešťanoch sa 3.– 7. októbra konal v Piešťanoch 
česko-slovenský workshop. Vyšiel z iniciatívy poslancov mesta Piešťany, zastrešoval ho Referát územnej 
správy MsÚ Piešťany a primátor Ing. Remo Cicutto.

Návrhy študentov záhradnej architektúry zaujali

Cieľom workshopu, na ktorom sa zúčastnilo 
30 študentov záhradnej a krajinnej architektúry 
FZKI v Nitre,  FA STU v Bratislave a ZF MENDELU 
v Lednici na Morave, bolo vytvoriť návrhy rie-
šení rekreačného ostrova Lido uprostred rieky 
Váh vo forme architektonických štúdií. Tento 
priestor, výnimočný svojou polohou, je záro-
veň regionálnym biocentrom v nadregionálnom 
biokoridore. Účastníci vytvorili 12 návrhov re-
kreačného využitia ostrova Lido v Piešťanoch, 
v ktorých museli akceptovať regulatívy dané po-
žiadavkami na prevádzku a údržbu protipovod-
ňového valu prechádzajúceho celým riešeným 
územím, ale aj obmedzeniami vyplývajúcimi 
z polohy ostrova (možnosti sezónnych záplav, 
storočnej vody, obmedzenia z hľadiska výstavby 
trvalých objektov ako i požiadavku zachovania 
regionálneho biocentra). 

Workshop bol naplnený prednáškami, prak-
tickými ukážkami ošetrovania stromov v teréne, 
prezentáciami firiem, ale najmä prácou so zain-
teresovanými skupinami a pedagógmi. Popri nej 
študenti nevynechali možnosť lepšie sa navzá-
jom spoznať a prezrieť si mesto, v ktorom tvorili. 
Niektorí si vyskúšali aj Kolookruh Sĺňava - zo 
sedla bicykla . Prednášky zabezpečili domáci 
a zahraniční odborníci: Ing. Milan Koščál, PhDr. 
Vladimír Krupa, Ing. arch. Jana Vítková, Ing. Mi-
loslav Šindlar, doc. Ing. Peter Kučera,  Ing. arch. 
Eva Putrová, Ing. Mária Bihuňová a Ing. Milota 
Sidorová. 

Finálne verzie návrhov študenti prezentovali 

15. októbra  pred odbornou komisiou. Súčasne 
na Kolonádovom moste boli vystavené posterové 
verzie návrhov, ktoré súťažili o cenu verejnosti. 
Zvíťazili študentky FZKI - Bc. Valéria Rakšányio-
vá, Bc. Lucia Gregorovičová a Bc. Jana Jarabin-
cová, ktoré získali za svoj návrh 72 z 300 hlasov. 
Vychádzajúc z histórie miesta vytvorili priestor 
pre rekreáciu všetkých vekových kategórií s cit-
livým začlenením do prírodného prostredia. 
Obnovili historické kúpalisko s plážou, navrhli 
prírodný amfiteáter, priestor pre psíčkarov, bež-
károv, ale aj letné a zimné spoločenské miesta. 
Atraktivita a adrenalín sú zastúpené aktivitami 
ako prechádzková cesta v korunách stromov, 
lanovými zostavami a paintballom. Architekto-
nický návrh prezentovali ako „idey“ Taliana Lui-
giho Marina, ktorý kedysi dávno pôsobil v meste 
a pomenoval ostrov Lidom ( z taliančiny lido = 
pláž, piesočné pobrežie).

Pokiaľ ide o hlavné ceny, prvé a tretie miesto 
získali návrhy študentov z FA STU Bratislava. 
Druhé miesto získala trojica našich študentiek 
z FZKI- Bc. Eva Dugová, Bc. Jana Lužbeťáková 
a Bc. Jana Felierová. Zaujali návrhom, inšpiro-
vaným tvarom ostrova, ktorý vytvára jeho južná 
časť v rieke Váh - podoba ryby. Jednotlivé čas-
ti majú rôzne rekreačno–športové, oddychové 
a náučné priestory. Celkový koncept návrhu bol 
prezentovaný sloganom: „Hoď háčikom do Lida, 
uloví ťa príroda.“ 

Tretí návrh z dielne našich študentov 
(Bc. Bibiana Hovancová, Bc. Monika Gálová 

a Bc. Jakub Karas) vytvoril najmä na základe 
požiadaviek verejnosti rekreačno-športové časti 
tak, aby krajinárskymi a architektonickými úpra-
vami dotvorili priestor pre aktívny a pasívny od- 
dych. Ich mottom bol „adrenaLín“ – „prIroda“ – 
„odDych“ – „vOda“ /=LIDO/.

Možnosť riešiť zaujímavú lokalitu v atraktív-
nom prostredí kúpeľného mesta, stretnúť kolegov 
z podobných študijných odborov ako i príležitosť 
overiť si svoje vedomosti v praxi a prezentovať 
vytvorené návrhy pred odbornou porotou i laic- 
kou verejnosťou bolo dobrou skúsenosťou pre 
študentov ZKA. Všetky návrhy budú k dispozícii 
v priestoroch Katedry záhradnej a krajinnej archi-
tektúry na Tulipánovej ulici po ukončení zimné-
ho semestra. 

                      Ing. Mária Bihuňová, PhD., FZKI 

O podnikaní 
a štúdiu v Európe 
i mimo nej

Dňa 25. októbra sme privítali prof. Pierra 
Morela (na fotografii) z ESCP School of Mana-
gement z Paríža. Táto vzdelávacia inštitúcia sa 
nachádza v prvej tridsiatke rebríčka časopisu 
Financial Times a manažérske vzdelávanie je 
vo veľkej miere prepojené na aplikačnú rovinu 
a podnikateľské prostredie v Európe i mimo 
nej. Počas dňa otvorených dverí v aule SPU 
zástupcovia Austrálskej obchodnej komory 
diskutovali s našimi študentmi na tému pod-
nikania, pracovných i študijných príležitostí 
v Austrálii. Do  tretice, pre MBA študentov 
a ďalších záujemcov z praxe bol určený se-
minár na tému zodpovedného podnikania 

Prezentácia na Kolonádovom moste a hla-
sovanie verejnosti.                   Foto: archív MB 

 Prvou zastávkou bola malebná obec Hrušov, 
kde naše kroky smerovali na miestny obecný 
úrad. Privítala nás pani Mária Augustínová a ne-
skôr aj starosta obce Ing. Pavol Bendík. Pani Au-
gustínová si pre nás pripravila pútavú prezentáciu 
o obci, jej aktivitách, zameraných na skvalitnenie 
podmienok pre obyvateľov a návštevníkov a vyu-
žívaní eurofondov na financovanie týchto aktivít. 
Predstavila nám Hontiansku parádu, podujatie 
ktoré organizujú každoročne v auguste. Koná sa 
nielen na amfiteátri, ale v celej dedine a  ročne 
naň zavíta vyše 15-tisíc návštevníkov. Hontian-
ska paráda prezentuje najmä typickú slovenskú 
ľudovú kultúru a umenie - folklór, kroje a staré re-
meslá. Prezreli sme si obec, amfiteáter, z eurofon-
dov zrekonštruované námestie, ojedinelú výstavu 
historických motorov, tzv. stabilákov, ľudový dom 
a nakoniec tufové vínne pivnice. Po krásnej pre-
chádzke náš čakalo milé prekvapenie v podobe 
obeda, ktorý nám obec pripravila. Takto posilne-
ní sme sa ponáhľali do ďalšej obce Príbelce. Aj tu  
nás veľmi pohostinne privítali a starosta Ing. Pa-
vol Kollár, ktorého už niektorí poznali z bakalár-
skych štátnych skúšok, nám priblížil svoje skúse-
nosti z riadenia Príbeliec, ktoré majú len vyše 500 
obyvateľov. Obec je známa pôvodnou ľudovou 
architektúrou, ale aj bývalou pieskovou baňou, v 
ktorej sa našli, a stále nachádzajú, žraločie zuby v 

usadeninách z dávno minulých čias, keď bola ob-
lasť zaplavená morom. Po krátkej návšteve bane 
sme sa presunuli na našu poslednú zastávku 
v obci Dolná Strehová. V nej sme mali zabezpe-
čený nocľah v novopostavenom luxusnom hoteli 
Aquatermal, ktorý je spoločným výsledkom vy-
užitia eurofondov, ktoré získala obec a verejno-
-súkromného partnerstva. Študent našej fakulty, 
Ľuboš Dobrocký, ktorý je zároveň aj poslancom 
obce, nám zaobstaral aj relax vo wellness. Najväč-
ším prekvapením, za ktoré vďačíme nielen jemu, 
ale aj Ing. Balážovej a Ing. Valachovi, bolo spo-
ločné večerné posedenie, kde sme mali možnosť 
navzájom sa bližšie spoznať a zároveň „budovať 
a posilňovať potenciál sociálneho kapitálu“. Po 
príjemne strávenom večeri nás ráno v kongreso-
vej sále hotela čakal starosta Dolnej Strehovej Ing. 
Dušan Mališ. V zaujímavej prezentácii o obci nás 
informoval aj o úskaliach implementácie euro- 
fondov. Obec je známa výskytom termálneho 
prameňa, ktorý sa aj patrične využíva. Dozvedeli 
sme sa, ako sa im podarilo zrekonštruovať staré 
kúpalisko, dostavať nový hotel a wellness, ale aj 
to, čo všetko realizácia takéhoto veľkého projektu 
pre malú obec obnáša. Domov sme sa vrátili obo-
hatení o množstvo praktických poznatkov a skve-
lých zážitkov.

Bc. Gabriela Psotová, FEŠRR

Prvou zastávkou bola obec Hrušov.          Foto: archív GP

a spotrebiteľského života, ktorý 19. novem-
bra viedol Dr. Rahút Kumar Siugh z BIRLA 
Institute of Management Technology z Indie.  
Časť  seminára bola venovaná aj otázkam kra-
jiny pôvodu a jej vplyvu na vytváranie imidžu 
a vnímanie jej obyvateľov, inštitúcií a pro-
duktov. Otázky europeanizácie a internacio-
nalizácie vzdelávania sú v centre pozornosti 
projektu My University. Názory na tieto témy 
sú predmetom záujmu aj vedenia univerzity 
a jednotlivých fakúlt.  Veríme, že diskusné fó-
rum bude naďalej poskytovať priestor pre tvo-
rivé a inšpiratívne diskusné príspevky a inte-
raktívnu diskusiu všetkých zainteresovaných.  
Po zimnom skúškovom období predstavíme 
nové aktivity a projekty pre aktívnych disku-
tujúcich. Veríme, že sa stretnú so záujmom 
zo strany akademickej i študentskej obce. 
                                                                                      EH  

Exkurzia do obcí
Hrušov – Príbelce – Dolná Strehová

V rámci predmetu ekonomika a manažment územných samospráv 
sa 19. októbra študenti FEŠRR študijného programu Regionálny 
rozvoj zúčastnili pod vedením Ing. Evy Balážovej, PhD., 
a  Ing. Maroša Valacha na odbornej exkurzii pozostávajúcej 
z návštevy troch vidieckych obcí.

FYZIKA:   
výskum – uplatnenie - vzdelávanie

V polovici októbra sa na pôde SPU už po 
siedmykrát stretli vysokoškolskí učitelia a 
vedeckí pracovníci z Európy (Poľsko, ČR, 
Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, SR) a Ázie 
(Indonézska republika) na medzinárodnej 
konferencii PRAE 2011 –  Physics – Research 
– Application – Education, zameranej na  roz-
siahlu problematiku výskumu, aplikácie vý-
sledkov a vyučovania fyziky. 

Podujatie pod záštitou dekana TF prof. Z. Tká-
ča organizačne pripravila Katedra fyziky v spo-
lupráci s vedením fakulty. Vedúca katedry RNDr. 
V. Vozárová v úvodnom vystúpení privítala ve-
deckých garantov konferencie – prof. J. Horabi-
ka, prof. J. Blahovca, prof. I. Farkasa, prof. M. 
Babića, prof. J. Buchara a prof. M. Libru, pozva-
ných prednášajúcich a ďalších hostí. Účastníci 
konferencie si minútou ticha uctili pamiatku tra-
gicky zosnulého doc. Ing. L. Severu, PhD., pro-
dekana Agronomickej fakulty MU v Brne a člena 
vedeckého výboru konferencie.

Dekan TF prof. Z. Tkáč v otváracom prejave 
okrem iného zdôraznil, že podobné vedecké 
podujatia majú pre fakultu význam z viacerých 
hľadísk: je to jeden z najlepších spôsobov zvidi-
teľňovania a zvyšovania jej kreditu, príležitosť 
na osobné stretnutia a  podnetné diskusie od-
borníkov z rozličných oblastí, efektívny spôsob 
výmeny informácií a vytváranie kontaktov, ktoré 
sú nevyhnutným predpokladom pre formovanie 
vedeckých tímov na národnej i medzinárodnej 
úrovni a nutnou podmienkou presadenia sa v 
európskom výskumnom priestore. Odborní-
ci v oblasti fyzikálneho výskumu poukázali na 
potrebu spolupráce výskumu a praxe, zároveň 
navrhli (s ohľadom na dlhoročné vedecké skú-
senosti a vzájomnú spoluprácu všetkých zúčast-
nených strán) vydanie monografie v anglickom 
jazyku Applications of Physical Research in En-
gineering zameranej na prezentáciu vedeckých 
výstupov v oblasti aplikácie fyzikálnych teórií, 
meracích metód a ich aplikácie v praxi, využitia 
fyzikálnych vlastností a fyzikálnych modelov v 
aplikovaných disciplínach.  

Z konferencie vyšiel zborník vedeckých prác 
Proceedings of Scientific works PRAE 2011 a 
zborník abstraktov Book of Abstracts PRAE 
2011.

RNDr. Monika Božiková, PhD., 
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., TF

Študentská osobnosť Slovenska 

V národnej súťaži mladých talentovaných 
študentov získala titul Študentská osobnosť 
Slovenska  za  šk. r. 2010/2011 v kategórii Poľ-
nohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo Ing. Vla-
dimíra Kňazovická, PhD., z Fakulty biotech-
nológie a potravinárstva SPU v Nitre. Ocenenie 
si prevzala 1. decembra v Kongresovom centre 
Vydavateľstva SAV VEDA  v Bratislave. Súťaž pod 
záštitou prezidenta SR I. Gašparoviča,  s podpo-
rou Slovenskej rektorskej konferencie a SAV už 
siedmy rok organizuje Junior Chamber Interna-
tional Slovakia.

Ing. V. Kňazovická bola v akad. r. 2010/2011 štu-
dentkou 4. ročníka doktorandského štúdia na FBP  
v študijnom programe Molekulárna biológia. Dizer-
tačnou prácou na tému Bio- 
diverzita mikroorganizmov 
v mede s využitím moleku-
lárno–biologických metód 
vo vzťahu k fyzikálno–che-
mickým vlastnostiam medu 
výraznou mierou prispela k 
rozšíreniu poznatkov v ob-
lasti kvality a bezpečnosti 
tejto  významnej potravinár-
skej komodity.

              r
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Zo stretnutia absolventov

Ako sa zabávali potravinári SPU?

Bodovali toreádorské, ilavské  
i pirátske klobásky 

 VeSeLou CERuZKOu 

Marcel Krištofovič

                    ZRKADLE...             

ING. lUCIA MOŠKOVÁ
Pracovná pozícia: dokto-
randka na  Katedre pedo-
lógie a geológie, 3. ročník 
FAPZ, členka Akademic-
kého senátu SPU
Miesto narodenia: Žilina
Vek: 26 rokov

Najkrajší vianočný zvyk:
V detstve: vyznačovanie relácií v televíznom 
programe a sledovanie všetkých rozprávok 
v televízii , zdobenie vianočného stromčeka 
spolu s bratom a otcom. V dospelosti: rozdáva-
nie darčekov pri vianočnom stromčeku a zavŕ-
šenie štedrého večera polnočnou omšou.
Najtúžobnejší vianočný darček z detstva: 
Ťažká otázka , ale pokiaľ si pamätám, vždy 
som dostala to, čo som si želala. Keď som mala 
tri roky, veľmi som túžila po plyšovej hračke – 
mončiči, ktorú som nakoniec aj dostala, a nie-
len jednu .
Najčarovnejšia rozprávka: 
Nevyberá sa mi ľahko len jedna tá naj, naj... 
Mám rada všetky rozprávky , ale asi v takejto 
postupnosti: Tri oriešky pre Popolušku, Tretí 
princ, Princezná so zlatou hviezdou na čele, 
Perinbaba, Mrázik, Pyšná princezná, Princ 
a večernica.
Najkrajší vianočný stromček: 
Myslím, že každý mi dá za pravdu, že najkrajší 
je ten, ktorý máme doma.
Najtypickejšie vianočné menu: 
Jabĺčko, oplátky s medom, kapustnica s čer-
stvými hubami a klobásou, filé so zemiako-
vým šalátom.
Najlahodnejší vianočný múčnik: 
Karamelová griláž, šuhajdy, Rafaelo.
Najobľúbenejšia vianočná skladba: 
Od P. Haberu, K. Gotta, P. Dvorského - Svet 
lásku má, od P. Haberu - Madona s dieťaťom, 
Wham - Last Christmas a Tichá noc - tá samo-
zrejme nemôže chýbať .
Najneobľúbenejšia činnosť pri predvianoč-
nom upratovaní: 
Upratovanie mi až tak nevadí, skôr mi vadí 
„predvianočný stres“ okolo toho. Pokazí mi to 
celú sviatočnú náladu.
Najväčší relax počas vianočných sviatkov: 
Prechádzka po zasneženej krajine a potom 
útek od reálneho sveta do sveta fantázie, ktorý 
sa ukrýva v knihách.
Naj želania pre všetkých čitateľov: 
Všetkým, ktorí čítajú tieto riadky prajem, 
aby boli šťastní, splnili sa im všetky žela-
nia a aby sa v dnešnom uponáhľanom sve-
te aspoň na chvíľu zastavili a vychutnali 
si čaro najkrajších sviatkov v roku s tými, 
ktorých majú radi, a ktorí majú radi ich.                                                                                                              
                 rch

Združenie Priatelia Zeme vyhodnotilo naj-
úspešnejšie obce a mestá v oblasti systémov 
separovaného zberu. Stali sa nimi: Dubnica nad 
Váhom, Imeľ, Košeca, Nová Dubnica, Palárikovo, 
Piešťany a Stará Turá. V rámci exkurzie sme na-
vštívili obce Imeľ a Palárikovo, ktoré sa prihlásili 
ku Koncepcii smerovania k nulovému odpadu v 
strednej Európe. Cieľom koncepcie je postupné 
znižovanie množstva odpadu zneškodňovaného 
na skládkach a v spaľovniach na nulové množ-
stvo. Na prvý pohľad sa táto myšlienka môže 
zdať nerealistická. Avšak príklady miest a obcí z 
USA, Austrálie, Nového Zélandu a Európy, ktoré 
ju úspešne zavádzajú do praxe, dokazujú opak. 
Význam separácie odpadov netreba v dnešnej 
dobe osobitne zdôrazňovať. Ekonomický prínos 
sa prejaví úsporami nákladov na ich zneškodňo-
vanie. Z hľadiska miest a obcí môže dobre za-
vedený systém separovaného zberu za určitých 
podmienok znížiť náklady na nakladanie s ko-
munálnym odpadom, zvýšiť zamestnanosť v re-
gióne, znížiť závislosť samospráv na externých 
firmách vlastniacich spaľovne a skládky odpa-
dov atď. Legislatíva je v tomto smere jednoznač-

V rámci predmetu ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov, výučbu 
ktorého zabezpečuje Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR, aj v tomto 
semestri absolvovali študenti 3. ročníka FEŠRR a FBP exkurziu, zameranú 
na zhodnocovanie odpadov. 

Zhodnocovanie odpadov na Slovensku 
môže byť úspešné

Z exkurzie v rámci ekonomiky životného prostredia a prírodných zdrojov.     Foto: archív MCH

Pôvodne začalo študovať okolo 160 absolventov 
stredných všeobecnovzdelávacích a odborných 
prevažne poľnohospodárskych škôl, niektorí 
z nich však počas štúdia prestúpili na Vysokú 
školu zemědělskú v Brne, kde študovali vino-
hradníctvo a vinárstvo, resp. záhradníctvo a zá-
hradnú architektúru. Promovalo 92 študentov. 
Promócie boli v bývalom PKO. 

Po skončení VŠP ich cesty osudu zaviali na rôz-
ne pozície, na ktorých budovali sebestačnosť štá-
tu v poľnohospodárskej výrobe. Niektorí pôsobili 
ako pedagogickí pracovníci na alma mater – Zuz-
ka Čepelová a Šaňo Horník (Katedra mikrobioló-
gie), Jožo Vicen (Katedra ekonomiky poľnohos-
podárstva), autor článku (Katedra  pedagogiky 
a sociológie), Pišta Pevný (Katedra mechanizá-
cie) a Elenka Adámiová – Vargová (Katedra zá-
hradníctva). Ročníkovým učiteľom bol doc. Ing. 
D. Marendiak, CSc., a prof. Ing. Š. Hraška, DrSc.

Na SPU v Nitre študuje prostredníctvom vý-
menných programov Erasmus, Erasmus Mundus, 
Národného štipendijného programu a Vyšehrad-
ského fondu asi sto študentov. Vedenie univerzity 
s Kanceláriou zahraničných vzťahov a medziná-

Vo vianočnom 

 

alebo sviatočné NAJ...

ná - separovaný zber odpadov je povinnosťou. 
Konečný výsledok a efekt však závisí od záujmu 
tých, ktorí ho realizujú. Z obcí sme zavítali aj 
do firiem, ktoré spracúvajú separovaný odpad. 
Firma General Plastic v Kolárove spracúva plas-
tové fľaše a v súčasnosti patrí medzi najväčších 
spracovateľov PET fliaš a výrobcov PET predlis-
kov (budúcich fliaš) v strednej Európe. Riaditeľ 
Peter Krasnec nás uistil, že firma spracuje všetky 
na Slovensku vytriedené plastové fľaše. Firma 
Kuruc Company v Šuranoch zase spracúva kom-
pozitné obaly a vlastnou technológiou ich „pre-
mieňa“ na stavebné panely a kartónové výrobky. 
Jej technológie a výrobky možno nájsť v USA, 
Švédsku, ČR, Maďarsku, Poľsku, Ukrajine, Bie-
lorusku, Rusku a v Srbsku. Firma ročne spracuje 
3 až 4 tisíc ton tetrapakových nápojových oba-
lov – teda všetko, čo sa na Slovensku vyseparu-
je. Ešte aj dnes často počúvame, že separovaný 
zber odpadov sa v podmienkach Slovenska nedá 
úspešne realizovať. Skutočný problém je však v 
našej mysli a v nastavení systému odpadového 
hospodárstva.   

Ing. Marcela Chreneková, FEŠRR

V priestoroch ŠD A. Bernoláka sa 25. novembra 
konal 2. ročník Študentského potravinárskeho 
plesu. Zúčastnili sa na ňom väčšinou študenti 
FBP.  Svojou prítomnosťou nás poctil aj dekan 
FBP prof. Ján Tomáš s manželkou, vedúci Kated-
ry hygieny a bezpečnosti potravín prof. Jozef Go-
lian a tiež niektorí vyučujúci z našej univerzity. 
Podujatie podporili popredné slovenské potravi-
nárske firmy. O hudbu sa postaral DJ Roman, v 
rámci kultúrneho programu sa predstavil tanečný 
pár z Nitry ukážkou latino tancov a Aikido klub 
Nitra. Príjemnú atmosféru vykúzlil aj barman 
skvelou barmanskou show. Týmto sa chceme po-
ďakovať organizátorom a všetkým, ktorí nás pod-
porili  pri organizácii plesu.          TVŠ

Festival krajových klobás, ktorý organizuje 
Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych 
produktov s Katedrou skladovania a spraco-
vania rastlinných produktov (KSSRP) FBP, sa 
koná každoročne pri príležitosti Študentských 
dní nitrianskych univerzít. Aj tohtoročný, 
v poradí už 7. ročník, sa niesol v duchu príjem-
nej súťažnej atmosféry. 

Počas dvoch dní sa študenti našej univerzity 
pokúšali podľa tradičných a overených receptov 
pripraviť čo najoriginálnejšiu klobásu z regiónu, 
z ktorého pochádzajú. Do súťaže sa prihlásilo10 
družstiev z FBP a FAPZ. Po príprave nastal dlho 
očakávaný deň prezentácie v spoločenskej miest-
nosti ŠD Mladosť. Krásne vyzdobené stoly a vôňa 
klobás vábili návštevníkov. Za víťazov možno 
považovať všetky zúčastnené družstvá, ale keď- 
že každá súťaž má svojich naj, na 1. mieste sa 
umiestnili toreádorské klobásy, tesne za nimi 
klobásy šikovných rúk a na tretej priečke skončili 
ilavské klobásy. Cenu dekana FBP si tento rok vy-
bojovalo družstvo pirátskych klobás (na snímke)
a cenu za najkrajšie vyzdobený stôl si odniesli 
poľovnícke klobásy. Počas festivalu mali študen-
ti možnosť ochutnať aj domáce žemličky a pivo, 
ktoré pripravila KSSRP. V mene organizátorov sa 
chcem poďakovať všetkým zúčastneným, ako aj 
tým, ktorí túto akciu podporili a dúfam, že sa v 
takom hojnom počte stretneme aj o rok.                                                                             

Ing. Peter Štefanka, FBP 

Slovenský večer pre zahraničných študentov
rodných vzdelávacích programov pre nich zorga-
nizovalo Slovenský večer,  ktorý sa konal 23. no-
vembra v ŠD A. Bernoláka. Cieľom podujatia bola 
prezentácia tradičnej slovenskej kultúry a jedál.

V úvode sa študentom prihovoril rektor, prof. Pe-
ter Bielik, ktorý im zaželal veľa študijných úspe-
chov, nadobudnutie nových vedomostí a získanie 
cenných priateľstiev. V ďalšej časti programu sa 
zahraničným študentom predstavil FS Zobor, pod 
vedením riaditeľky PhDr. Ing. Daniely Wolfovej, 
a svojím už tradične vynikajúcim programom a 
excelentnými výkonmi sa postaral o hodnotný 
umelecký zážitok pre všetkých účastníkov večera.  
                                                                             rch

V nitrianskom hoteli Olympia sa zišlo 45 
účastníkov z celého Slovenska, od Záhoria po 
„ďaleký východ“. S úctou spomínali na svojich 
učiteľov, na vážne a veselé chvíle počas štúdia -  
pobyt v internáte na Kalvárii a Vysokoškolskej, 
miesta štúdia, ktoré boli roztrúsené po celej 
Nitre – pod Zoborom, na Kalvárii, Jesenského 
ulici, Starom žrebčinci, Chrenovej, Mikovom 
dvore a štadióne AC Nitry. Zaspomínali si na 
predvojenskú prípravu, ktorá prebiehala jeden-
krát týždenne počas štyroch rokov štúdia a vy-
ústila vojenskými sústredeniami na Oremovom 
laze a v Leviciach. Bohatý bol i športový život, 
ktorý bol naplnený krúžkovými volejbalovými 
a futbalovými turnajmi a vrcholil atletickým 
stretnutím AGRO – ZOO.

Za zorganizovanie milého stretnutia patrí  
veľké poďakovanie Idke Miklovej-Matulíkovej.  

           Doc. PhDr. Ing. Milan Gnoth, CSc.

Po 50-tich rokoch - desiatykrát po promócii - sa stretli absolventi bývalej 
Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, ktorí 
študovali v rokoch 1956 až 1961.

V rámci Študentských dní nitrianskych uni-
verzít zorganizovala Katedra špeciálnej zoo-
techniky FAPZ od 7. do 30. novembra vo foyeri 
pod aulou výstavu Miliny Imrichovej – Strihov-
skej Človek a kôň. 

Človek a kôň fotoobjektívom

  Foto: archív FBP

  Foto: za

Rodáčka z Bratislavy sa venuje fotografovaniu 
od roku 1980. Umeleckú fotografiu vyštudovala 
v rámci doplnkového štúdia na Katedre vizuál-
nych médií VŠVU. Doteraz sa prezentovala na 
17 domácich a zahraničných výstavách (ČR, 
Maďarsko).  Jej fotografie zachytávajú okamihy 
z ciest, pokojnú krajinu, prírodné krásy a úka-
zy, zvieratá (psy, kone), jazdecký šport ako aj 
tematické detaily a štruktúru vecí, ktoré nás 
dennodenne obklopujú.

          rch

Foto: rch
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  poZÝVAMe VÁS                           

V dnešnom dra-
vom podnikateľ-
skom prostredí 
spoločnosti hľada-
jú zamestnancov, 

ktorí aktívne ovládajú angličtinu a pomôžu im 
presadiť sa na globalizovanom trhu podnika-
nia. Pre manažment je dôležité, aby  zamest-
nanci ovládali obchodnú angličtinu. Preto Uni-
versity of Cambridge vyvinula medzinárodne 
uznávané odborné skúšky Business English 
Certificates (BEC).

Zamestnávateľ na základe certifikátu BEC má 
záruku, že uchádzač ovláda obchodný jazyk, 
dokáže pracovať s obchodnou korešponden-
ciou, rozumie článkom z finančnej oblasti, 
zvládne obchodné rokovania a pod. Toho sú si 
vedomé medzinárodné spoločnosti ako Sony 
Ericsson, Shell, Vodafone, Coca-Cola atď., kto-
ré certifikáty BEC vyžadujú od svojich zamest-

nancov. Medzi ne sa zaradili aj spoločnosti 
pôsobiace na Slovensku, napr. Slovnaft, NBS, 
Pivovary Topvar a ďalšie.

Skúšky BEC sa začali presadzovať aj v univer-
zitnom prostredí. Na VŠE v Prahe zaviedli pre 
vysokoškolákov dokonca motivačný príspe-
vok. Trend uznávania týchto skúšok sa už pre-
javil aj na slovenských univerzitách (Žilinská 
univerzita, UCM  v Trnave a SPU v Nitre). 

Vysokoškoláci môžu vykonať skúšky BEC 
v Skúškovom centre Cambridge ESOL v E – KU 
Inštitúte JaIK, a to klasickou alebo PC formou. 
V ponuke sú aj prípravné kurzy (pre členov 
AIESEC platí zľava vo výške 10 %). Skúšky BEC 
sa budú konať v apríli 2012.

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

I. Ubrežiová a kol.: Konkurencieschopnosť agro-
potravinárskych podnikov SR na európskom trhu 
potravín, 1. vydanie, náklad 50 kusov, cena 3 €
A. Takáčová - I. Klimantová: Aplikovaný dizajn v 
záhradnej a parkovej tvorbe v mestskom prostredí, 
1. vyd., náklad 100 kusov, cena 3 € 
I. Vitázek: Technika sušenia v teórii a v praxi- obil-
niny, 1. vyd., náklad 50 kusov, cena 4 €
I. Váryová - A. Látečková:  Kontroling a účtovný 
systém podniku, 1. vyd., náklad 50 ks, cena 2,50 €
M. Kačániová a kol.:  Význam probiotík a ich vplyv 
na mikroflóru gastrointestinálneho traktu hydiny, 
1. vyd., náklad 50 kusov, cena 4,50 €
P. Otepka - M. Habán: Vŕba košikárska (Salix vimi-
nalis L.) pestovaná ako obnoviteľný zdroj energie 
v teplej agro-klimatickej makrooblasti Slovenskej 
republiky,  1. vyd., náklad 100 kusov, cena 2 €
B. Gálik a kol.: Nutričná charakteristika krmív, 
1. vyd., náklad 150 kusov, cena 4,50 €
F. Varga a kol.: Vplyv odporu pôdy na rovnomernosť 
hĺbky orby, 1. vyd., náklad 50 kusov, cena 2,80 € 
T. Vereš a kol.: Biology and occurrence of common 
ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in the Slovak 
Republic, 1. vyd., náklad 50 kusov, cena 2,60 €
J. Nôžková a kol.: Descriptor list for Flax Linum 
usitatissimum L., 1. vyd., náklad  70 kusov, cena 
2,50 €
Z. Pogranová a kol.: Benchmarking - Nástroj zlep-
šovania riadenia podnikateľskej činnosti, 1. vyd., 
náklad 50 kusov, cena 2,20 €
Z. Gálová a kol.: Bielkovinové a DNA markery pše-
nice, 1. vyd., náklad 50 kusov, cena 4,10 €
A. Kalafová - J. Kováčik: Nikel, zinok: metabolické 
a produkčné aspekty králikov, 1. vyd., náklad 50 
kusov, cena 2 €
P. Varga a L. Ducsay: Optimalizácia hnojenia ka-
pusty repkovej pravej formy ozimnej (Brassica na-
pus L.) dusíkom, sírou a bórom, 1. vyd., náklad 50, 
cena 2 €
P. Strapák a kol.: Hodnotenie priebehu pôrodov kráv 
na Slovensku, 1. vyd., náklad 50 kusov, cena 2 € 
E. Horská a kol.: Vnímanie imidžu krajiny pôvodu 
potravinárskych produktov a aspekty ich kvality vo 
vybraných európskych krajinách, 1. vyd., náklad 
70 kusov, cena 3,70 €
M. Šlosár - A. Uher: Vplyv výživy a hnojenia na vy-
brané obsahové látky v brokolici, 1. vyd., náklad 50 
kusov, cena 2,50 €
L. Nozdrovický a kol.: Výskum účinkov technológií 
a techniky pre obrábanie pôdy s ohľadom na inten-
zitu uvoľnovania emisií  CO

2 do atmosféry, 1. vyd., 
náklad 50 kusov, cena  2,60 €

 práVe Vyšli  ....             
MONOGRAFIE

ODbORy inforMujú
Za účasti 154 delegátov zo škôl a školských 

zariadení SR a takmer tridsiatky domácich a 
zahraničných hostí sa 24. - 26. 11. v Piešťa-
noch konal VI. zjazd OZ PŠaV na Slovensku.  
Delegáti si medzi inými vypočuli aj vystúpe-
nie Dušana Čaploviča, predseda Výboru NR 
SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Ja-
roslava Ivanča, štátneho tajomníka MŠVVaŠ 
SR a Martina Rømera,  riaditeľa Európskeho 
odborového výboru pre vzdelávanie. Vo vec-
nej a konštruktívnej diskusii zhodnotili sú-
časný stav slovenského školstva, prijali ciele 
a program zväzu na roky 2011 – 2015, prero-
kovali a schválili vnútorné dokumenty zvä-
zu a zvolili svojich funkcionárov. Za nového 
predsedu OZ PŠaV na Slovensku bol zvolený 
Ing. Pavel Ondek, novými podpredsedami sa 
stali: Ing. František Šary (predseda Združe-
nia základného školstva), Ing. Martin Maták 
(predsedu Združenia stredného školstva) 
a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. (predseda 
Združenia vysokého školstva a priamoriade-
ných organizácií). 

Delegáti sa zhodli, že k prioritám, ktoré 
budú presadzovať v nasledujúcom období, 
bude patriť: zotrvanie v štrajkovej pohotovos-
ti, až kým sa nevyrieši systém odmeňovania 
pedagogických, odborných a nepedagogic-
kých zamestnancov v školstve, zvyšovanie 
finančného podielu z HDP pre školstvo, vedu 
a výskum, doriešenie systému odmeňovania 
pedagogických, odborných a nepedagogic-
kých zamestnancov školstva, vedy a výsku-
mu, riešenie dôchodkového, sociálneho a 
nemocenského zabezpečenia osobitným spô-
sobom, rozvinutie národného a európskeho 
sociálneho dialógu v školstve, vytváranie a 
realizácia projektov na vzdelávanie a regene-
ráciu svojich členov.

   OZPŠaV na Slovensku

 OZNaMuJEME         
Parkovanie pred ŠD Mladosť
V súvislosti s metodickým pokynom rekto-

ra SPU o využívaní prístupového systému do 
areálu SPU v Nitre budú parkovacie miesta 
pred Študentským domovom Mladosť od ja-
nuára 2012 rozdelené nasledovne: 4 miesta 
pre pracovníkov ŠD, 2 miesta ZŤP, 2 miesta 
pre vedenie ŠD a SPU, 18 miest pre ubytova-
ných - po úhrade ročného poplatku  100 eur.  
Voľné parkovanie na  parkovisku ŠD Mladosť 
nebude možné. Bližšie informácie o možnos-
ti zakúpenia parkovacích preukazov budú 
zverejnené na výveske ŠD. 

Ing. Jozef Zubatý

 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. 



V čom chodí Kocúr v čižmách v lete?
Foto: Attila Tóth

V programe Študentských dní nitrianskych 
univerzít ani tento rok nechýbal šport. V exhi-
bičnom hokejovom zápase medzi SPU a UKF 
na zimnom štadióne v Nitre zvíťazili po sa-
mostatných nájazdoch študenti SPU. V riad-
nom hracom čase sa zápas skončil  10:10. 
 Mix turnaj vo volejbale prilákal na palu-
bovku deväť družstiev z oboch univer-
zít. Prvé dve priečky obsadili tímy z SPU 
- Chlebodarci z juhu a Kolikári. Tretie 

miesto patrilo mužstvu The Hangovers  
 z UKF.

Na florbalovom turnaji sa zúčastnilo 80 štu-
dentov. Zvíťazilo družstvo Cestné stavby (SPU) 
pred Citrónmi (UKF) a Ovocníčkami (SPU).

Našim študentom sa výborne darilo aj na 
bežeckej trati. Prvú priečku v Jesennom behu 
Nitrou v kategórii mužov  na 2800 m obsadil 
Juraj Králik (FEM SPU), druhý bol Peter Bellay 
(FZKI SPU), tretí Dušan Kazar z UKF.         mš

 Z športoVÝch StREtNutí SPu a uKF  Cenu za aktívnu prácu v odborovom zväze  
si z rúk J. Gašperána a A. Kurtanského pre-
vzal aj Miroslav Habán (druhý zľava). 

(Foto: Blažej Pandula)

Cambridgeské skúšky BEC
– vstupenka pre vysokoškolákov do sveta 
medzinárodného biznisu

Štipendiá ERANET MUNDUS 
V rámci projektu ERANET MUNDUS Euro-

-Russian Academic Network vám ponúkame 
možnosť uchádzať sa o štipendium na študij-
ný/prednáškový/výskumný pobyt na partner-
ských univerzitách v Rusku. Uzávierka prihlá-
šok v elektronickom systéme projektu je 22. 
januára 2012. Bližšie informácie o projekte, 
partnerských inštitúciách a výške grantu náj-
dete na www.eranetmundus.ub.edu  

SPU v Nitre je partnerom projektu, ktorý 
koordinuje University of Barcelona. Prípad-
né otázky môžete zasielať na adresu lokálnej 
koordinátorky prof. Eleny Horskej (Elena.Hor-
ska@gmail.com) s heslom ERANET.

5.

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., 
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

si Vás dovoľujú pozvať na 

ktorý sa bude konať 
21. januára 2012 od 19.00 h 

v estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v 
Nitre.

S ukážkami štandardnej plesovej choreografie a spolo-
čenských tancov v programe vystúpia členovia nitrian-
skej Akadémie tanca. Zaznejú árie z operety Čardášo-
vá princezná v podaní hostí večera - Mareka Pobudu 
a Viky Nagyovej a skladby z úspešného muzikálu Ples 
upírov, s ktorými sa predstaví Marián Hlavatý, Beáta 
Mészárosová a Ján Hyža. Do tanca a na počúvanie 
bude hrať Gustav Brom Big Band a  Cimbálová muzi-
ka Jožky Severina z Kostic.  Večerom bude sprevádzať   
Lucia Adamcová a Dušan Musil.  Nebude chýbať dobré 
víno, chutné jedlo, bohatá tombola a výborná nálada.
 

Vstupenky v cene 45 € si môžete rezervovať  
od  12. 12. 2011 do 10. 1. 2012. 

Predaj vstupeniek 
od 10. 1. 2012 v čase od 10.00 do 15.00 h.

Kontakt: 
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou, 

E pavilón, 6. poschodie, kl. 5538, 5533, 
e-mail: verejnost@uniag.sk

 

 

Radosť hráčov SPU z víťazstva.           Foto: Lukáš BednárGP


