
Milí kolegovia, 
ako všetky začiatky, aj 

začiatok akademického 
roka 2011/2012 sa niesol 
v znamení viacerých no-
viniek. Tou, ktorú určite 
zaznamenali všetci pe-
dagógovia, výskumní za-
mestnanci, študenti, ale aj 

zamestnanci administratívy, bol nový univer-
zitný informačný systém (UIS). 

Niektorí z nás ním boli nadšení, iným 
možno strpčil život a ďalším bol (dočasne) 
ľahostajný. Za tie roky sme si akosi zvykli 
na „starý dobrý“ IS Študent, a napriek jeho 
chybám či morálnej zastaralosti, sme ho po-
važovali za naše dieťa. Dôverne sme poznali 
jeho nedostatky, vedeli sme komu zavolať, ak 
niečo nebolo možné spustiť, nestihli sme ter-
mín aktualizácie študijného manuálu, či nám 
nevyhovovalo cvičenie v pondelok ráno... 
Preto mnohí snáď ostali prekvapení, keď 1. 
septembra nič nebolo také, ako doteraz. Ges-
torom predmetov pribudli povinnosti, zme-
niť termín cvičenia už nebolo možné, zažité 
„úväzkové“ zostavy neboli k dispozícii. Veľká 
časť povinností prešla na samotných študen-
tov, ktorí sa museli v novom prostredí veľmi 
rýchlo zorientovať. 

Nehovorilo sa o tom často, ale IS Študent 
vyvíjali naši programátori ako vôbec jeden z 
prvých informačných systémov využívaných 
univerzitou na správu štúdia. Bol to progra-
mový produkt 80. a 90. rokov minulého sto-
ročia. Inovoval a doplňoval sa podľa možností 
systému, ktoré sa však časom vyčerpali. To, 
že časom technologicky zastaral a nebolo 
možné efektívne realizovať zmeny, ktoré pri-
nášala doba, bol dôsledok neuveriteľne rých-
leho rozvoja v oblasti informačných a komu-
nikačných technológií. Súčasnosť priniesla 
do každodenného života internet, smartpho-
ne, iPad, ultratenký zenbook či virtualizáciu. 
Mať informačný systém, ktorý nebol „on-
line“ nerobilo česť inštitúcii, ktorá si hovorí 
univerzita. Preto jednou z priorít súčasného 
vedenia bolo v čo najkratšom čase imple-
mentovať moderný univerzitný informačný 
systém. Proces implementácie je však veľmi 
náročný a podmienky každej univerzity sú 
špecifické. Aj najdokonalejší systém má svoje 
detské choroby, ktoré je potrebné, aj s vašou 
pomocou, prekonať.  Postupne sa naučíme s 
novými funkciami pracovať, zvykneme si na 
nové prerozdelenie úloh a kompetencií, náj-
deme zostavy, ktoré nám budú slúžiť rovnako 
dobre ako tie staré a UIS sa stane užitočným 
pomocníkom pri organizácii štúdia, evidencii 
vedeckovýskumných aktivít, publikačnej čin-
nosti či vzájomnej komunikácii.

Chcem sa na tomto mieste poďakovať  integ-
rátorom, systémovým administrátorom a štu-
dijným referentkám za čas, ktorý strávili pri 
implementácii a na školeniach čiastočne aj 
namiesto letných dovoleniek. Chcem sa po-
ďakovať vám, milí kolegovia, za pochopenie, 
ktoré máte ak nevieme na otázky a problémy 
s UIS-om okamžite reagovať a tiež študentom 
za trpezlivosť napríklad pri tvorbe rozvrhov. 

Spomínajme na starého „Študenta“ s úsme-
vom a využívajme možnosti, ktoré nám po-
núka „Študent“ nový.

Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD., 
prorektorka pre informatizáciu 

a rozvoj univerzity 

 www.polnohospodar.sk 

Prezident vyznamenal Gejzu Blaasa

spravodaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Vzdelávanie je pre nás základ

V akademickom roku (AR) 2010/2011 mala SPU 
právo udeľovať akademické tituly v 38 študijných 
programoch bakalárskeho, 29 programoch inži-
nierskeho a v 21 programoch doktorandského 
štúdia. Pozitívne treba hodnotiť výučbu dvoch 
kompletných študijných programov v anglic-
kom jazyku (AJ) na FEM a na FEŠRR. Záujmom 
vedenia univerzity je realizovať výučbu aspoň 
jedného študijného programu v AJ i na ďalších 
fakultách, čo posilní internacionalizáciu vzdelá-
vania. K uvedenému prispeje aj riešenie celouni-
verzitného projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, 
ktorého strategickým cieľom je príprava jedného 
študijného programu na II. stupni štúdia v anglic-
kom jazyku na každej z fakúlt SPU, ako aj tvorba 
spoločných študijných programov, ktoré budú 
viesť k postupnému zavedeniu a uznávaniu spo-
ločných titulov vo forme dvojitých či spoločných 
diplomov so zahraničnými univerzitami. Termín 
realizácie projektu je od 1.1.2012 do 31.12.2013 
a univerzita získala na jeho riešenie 631-tisíc eur. 

V AR 2010/2011 študovalo na SPU 9 970 študen-
tov, z toho na bakalárskom stupni štúdia 5 836, 
na inžinierskom 3 602 a na doktorandskom 449 
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študentov. Štúdium ukončilo 3 286 študentov, z 
toho 1 582 na bakalárskom a 1 704 na inžinier-
skom stupni štúdia. V záujme porovnateľnosti 
nadobudnutého vzdelania a kompetencií v eu-
rópskom priestore, SPU od uplynulého AR zača-
la vydávať absolventom všetkých troch stupňov 
štúdia doklady o ukončení štúdia v slovensko- 
anglickej mutácii. Na základe uvedeného sa môže 
SPU uchádzať o ďalšie prestížne medzinárodné 
ocenenie Diploma supplement Label, čo spolu s 
ocenením ECTS Label (získaným v októbri roku 
2010) signalizuje partnerským organizáciám v za-
hraničí, že SPU je spoľahlivým partnerom z hľa-
diska realizácie ECTS a mobilít študentov. 

Na univerzite pôsobilo 474 učiteľov, z toho 60 
profesorov, 106 docentov a 307 odborných asis-
tentov. Z hľadiska akreditácie je dôležitá veková 
štruktúra pedagogického zboru. Priemerný vek 
profesorov na SPU bol 59 rokov, docentov 51 ro-
kov a odborných asistentov s vedeckou hodnos-
ťou 39 rokov. V AR 2010/2011 pracovníci SPU 
riešili spolu 87 vzdelávacích projektov, z toho 44 
KEGA projektov, 4 vzdelávacie projekty zo štruk-
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Canisterapia - 
šanca pomôcť 
blízkym

Z absolventských 
praxí v Európe

Monika Kalászová 
o psychoterapeu-
tickej metóde

Skúsenosti a poznatky 
z praxe očami študen-
tov SPU 

Dekréty emeritným  
profesorom a novým 
docentom

Zo zasadnutia akademického senátu

Prezident SR Ivan Gašparovič  3. januára ude-
lil štátne vyznamenania 14 osobnostiam z rôz-
nych oblastí spoločenského života, najmä však 
z oblasti vedy, kultúry a športu. Medzi ocene-
nými je aj agrárny ekonóm Gejza Blaas, bývalý 
absolvent našej univerzity, ktorý si odniesol Rad 
Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj vedy, osobitne za celoživotné vedecké 
dielo v oblasti ekonomiky poľnohospodárstva. 
G. Blaas vyštudoval na Prevádzkovo ekonomic-
kej fakulte. Svoju profesijnú kariéru zasvätil Vý-
skumnému ústavu ekonomiky, poľnohospodár-
stva a potravinárstva v Bratislave, kde pracoval 
viac ako 40 rokov. Ako vedecký pracovník sa 
venoval výskumu sociálno-ekonomických či-
niteľov rozvoja poľnohospodárstva a vidieka. V 
rokoch 2005 – 2007 bol podpredsedom výboru 
OECD pre poľnohospodárstvo a v súčasnosti je 
členom Európskej asociácie poľnohospodár-
skych ekonómov a viacerých vedeckých rád. 
Blahoželáme!                                                                                                               r

Súčasťou programu koncoročného zasadnutia 
vedenia SPU bolo prijatie emeritných profesorov  
a nových docentov. Čestný titul „profesor emeri-
tus“ schválila Vedecká rada SPU v novembri t.r. 
prof. Ing. Branislavovi Bobčekovi, CSc., a prof. 
Ing. Alojzovi Kúbekovi, CSc., dlhoročným peda-
gógom na Fakulte agrobiológie a potravinových 
zdrojov.  Vedecké rady fakúlt schválili návrhy na 
vymenovanie nových docentov: doc. Ing. Hen-
riety Arpášovej, PhD., z Katedry hydinárstva  
a malých hospodárskych zvierat FAPZ  (habilito-
vala sa v odbore 6.1.4 Špeciálna živočíšna produk-
cia), doc. Ing. Miroslava Habána, PhD., z Kated-
ry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie 
FAPZ (6.1.7 Špeciálna rastlinná produkcia) a doc. 
Ing. Petra Vráblíka, Ph.D. z Fakulty životného 
prostredia na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem (habilitoval sa na FZKI v odbore 6.1.11 
Krajinárstvo). Rektor SPU prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD.,  im odovzdal dekréty a poprial veľa úspe-
chov v ďalšej práci.                   r

Koncom decembra, 21. 12., sa konalo zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre. 

Následne dekani odsúhlasili prostriedky na re-
konštrukciu zasadačky na 1. poschodí v pavi-
lóne AE, vedenie SPU rozhodlo o ponechaní či-
tárne v pôvodných priestoroch a výmene okien. 
V roku 2011 bola ukončená oprava vykurovacie-
ho systému športovej haly SPU, uskutočnila sa 
oprava komunikácií vnútorného areálu univerzi-
ty z výnosov parkovacích služieb. Prebieha ve-
rejná súťaž na rekonštrukciu obvodového plášťa 
ŠD Mladosť, na zateplenie ŠD Nová Doba a  už-
šia súťaž na IKT. Na univerzite sa realizuje se-
parovaný zber odpadov, nádoby na separovaný 
zber papiera a plastov sa nachádzajú v priesto-
roch pred veľkými posluchárňami, veľké nádoby 
na plast a papier za T pavilónom. Na internátoch 
sú umiestnené nádoby na plast, papier a sklo. 

Ing. Miroslava Cigáňová, sekretárka AS SPU

Strategickým cieľom našej univerzity v oblasti formálneho vzdeláva-
nia je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, 
vedomosti a zručnosti budú na úrovni súčasného vedeckého poznania 
a v súlade s požiadavkami praxe.

V uplynulých dňoch pribudli k obyvateľom 
Mini ZOO SPU – samčekovi lamy krotkej a ka-
merunským kozičkám – ďalší, párik danielov 
a muflónov. pokračovanie na strane 6

pokračovanie na strane 2

V akademickom roku 2011/2012 študuje na SPU 9 825 študentov.          Foto: za

 V prvej časti programu zložila novozvolená 
členka Bc. Jana Kresáčová za študentskú časť 
FBP sľub člena AS SPU. Následne senát zvolil za 
podpredsedníčku Ing. Luciu Moškovú.

V ďalšej časti programu bol prerokovaný 
a schválený Dodatok č. 8 k Štatútu SPU a Do-
datok č.1 k Organizačného poriadku SPU v sú-
vislosti so zánikom Katedry telesnej výchovy 
a športu na FZKI a vznikom pedagogického 
a výskumného pracoviska Centra univerzitného 
športu. Ďalej senát schválil odpredaj nehnuteľ-
ností nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Oponice, odpredaj nehnuteľnosti Granvia Con-
struction, s.r.o., vo verejnom záujme a prenájom 
pôdy pod reklamnú tabuľu pri novom ŠD Pribina. 
O aktuálnych otázkach diania na univerzite in-
formoval prítomných rektor, prof. Peter Bielik. 



2

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v minulom roku iniciovala založenie Vyše-
hradskej asociácie univerzít (VUA – Visegrad University Association),  ustanovujú-
ca schôdza sa konala na pôde SPU 10. – 11. novembra. Úlohou asociácie je prepojiť 
partnerské univerzity, vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a ini-
ciovať užšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov.

opäť hodnotila 
slovenské fakulty
Akademická rankingová a ratin-
gová agentúra ARRA zverejnila 
koncom minulého roka v poradí 

už siedmy rebríček fakúlt vysokých škôl zostave-
ný na základe kombinácie ukazovateľov kvanti-
ty a kvality vzdelávania a výskumu za rok 2010. 
V 11 skupinách podľa odborov bolo hodnotených 
spolu 109 fakúlt. Po prvýkrát boli do hodnotenia 
zarátané aj mobility študentov, novinkami sú 
tiež kritériá absolventskej nezamestnanosti, ako 
aj vzťah medzi počtom doktorandov a celkovým 
počtom publikácií, resp. citácií fakulty. Zatiaľ, čo 
v predchádzajúcich rokoch hodnotenie obsahova-
lo aj celkový rebríček vysokých škôl vypracovaný  
podľa bodového zisku ich fakúlt, tento raz  sa mu 
autori správy vyhli. 

V skupine pôdohospodárskych vied sa poradie 
fakúlt SPU oproti minulému roku nezmenilo. FBP 
je tretia,  FAPZ na štvrtom a FZKI na šiestom mies-
te. Rovnako aj v skupine ostatných spoločenských 
vied, kde sa FEŠRR  opäť umiestnila na štvrtom 
mieste. FEM v kategórii ekonomických vied obsa-
dila tento rok 2. priečku (vlani bola 1.) a  v kategó-
rii technických vied sa TF umiestnila na 19. mieste 
(vlani 12.). Viac na www.arra.sk                                 r 

turálnych fondov EÚ a 39 projektov iného typu 
ako Leonardo da Vinci, Jean Monet, Tempus, Me-
dzinárodný vyšehradský fond, Erasmus Mundus, 
EU-US-Atlantis, University of Foggia a iné. 

Snahou vedenia univerzity je tiež pomôcť štu-
dentom – budúcim i „čerstvým“ absolventom 
- lepšie sa zorientovať a uplatniť na trhu práce. 
Kancelária celoživotného vzdelávania preto zor-
ganizovala koncom marca Deň kariéry SPU, v 
rámci ktorého ponúkalo brigády, stáže i pracovné 
príležitosti 22 subjektov nielen zo Slovenska, ale 
aj z Rakúska, Dánska, Talianska a Česka. Poduja-
tie sa stretlo s veľkou odozvou zo strany študen-
tov a vedenie SPU sa rozhodlo pokračovať v uve-
denej aktivite. V tomto akademickom roku sa 
Deň kariéry SPU bude konať 28. februára a bude 
rozšírený o prezentáciu a spustenie projektu Ka-
riérneho centra SPU. 

Ďalšou z oblastí, v ktorej vedenie univerzity vy-
víja značné iniciatívy je posilnenie a skvalitnenie 
väzieb s praxou. Zámerom je preto oživiť činnosť 
Klubu poľnohospodárskych odborníkov a zriade-
nie Alumni klubu absolventov SPU, ktorí budú 
priebežne informovaní o živote univerzity a budú 
mať priestor aktívne sa na ňom podieľať. Z tohto 
dôvodu tiež SPU monitorovala uplatnenie svojich 
minuloročných absolventov na trhu práce. Pros-
tredníctvom on-line ankety bolo oslovených 1628 
absolventov druhého stupňa štúdia, z ktorých 
približne 41 % spätne reagovalo. Zo získaných in-
formácií vyplynulo, že absolventi všetkých fakúlt 
SPU sú na trhu práce žiadaní a uplatniteľní. 

V rámci záujmového vzdelávania naša univer-
zita nezabúda na seniorov (o vzdelávaní ktorých 
som podrobne informovala v decembrovom čís-
le), ale ani na najmladšiu generáciu. Preto v spo-
lupráci s UKF v Nitre a mestom Nitra zorganizo-
vala už štvrtý ročník Nitrianskej letnej univerzity, 
na ktorej sa zúčastnilo 50 detí vo veku od 8 do 12 
rokov. Záujem „malých“ i „veľkých“ vysokoškolá-
kov nás motivuje a zároveň zaväzuje k tomu, aby 
sme pre všetky generácie aj v tomto roku vytvorili 
dostatočný priestor a ponúkli im široké spektrum 
inšpirujúcich a  zaujímavých aktivít.

 Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.,
prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS

Biomasa predstavuje v histórii ľudstva najstar-
šiu a najčastejšie používanú surovinu. Okrem 
toho, že je základným potravinovým zdrojom, vy-
užíva sa aj v ďalších oblastiach ľudskej činnosti. S 
vývojom ľudstva a získavaním ďalších prírodných 
i syntetických materiálov, ako aj s využívaním fo-
sílnych palív, postupne klesal význam biomasy 
ako zdroja energie. V súčasnosti však so znižo-
vaním zásob fosílnej energie jej význam rastie, 
predovšetkým ako obnoviteľného zdroja energie 
a prírodných surovín. Pestovanie netradičných 
energetických rastlín v pôdnych a klimatických 
podmienkach Slovenska je dôležitou  výzvou pre 
aplikovaný výskum v oblasti pôdohospodárskych 
vied. Pestovanie plodín ako obnoviteľných zdro-
jov energie je vhodným článkom trvalo udržateľ-
nej produkcie rastlinnej výroby. Je šetrné k pôde, 
životnému prostrediu a prispieva k racionálnemu 
kolobehu živín. Pestovanie širokej škály plodín 
zlepšuje biodiverzitu a podporuje integrovaný 
charakter rastlinnej výroby. Týmito a podobnými 
otázkami sa zaoberali aj účastníci vedeckej kon-
ferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa ko-
nala 30. novembra na Katedre rastlinnej výroby, 
v spolupráci s firmou Darwell, s r. o., Bratislava. 
Riešitelia výskumného projektu VMSP-P-0063-09 
Využitie biomasy na energetické účely na nej 
sumarizovali výsledky výskumného projektu 
podporeného agentúrou APVV a riešeného v 

VUA - výkonná rada a plánované aktivity

Výkonná rada
Prezidentom VUA sa stal rek-
tor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD., funkciu viceprezi-
denta zastáva prof. Dr. Tamás 

Mészáros z Univerzity M. Korvína v Budapeš-
ti, prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., z  Mende-
lovej univerzity v Brne a prof. dr. hab. Janusz 
Zmija z Poľnohospodárskej univerzity (PU) v 
Krakove. Členmi vedenia sú: Dr. h. c. prof. Ing. 
Martin Gerzabek z Poľnohospodárskej univer-
zity vo Viedni  (BOKU Wien), prof. Aleksa Bje-
liš z  Univerzity v Záhrebe, prof. Dr. Almazbek 
Akmataliev z Akadémie manažmentu v Kirgiz-
skej republike a prof. Dr. Dmytro O. Melnychuk 
z Národnej univerzity prírodných a environ-
mentálnych vied v Kyjeve. 

Za publikačnú činnosť zodpovedá prof. Dr. 
Ing Elena Horská, prorektorka SPU v Nitre. Ge-
nerálnym tajomníkom je Mgr. Vladislav Valach 
a pokladníčkou Ing. Georgetta Palšová.

Aktivity na rok 2012
Asociácia bude okrem vlastných aktivít vytvá-

rať priestor na to, aby sa medzi jej účastníkmi 
budovali nové iniciatívy. V tomto roku sa plánu-
je vydávanie spoločného vedeckého časopisu 
Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustain- 
able Development a učebnice orientovanej na 
potraviny a obchod v krajinách V4 a v okolitých 
regiónoch - Food Science & Business Studies: 
Global, Regional and Local Approach (Within 
and Beyond Visegrad Borders). Medzi ďalšie 
aktivity bude patriť organizácia podujatí pre 
študentov, predovšetkým medzinárodnej let-
nej školy zameranej na uvedenú problematiku. 
Bude sa konať od  25. do 30. júna na SPU v Nitre 
a od 1. do 8. júla bude pokračovať na PU v Kra-
kove. Naplánované je aj medzinárodné sympó-
zium na Univerzite prírodných vied vo Varšave 
a vydanie monografie Sustainable Development 
and Agribusiness. Valné zhromaždenie VUA 
prebehne v septembri 2012.              rch

Význam biomasy rastie

Zo študentskej konferencie o energetickej bezpečnosti 

rokoch 2009 - 2011 na SPU v Nitre. Jeho cieľom 
bolo overiť veľkovýrobné pestovanie láskavca 
(Amaranthus L.) a využitie jeho substrátu na pro-
dukciu bioplynu. Kolektív vedeckovýskumných 
pracovníkov troch fakúlt SPU, VPP SPU Kolíňany 
a ďalších pracovníkov z  výrobnej praxe, riešil 
pestovateľské a technické otázky veľkovýrobnej 
technológie založenia porastu, jeho ošetrovania, 
zberu a skladovania fytomasy ako substrátu pre  
bioplynovú stanicu na VPP v Kolíňanoch. Skúma-
li sa aj účinky digestátu – biokalu po výrobe bio-
plynu na pôdu, produkciu a kvalitu pestovaných 
plodín. Láskavec je perspektívna energetická plo-
dina. Predurčuje ju k tomu efektívnejší C-4 typ fo-
tosyntézy, má vysokú dynamiku tvorby sušiny pri 
schopnosti produkovať vysoké úrody fytomasy aj 
v suchších podmienkach. Mohutný rast a rýchly 
vývin láskavca (tzv. gigantizmus) sa skúmal na 
SPU už v predchádzajúcich projektoch a výsledky 
boli publikované doma i v zahraničí. Cieľom rie-
šenia výskumného projektu bolo zistiť, ako tento 
fenomén využiť  na zvýšenie produkcie fytomasy 
z jednotky plochy a následne túto hmotu použiť 
na energetické účely ako substrát na zvýšenie 
produkcie bioplynu cestou klasickej i suchej fer-
mentácie. Na vedeckej konferencii s medzinárod-
nou účasťou boli prezentované výsledky z troch 
vegetačných období rokov 2009 - 2011. 
Prof. Dr. Ing. R. Pospišil, vedúci projektu za SPU 

 

Stretlo sa na 
nej 60 účastní-
kov z 11 krajín 
(Bielorusko, 
ČR, Estónsko, 
Fínsko, Lo-
tyšsko, Litva, 
Poľsko, Rus-
ko, Sloven-
sko, Švédsko, 
Ukrajina). 

Zo Slovenska sme pricestovali piati, spolu so 
študentkou  z Lotyšska, ktorá na SPU absolvu-
je študijný pobyt v rámci programu Erasmus. 
Zraz účastníkov bol vo Varšave, kde sme využi-
li čas na prehliadku historického centra. Počas 
prvého dňa všetky zastúpené štáty prezentovali 
v anglickom jazyku súčasnú situáciu týkajúcu sa 
uvedenej problematiky. Druhý deň sme strávili 
v meste Łódz na Technickej univerzite, kde sme 
sa zúčastnili na skvelej debate v oxfordskom dis-
kusnom štýle, na tému Mať či nemať armádu. 
Potom sme navštívili zaujímavý komplex bývalej 

Už vyše 20 rokov sa v rámci programu Baltickej univerzity BUP (Baltic University 
Programme s centrom na univerzite v Uppsale vo Švédsku) pravidelne koná štu-
dentská konferencia zameraná na aktuálne témy Baltického regiónu. Tento rok pre-
biehala v poľskej obci Rogow. Nosnou témou bola stabilita a bezpečnosť, so zamera-
ním predovšetkým na energetickú bezpečnosť.

textilnej továrne z 19. storočia – Manufakturu, 
ktorá v súčasnosti plní funkciu veľkého obchod-
ného, zábavného, športového i vzdelávacieho 
centra a je príkladom toho, ako sa dá skĺbiť ar-
chitektonická a kultúrna pamiatka so súčasnými 
potrebami modernej spoločnosti, najmä ak sú 
peniaze a uvedomelý investor. Prešli sme sa tiež 
po jednej z najdlhších ulíc v celej Európe - Piotr-
kowskej (4,9 km).

Voľný čas sme strávili v príjemnej spoločnosti 
ostatných účastníkov. Prekvapila nás aj vynika-
júca a pestrá strava s výberom vegetariánskych 
jedál a rôznych druhov dezertov. Na záver 
každého dňa bola zábava a jeden večer bol vy-
hradený prezentácii národných jedál a krojov. 
Program konferencie vyvrcholil večerou s gri-
lovanými pochúťkami a diskotékou vo veľkom 
drevenom átriu s ohniskom uprostred. Toto pod-
ujatie dávame do pozornosti aj ostatným štu-
dentom a zároveň ďakujeme všetkým organizá-
torom a doc. Alexandrovi Fehérovi za sprostred-
kovanie informácie o tejto možnosti.

Študenti FEŠRR

Počas predvianočného obdobia dekan Fakul-
ty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., a dekan Fakulty 
prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD., pod-
písali na pôde dekanátu FBP zmluvu o spoluprá-
ci. Zameraná je na obojstrannú podporu fakúlt 
v oblasti vedeckovýskumnej, publikačnej i vý-
chovno-vzdelávacej. Jej cieľom je snaha posilniť 
výmenu informácií týkajúcich sa spoločných 
výskumných projektov a vzdelávacích možností. 
V prítomnosti ďalších zástupcov vedenia oboch 
univerzít boli vytýčené konkrétne možnosti 
spolupráce hlavne v oblasti environmentálnych 
a biotechnologických vied. Zmluva je uzatvore-
ná na obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 
roku 2012.              Doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

K jubileu Elzy Glesgovej 
Bývalá redaktorka dvojtýždenníka Poľno-

hospodár Elza Glesgová začiatkom tohto roka  
(6. 1.) oslávila svoje deväťdesiate narodeni-
ny. Do redakcie nastúpila v roku 1965 a pô-
sobila v ňom trinásť rokov. Pri príležitosti 
životného jubilea oslávenkyni želáme pevné 

 zdravie, pohodu a spo-
kojnosť v kruhu najbliž-
ších a aby nás ešte dlho 
tešila svojou prítomnos-
ťou na kultúrnych podu-
jatiach nášho mesta.
Redakcia Poľnohospodára

Vzdelávanie je pre nás základ
pokračovanie zo strany 1

Stretnutie s predstaviteľmi Indonézie a OSIVO, a.s., Zvolen
Na pôde SPU sa 13. januára konalo stretnutie vedenia SPU na čele s  rektorom  

Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., veľvyslancom Indonézskeho veľvyslanec-
tva v SR Harshom E. Joesoefom, zástupkyňou veľvyslanectva pre kultúru, turizmus 
a médiá  Meyliou Wulandari, tajomníkom konzulárneho oddelenia Fahmadom R. 
Ramulom    a  riaditeľom zahraničného obchodu akciovej spoločnosti OSIVO Zvolen 
Ing. Ivanom Paškom. Na stretnutí sa zúčastnila aj prof. Dr. Ing. Elena Horská, prorek-
torka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou a prof. Ing. Marián Brestič, PhD., 
prorektor pre vedeckovýskumnú činnosť. Hlavnou témou rokovania bola realizácia 
študentského výmenného programu.

V rámci spolupráce, vyplývajúcej z memoran-
da, podpísaného za prítomnosti prezidenta SR I. 
Gašparoviča 11. októbra 2011 v Indonézii zástup-
cami SPU, OSIVO, a.s., Zvolen a University Anda-
las, bude vytvorená učebnica pre indonézskych 
študentov, ktorá bude slúžiť ako príručka na pes-
tovanie pšenice v tropických podmienkach. Bude 
zostavená odborníkmi z FAPZ SPU a spoločnos-
ti OSIVO. Druhá časť spolupráce sa bude týkať 
výchovy odborníkov, ktorí by dokázali pestovať 
pšenicu v indonézskych podmienkach, nakoľko 
krajina je v súčasnosti závislá na dovoze tejto 
komodity zo zahraničia. „Prioritou našej vlády 
je naučiť miestnych farmárov pestovať pšenicu 
v rôznorodých podmienkach na rôznych ostro-
voch,“ zdôraznil veľvyslanec H. E. Joesoef.  

Úlohou SPU bude zabezpečiť vysokoškolské 
vzdelávanie odborníkov v spolupráci so spoloč-
nosťou OSIVO Zvolen,  ktorá šľachtí niekoľko 
odrôd pšenice vhodných na tropické podmienky. 
Indonézski študenti budú vo Zvolene absolvovať 

odbornú prax alebo krátkodobé stáže, SPU pre 
nich ponúka možnosť absolvovať ucelené baka-
lárske, inžinierske alebo doktorandské štúdium. 
Do úvahy prichádza aj modulová spolupráca, t.j. 
podľa požiadaviek indonézskej univerzity budú 
vytypované predmety súvisiace s pestovaním pše-
nice, ktoré by indonézski študenti mohli absolvo-
vať na SPU.                                                                       rch

       Foto: archív FBP

Hostia na rokovaní s rektorom.        Foto: rch
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Canisterapia – šanca pomôcť blízkym 

60 rokov Slovenskej 
poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre

V roku 1952 bola vládnym uznesením zru-
šená Vysoká škola poľnohospodárskeho 
a lesníckeho inžinierstva v Košiciach a z  jej 
odborov vznikli s účinnosťou od 1. septembra 
dve samostatné vysoké školy: Vysoká škola 
lesnícka a drevárska vo Zvolene a Vysoká 
škola poľnohospodárska v Nitre. 

VŠP začínala svoju činnosť v Nitre  s dvo-
mi fakultami – Agronomickou a Zootechnic-
kou (Veterinárska fakulta zostala v Košiciach 
a neskôr sa osamostatnila ako Vysoká škola 
veterinárska).  

Prvé roky v Nitre neboli ľahké, boli to však 
zároveň roky obrovského rozmachu a roz-
voja vysokej školy. I keď sa mesto snažilo 
vychádzať  jej potrebám v ústrety, chýbal 
dostatok vhodných priestorov pre výučbu, 
vedeckovýskumnú činnosť  a administratívu.  
Agronomická fakulta a rektorát boli umiest-
nené v budove bývalého Misijného domu na 
Kalvárii, Zootechnická fakulta v budove bý-
valej Roľníckej školy a Kramerovej vily pod 
Zoborom. Ďalšie  pracoviská a učebne boli 
rozmiestnené v najrôznejších častiach mesta. 
Svetlou stránkou priestorového zabezpeče-
nia bol nový internát pod hradom, (pôvodne 
postavený pre stredné školy), vďaka ktoré-
mu VŠP získala ubytovacie priestory pre 90 
percent študentov. S pribúdajúcim počtom 
poslucháčov však rástla potreba ich ďalšieho 
ubytovania a  o dva roky už internát nestačil.  
V marci 1956 sa preto začala výstavba Štu-
dentského domova Mladosť.  

Bolo jasné, že adaptácia starých budov a 
provizórne umiestnenie učební a laboratórií 
nevyhovujú potrebám vysokej školy, najväč-
šou prekážkou bol veľký rozptyl pracovísk 
(na dvanástich rôznych miestach). Ak sa 
mala v plnej miere rozvinúť výskumná práca 
nevyhnutná pre rast odbornej úrovne, bolo 
treba riešiť otázky priestorového zabezpe-
čenia novou výstavbou. V roku 1956 sa roz-
hodlo o výstavbe účelových objektov Vysokej 
školy poľnohospodárskej v Nitre.                 r

Budovanie vysokej školy bolo v období 
rokov 1952 - 1960 úzko spojené s činnos-
ťou jej prvých rektorov, prof. Bohumila 
Dušeka a prof. Gregora Chomkoviča.

Výstavba internátu Mladosť pre 1200 štu-
dentov. 

60_SPU
 NA SLOVÍČKO              

s novým profesorom PETROM MASSÁNYIM
z Fakulty biotechnológie a potravinárstva 

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

Je to najmä kvôli možnosti komunikovať 
s mladými ľuďmi, viesť ich vzdelávací proces, 
obohacovať ich poznanie a vysvetľovať biolo-
gické procesy, ktoré sa v organizme uskutoč-
ňujú. Druhým aspektom je výskumná činnosť, 
ako aj vedenie študentov k dosiahnutiu zaují-
mavých výsledkov počas štúdia na univerzite.

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

Ako absolvent veterinárskej univerzity som 

svoju činnosť zameral na skúmanie organizmu 
živočíchov, opis činnosti orgánov, tkanív a bu-
niek, ako aj procesov, ktoré ich ovplyvňujú. 
V rámci odborného profilu sa spolu s kolegami 
zaoberám účinkami rôznych environmentálnych 
faktorov na zdravie živočíchov, kde sme dosiahli 
zaujímavé a originálne výsledky. Na univerzitu 
sme priniesli nové postupy, hlavne hodnotenia 
pohyblivosti spermií a kvantifikácie bunkových 
a orgánových štruktúr. Naše laboratóriá sú otvo-
rené pre študentov a mnohí dosiahli pozoruhod-
né výsledky.  

Ako veda obohacuje váš život? 
Veda a výskum sú vždy obrazom kvality uni-

verzitného vzdelávania. Existuje pojem „infor-
mačná nula“, ktorý sa viaže k výstupom pracov-
níkov v oblasti výskumu a vedy a je odvodený 
od publikovaných prác a následne aj ich odozvy. 
Dosiahnutie originálnych výsledkov, ako aj ich 
umiestnenie v kvalitných vedeckých časopisoch 
alebo prezentácia na svetových kongresoch ale-
bo konferenciách, je potvrdením správnosti za-
merania výskumnej činnosti. Vždy nás nesmier-
ne poteší, keď sú naše práce použité pri príprave 
iných, lebo to potvrdzuje význam nášho výsku-
mu. Tiež mám veľmi rád nadšenie a spokojnosť 
doktorandov alebo mladých vedcov, keď sa im 
podarí publikovať vlastné dosiahnuté výsledky.    

O potrebe kvalitného vysokoškolského 
vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných prí-
ležitostiach. Viac ako slová sú však potrebné 
skutky. Čo by mala univerzita robiť pre skva-

litnenie svojho vzdelávania a vedeckého vý-
skumu?

Ťažko povedať, čo by univerzita mala a moh-
la robiť. Významným počinom je verejné 
ohodnotenie dosiahnutých výsledkov, napr. 
v rámci ocenenia rektorom alebo dekanom. 
Základné myšlienky, smerovanie, ako aj riade-
nie, musí vychádzať od najvyššej autority, kto-
rou je v našom prípade Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Dôležité je členenie na základný a aplikova-
ný výskum, lebo oba majú svoje opodstatne-
nie. Financovanie je samozrejme významným 
problémom, ale to je aj v ostatných krajinách. 
Stále je našou výhodou prispôsobenie sa pod-
mienkam a schopnosť pozmeniť postupy vo 
vzťahu k okolnostiam. Dôležitým aspektom je 
cielený výskum. V našom kolektíve sa snažíme 
vždy riešiť také problematiky, ktoré je možné 
následne prakticky využiť, prezentovať pred 
verejnosťou a publikovať v takých vedeckých 
časopisoch, ktoré sú evidované v uznávaných 
databázach. Tiež treba hľadať správne zdroje 
(finančné, personálne). 

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

Musím konštatovať, že tých míľnikov v ži-
vote je veľa a veľmi ťažko vybrať tie najdôleži-
tejšie. U mňa sú to určite tie, ktoré sú spojené 
s rodinou. Toto zázemie sa následne prejavuje 
aj v práci.   

Renáta Chosraviová

Canisterapia (z latinských slov: canis - pes, therapia – liečba) je alternatívna psychoterapeutická metóda, ktorá využíva 
komplexné liečebné pôsobenie psa na zdravie a fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Zameriava na rehabilitáciu 
osamelých ľudí,  prevýchovu emocionálne deprimovaných a problematických detí v rôznom veku, na zmiernenie ich sociálno-
integračných problémov, ako aj stresujúcich životných podmienok ľudí. Priaznivo pôsobí pri liečení takej diagnózy ako je 
autizmus, epilepsia, mentálna retardácia, telesné postihnutie, zrakové postihnutie, depresia a ďalšie poruchy či už v rovine 
komunikačnej, emocionálnej, sociálnej, v motorike alebo vo vôľových vlastnostiach človeka. Je založená na dobrovoľnej 
činnosti psa a psovoda, vo väčšine prípadov bez nároku na akúkoľvek odmenu. 

Počiatky canisterapie
Priekopníčkou pozitívnej inte-

rakcie medzi človekom a psom 
je E. Friedmannová, profesorka 
a vedúca Katedry zdravia a výži-
vy Brooklinskej fakulty Mestskej 
univerzity v New Yorku, ktorá 
zaznamenávala fyziologické pa-
rametre kardiovaskulárneho sys-
tému psov, ich reakcie pri úľave 
po stresových situáciách či úz-
kosti. Na základe jej poznatkov je 
založená úspešná terapia s pomo-
cou zvierat, ktorá sa osvedčila v 
mnohých odvetviach zdravotníc-
tva vyspelých štátov (Nemecko, 
Francúzsko, Veľká Británia, USA, 
Kanada). U nás je však zatiaľ po-
merne málo praktizovaná. Pozi-
tívne účinky zvieraťa na človeka sú však dobre 
známe. 

Pes - terapeut
Pre postihnuté deti i starších ľudí je pes obrov-

ským zdrojom pozitívnej energie, podnetom pre  
pohyb a učiteľom komunikácie (v oblasti fyziote-
rapie a logopédie). V interakcii človeka so psom 
dochádza u oboch k zmenám fyziologických 
funkcií. Odborníci dokázali, že obyčajné hladka-
nie psa pozitívne pôsobí na krvný tlak a nervovú 
sústavu človeka, ale i psa a deti vyrastajúce v blíz-
kosti zvieraťa majú silnejší imunitný systém. Sú 
prípady, keď dokonca prítomnosť psa je jedinou 
motiváciou ďalej žiť. Ide hlavne o osamelé osoby, 
napr. dôchodcov, starších ľudí žijúcich v domo-
voch opatrovateľských služieb či ľudí po ťažkom 
životnom údere. 

Druhy a formy canisterapie 
Existujú dva druhy canisterapie: živelná - kla-

sické spolužitie psa v rodine alebo riadená, keď 
pes patrí psovodovi  a ten s ním chodieva ciele-
ne k pacientom, na ktorých má zviera pozitívny 
vplyv. Živelná canisterapia je vhodná napríklad 
pre osamelých ľudí so sklonom k depresiám, star-
ších ľudí, pre rodiny s deťmi, kde sú problémové 
či hyperaktívne deti.

V praxi sa aplikujú dve formy canisterapie 
-  individuálna, vhodná pre imobilných klientov, 
s možnosťou zamerania na polohovanie a skupi-
nová, určená viacerým klientom, skôr mobilným, 

zameraná prevažne na aktívnu činnosť. Pokiaľ 
ide o terapeutický proces, realizujú sa tri formy 
- aktivity s asistenciou psa, terapia s asistenciou 
psa a vzdelávanie za účasti psa. V prvom prípade 
ide o návštevy pacientov. Pes sa venuje skupine 
ľudí, nie je dôležitá základná diagnóza. Ide o mo-
tivačný, výchovný, odpočinkový a terapeutický 
prostriedok, zameraný na zvýšenie kvality života 
pacienta. Výsledkom je radosť, šťastie, spokojnosť 
zo sedení. Takúto formu terapie netreba plánovať 
a ani vyhodnocovať jej výsledok. Druhý proces je 
náročnejší – ide o dlhodobé začlenenie inštrukto-
ra a psa do terapie, ktorá je zameraná len na jed-
nu alebo viac osôb s tým istým problémom. Vedie 
ju zdravotnícky profesionál so špeciálnymi od-
bornými vedomosťami. Používa sa na posilneniu 
žiaduceho alebo utlmenie nežiaduceho správania 
(napr. liečenie fóbií, nácvik chôdze). Výsledky sú 
objektívne pozorovateľné a merateľné. Caniste-
rapeutické sedenia prebiehajú podľa plánovania 
s následnou dokumentáciou a vyhodnocovaním. 
Tretia forma sa využíva u detí pri špecifických po-
ruchách učenia. Pri bežnom vyučovacom proce-
se môže pôsobiť ako motivačný prvok, resp. ako 
učebná pomôcka. Vzdelávanie za účasti psa si 
vyžaduje prítomnosť alebo spoluprácu s pedago-
gickým personálom. Stanoví sa cieľ a následne sa 
vyhodnocujú výsledky. 

Vplyv canisterapie
Z listu od rodičov trojročného Tomáška, kto-

rý som dostala počas písa-
nia mojej bakalárskej práce: 
„V rámci canisterapie sa v roku 
2008 Monika Kalászová so 
psom Rikym začala stretávať 
s naším synom Tomáškom Z. 
V tom období začínal robiť prvé 
kroky, ale samostatne  chodiť 
ešte nedokázal. Prvé, čo sme 
si všimli bolo, že po hrách so 
psom a jeho majiteľkou sa zvý-
šila motivácia dieťaťa a chcel 
častejšie chodiť. Snažil sa psa 
viesť za vodidlo, a tým sa jeho 
chôdza precvičovala. Zlepšila 
sa jeho sústredenosť pri kres-
lení a hraní so psom. Nemal 
výhrady voči činnostiam, ktoré 
pomocou psíka vykonával for-

mou hry. Dokázal pri nich oveľa dlhšie zotrvať 
a zväčšili sa aj vzdialenosti, ktoré prešiel. Všetci 
traja - psík, terapeutka a Tomáško si dobre rozu-
meli. Celkove vplyv canisterapie hodnotíme ako 
veľmi dobrý v rozvíjaní schopností nášho syna. 
Vplyv terapie trvá dodnes. Tomáško sám bez 
pomoci začína chodiť s naším psom, jeho vzťah 
k zvieratku je kladný, zlepšila sa hrubá i jemná 
motorika a veľa kreslí.“ 

Bc. Monika Kalászová, FAPZ
Autorka článku  od roku 2007 do r. 2010 študo-

vala na UVMaF v Košiciach v študijnom odbore 
kynológia. Od roku 2008 sa aktívne venuje ca-
nisterapii so svojím psom plemena cavalier king 
charles spaniel-tricolor. 

Canisterapeutickou inštruktorkou sa stala na 
základe úspešného absolvovania odborného se-
minára v Humennom, zameraného na prípravu 
canisterapeutických inštruktorov, ktorý každo-
ročne organizuje Kynologický klub Eurocanis 
Humenné. Do roku 2009 vykonávala canistera-
piu seniorov na sociálnych lôžkach v Zariade-
ní opatrovateľskej služby a v Dome sociálnych 
služieb HUMAN v Revúcej. Neskôr sa venova-
la deťom vo veku od 10 mesiacov do 3 rokov v 
Detských jasliach Harmónia v Banskej Bystrici a  
v Materskom centre Meduška v Rožňave (www.
meduska.prezentilia.com). Individuálne sa ve-
novala malému pacientovi s detskou mozgovou 
obrnou (nadejchodit.sk).                                      

Materské centrum Meduška Rožňava.             Foto: archív MK

Snímky: Archív SPU

Foto: Tomáš Holúbek

Pes je jednoznačne terapeut - liečiteľ. Má obrovský dar pomáhať
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Voľné granty na štúdium 
a prednáškové pobyty 

V rámci projektu ERANET MUNDUS Euro-
-Russian Academic Network vám ponúkame 
možnosť uchádzať sa o štipendium na študij-
ný / prednáškový / výskumný pobyt na part-
nerských univerzitách v Rusku. Uzávierka 
prihlášok v elektronickom systéme projektu 
je predĺžená do 31. januára 2012. Bližšie infor-
mácie o projekte, partnerských inštitúciách a 
výške grantu nájdete na  www.eranetmundus.
ub.edu 

SPU v Nitre je partnerom projektu, ktorý ko-
ordinuje University of Barcelona. Svoje otázky 
zasielajte na adresu lokálnej koordinátorky 
prorektorky prof. Eleny Horskej (Elena.Hor-
ska@gmail.com) s heslom ERANET.

r

Mobilitný projekt Leonardo da Vinci/Ľudia na trhu práce „Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor: program odborných 
stáží pre univerzitných absolventov“ (č. 11322 1154), ktorého koordinátorkou je autorka článku, poskytuje absolventom SPU 
príležitosť získať prvé pracovné skúsenosti v zahraničí. 

 DO pOzOrnOSti          
 pedagógom a študentom     

Absolventi SPU na praxi v Európe

Suma 72-tisíc eur zahŕňa nielen grant pre absol-
ventov, ale aj ich jazykovú a kultúrnu prípravu a 
vydanie praktickej príručky ako komunikovať na 
pracovisku či v diverzifikovanom prostredí európ-
skeho trhu práce. Jej súčasťou sú dva tematické 
semináre: Interkultúrna komunikácia  a Komu-
nikácia na pracovisku, organizované v spoluprá-
ci s odborníkmi na manažérsku a interkultúrnu 
komunikáciu z Katedry marketingu (prof. Na- 
gyová, Ing. Palúchová) a  jazykové vzdelávanie, 
organizované v spolupráci s jazykovým inštitú-
tom E-KU, prispôsobené potrebám jednotlivca. 
Informácie o ponuke odborných stáží na rok 2012 
poskytuje aktuálna výzva na webovej stránke 
univerzity, stránka projektu, diskusné fórum na 
Facebooku, diskusný portál My University ako aj 
prezentácia počas Dňa kariéry (28. február 2012). 

Ako absolventská odborná prax prebieha a 
ako ju hodnotia absolventi SPU? 

Odpovede na túto otázku sme hľadali v radoch 
našich absolventov, ktorí v januári 2012 úspešne 
ukončia 3-mesačnú prax. V nasledujúcich riad-
koch vám ponúkame  zopár postrehov slovom i 
obrazom.

Ing. Štefan Rá-
bek, absolvent FBP, 
prax v Nordzucker 
Rakúsko, Viedeň: 
„V spoločnosti Nor-
dzucker spracúvam 
informácie, ktoré 
osobne získavam od 
pestovateľov cukro-
vej repy na Sloven-
sku počas návštev 
jednotlivých pesto-
vateľov. Hodnotím 
výnosnosť plodín a 
skúmam závislosti 
medzi jednotlivými 
faktormi, ktoré majú 
vplyv na úrodu a 

cukornatosť (množstvo použitých preemergent-
ných a postemergentných herbicídov, hnojív, 
ošetrenie pôdy). V spoločnosti Nordzucker sme 
tiež  vypracovávali nové technologické karty, 
ktoré by mali používať agronómovia Považského 
cukru. V rámci návštev pestovateľov kontroluje-
me zakrytie repných háld špeciálnymi plachtami 
a absolvujeme pomerne časté pracovné stretnutia 
v cukrovare Trenčianska Teplá. Pracovný kolektív 
je vynikajúci, pracovný čas je 6 – 8 hodín, niekedy 

aj dlhšie, najmä z dôvodu presunov na jednotlivé 
pracovné stretnutia. Pracovné dni v Nordzucker 
sú pre mňa výbornou praktickou skúsenosťou.“

Ing. Miriam Celková, absolventka FBP, prax 
na Univerzite Tübingen, Inštitúte pre medicín-
sku genetiku, Nemecko: „Stáž prebieha podľa 
plánu. Moja školiteľka je na začiatku jedného 
dlhšieho projektu (Epigenetické DNA a chro-
matinové modifikácie Morbus Parkinson v ge-
nóme), spolupracujem na jej projekte, ale aj na 
iných (v rámci výskumnej skupiny Parkinson 
alebo Spinocerebellarna ataxia typu). K bež-
ným činnostiam patrí kultivácia bunkových lí-
nií, transfekcia pomocou E. coli, nasledná lýza, 
Bradford assay, Western blott a detekcia. Tak-
tiež imunohistochemické farbenie rezov myších 
mozgov. Približne trikrát v týždni sa zúčastňu-
jeme na pravidelných stretnutiach jednotlivých 
výskumných skupín, kde sú prediskutované 
problémy, ku ktorým došlo pri pokusoch. Počas 
mojej praxe sa oboznamujem s kvantitatívnou 
real-time PCR a vysokoúčinnou kvapalinovou 
chromatografiou. Podieľam sa tiež na „tvorbe“ 
transgénnych myší. Medzi moje ďalšie pracov-
né úlohy patria bežné laboratórne úkony ako sú 
PCR, centrifugácia, izolácia DNA, PAGE (polya-
krylamidová gélová elektroforéza), gélová elek-
troforéza a autoklávovanie použitého materiálu. 
Odbornú prax som si vybrala podľa odborného 
zámeru svojej ďalšej odbornej profilácie a som 
spokojná.“

Ing. Ivana Vojtušová, absolventka FZKI, prax 
Tenute di Castelgiocondo, Taliansko: „Keď som 
sa dozvedela o možnosti absolventských stáží 
u nás na fakulte, hneď som kontaktovala prof. 
Horskú, aby som získala viac informácií a mala 
možnosť uchádzať sa o absolventskú stáž vo vi-
nárskom podniku v Taliansku. Od začiatku som 
bola presvedčená, že vinárstvo je odbor, ktoré-
mu sa chcem venovať aj v budúcnosti a talianske 

spoločnosti považujem za vzor v tejto oblasti. Ab-
solvovanie odbornej praxe považujem za životnú 
skúsenosť, ktorá ma posunie v rovine pracovnej, i 
osobnostnej. Spoznávam samu seba v  práci, som 
súčasťou pracovného kolektívu, v ktorom sa mô-
žem veľa naučiť. Túto skúsenosť vrele odporúčam 
všetkým absolventom SPU.“

Ing. Róbert Ťapušík, absolvent TF, prax Elasis 
Fiat (prostredníctvom Mare Engineering), Nea-
pol, Taliansko: „S praxou v talianskej spoločnosti 

Fiat som spokojný. Vo firme pracujem s progra-
mom RobCAD a TeamCenter, z ktorého konver-
tujem súbory do nového softvéru, teda do Team-
Centra. Súbory obsahujú výrobnú linku pre Fiat 
Panda. Prekvapilo ma pracovné tempo vo firme, 
ktoré potvrdzuje južanský pracovný štýl. Napriek 
tomu sa tu naučím veľa nových a užitočných vecí. 
Čo sa týka Neapolu, je to nádherné mesto, absol-

voval som výlet na sopku Vezuv, navštívil Pompe-
je a ostrov Capri.“

Ing. Ján Lazor, absolvent FEM, Ing. Mária 
Majerhoferová, absolventka FEŠRR, prax v Eu-
rope Direct, Genista Research Foundation, Malta: 

„Z absolventskej praxe na Malte sme nadšení. 
Spolupracujeme pri príprave a implementácii 
európskych i národných projektov, zvažujeme 
priority výziev a potreby jednotlivých cieľových 
skupín, rokujeme s klientmi na Malte i ostrove 
Gozo a zisťujeme, že projektová činnosť je neko-
nečné množstvo čiastkových úloh a detailov, na 
ktoré sa nesmie zabudnúť. Vo voľných chvíľach 
cestujeme a objavujeme krásy tohto ostrovného 
štátu. Odbornú prax v spoločnostiach Europe Di-
rect a Genista Research Foundation jednoznačne 
odporúčame a ďakujeme našej univerzite za mož-
nosť, ktorú nám poskytla.“

Tak čo, budúci absolventi SPU, oslovil vás 
niektorý z postrehov vašich kolegov? Ak 
áno, neváhajte a prihláste sa! Výzva a pri-
hláška je na webe, v ponuke je 11 absolvent-
ských stáží (bližšie informácie: Elena.Horska 
@gmail.com), uzávierka prihlášok je 4. marca 
2012.        Prof. Dr. Ing. Elena Horská,                                                                              

         prorektorka pre zahraničné vzťahy 
a prácu s verejnosťou

Administratívne cen-
trum spoločnosti Nord- 
zucker vo Viedni, miesto 
stáže Ing. Rábeka.   

Ing. Celková pri práci v laboratóriu (Nemecko).

Ing. Vojtušová vo vínnej pivnici v tradičnom ta-
lianskom vinárskom podniku.

Ing. Lazor a Ing. Majerhoferová s výkonným 
riaditeľom M. Causonom pri príprave nového 
projektu (Malta).

Z TF nás v talianskej spoločnosti Fiat repre-
zentuje jej absolvent Ing. Ťapušík a študent R. 
Ďurčo.

V rámci projektu LDV European Experiences 
for Slovak Agrisector ponúka vedenie SPU v 
Nitre svojim absolventom (končiacim v roku 
2012, resp. 2011) možnosť absolvovať zahranič-
nú stáž v nasledovných termínoch a inštitúciách: 

9. 7.  – 7. 10. 2012
• Horák a synové, okrasné škôlky, Bystřice pod 

Hostýnem, Česká republika (FZKI) – 1 miesto 
(grant 3 809 EUR)

• Botanická záhrada, University vo Vilnuse, Lit-
va (FZKI) – 1 miesto (grant 2 920 EUR)

• MARE Engineering SpA, Fiat, Neapol, Talian-
sko (TF) - 1 miesto (grant 4 263 EUR)

• Pro EQUO Poznaň, Poľsko (FAPZ) – 1 miesto 
(grant 3 587 EUR)

• EKIP EUROPE, Malaga, Španielsko (FEM) – 1 
miesto (grant 4 041 EUR) – EN/ES jazyk

• European Retail Academy, Kolín n.Rýnom, 
Nemecko (FEM) – 1 miesto (grant 3 809 EUR) 

3. 9.  – 2. 12. 2012
• World Trade Center, Poznan, Poľsko (FEM) – 

1 miesto (grant 3 587 EUR) 
• Genista Research Foundation, Malta 

(FEŠRR) – 1 miesto (grant 3 364 EUR)
• MARE Engineering SpA, Fiat, Neapol, Ta-

liansko (TF) - 1 miesto (grant 4 263 EUR)
• Global GAP, Kolín n. Rýnom, Nemecko 

(FBP) – 1 miesto (grant 3 809 EUR)
• Baumax Viedeň, Rakúsko (FAPZ, FZKI) – 1 

miesto (grant 4 263 EUR)
Pred nástupom na stáž absolvuje účastník ja-

zykovú a kultúrnu prípravu (marec - máj 2012).  
Záujemcovia môžu zaslať vyplnenú prihlášku 
do 4. marca 2012 na adresu koordinátorky pro-
jektu prof. E. Horskej (Elena.Horska@gmail. 
com). Bližšie informácie budú zverejnené na 
stránke projektu http://www.fem.uniag.sk/
Elena.Horska/plm-index.html v priebehu ja-
nuára 2012.

Stáže v EÚ pre absolventov SPU

V rámci medzinárodného projektu 
BIO-POWER programu EU-Canada, 
ktorý na FEŠRR koordinuje doc. 
JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., sa 
fakulte podarilo zabezpečiť v zim-
nom semestri študijný pobyt v Ni-
pissing University v Kanade pre 7 
študentov. Popri štúdiu majú mož-
nosť spoznávať krajinu, jej zvyky a 
kultúru.

Zuzana Španková, študentka 3. ročníka, štu-
dijného programu ERVP:

Ako denná študentka anglickej skupiny Európ-
skych rozvojových programov na FEŠRR, som 
dostala možnosť zúčastniť sa na tomto zaujíma-
vom študijnom pobyte a chcela by som sa s vami 
podeliť o pár svojich zážitkov a skúseností. 

Doterajšie tri mesiace strávené na vynikajúcej 
Nipissing University mi priniesli veľa poznatkov. 
Možnosť každodenne zdokonaľovať cudzí jazyk, 
ako aj nadobúdať nové vedomosti či skúsenosti s 
prácou na projekte pre univerzitné inovačné cen-
trum, ma posúvajú vpred. Musím sa priznať, že 
som nikdy nečítala 500-stranové skriptá s väčším 
zápalom. Spôsob, akým sú napísané a ako peda-
gógovia vedú prednášky, nie je založený na su-
chých teóriách. Naopak, sú obohatené o množ-
stvo faktov zo súčasného života a často sú podá-
vané hravou a interaktívnou formou. Prístup štu-
dentov k štúdiu je serióznejší ako u nás, pretože 
vysoké školstvo je tu spoplatnené, a veľa študen-
tov si musí požiadať o študentskú pôžičku. Vyu-
čujúci sú odborníci vo svojom odbore, a tak ako 
väčšina Kanaďanov, zvyčajne sú to príjemní a 
ústretoví ľudia. Štúdium mi zaberá veľa času, ale 
neodpustila by som si, keby som nevyužila mož-
nosť cestovať a zažiť naozajstnú atmosféru kra-
jiny. Najkrajší zážitok som zatiaľ mala z Niagar-
ských vodopádov, z Algonquin parku, kde som 
strávila víkend na kanoe a z pravej Halloween 
party. Kanadská jeseň mi zanechala mnoho ve-
selých a farebných spomienok, uvidíme, čo pri-
nesie mrazivá zima. Srdečne pozdravujem celú 
akademickú obec SPU a všetkým prajem úspeš-
ný a pohodový nový rok. 

Monika Smiešková, študentka 3. ročníka, štu-
dijného programu ERVP:

Kanada je úžasná krajina s neuveriteľne krás-
nou prírodou, s väčšinou priateľskými a srdeč-
nými ľuďmi. Život je tu úplne iný ako na Sloven-
sku, vyšší životný štandard je cítiť všade, kam 
sa pohnete. Školský systém je prepracovaný a 
človek sa tu nadrie oveľa viac ako u nás. Napriek 
tomu som rada, že som sa dostala do tejto kraji-
ny, mohla vidieť krásne Toronto, zažiť neuveri-
teľnú silu Niagarských vodopádov, blúdiť pome-
dzi mrakodrapy v New Yorku, užívať si plávanie 
s kanoe na priezračnom jazere zaliatom slnkom 
alebo vypúšťať dušu na najväčšom rollercoaster 
v Kanade. A to nie je všetko! Čaká nás aj histo-
rická Ottawa a podľa toho, čo som počula, tak 
poriadne „živý" Montreal. Pozdravujem všet-
kých na SPU!

 Študentky 3. ročníka FEŠRR



Pozdrav spod Niagarských vodopádov. 
           

Foto archív ZŠ
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Ing. PETER ŠMEHÝL, PhD.
Pracovná pozícia: odborný asistent na Ka-

tedre hydinárstva a malých hospodárskych 
zvierat FAPZ

Miesto narodenia:  Topoľčany
Vek: 33
Čím ste chceli byť ako dieťa?  
No určite nie učiteľom… Prvé sny boli stať 

sa veterinárnym lekárom.
S kým by ste sa chceli stretnúť a poroz-

právať? 
Úplne si vystačím s tými ľuďmi, ktorí ma 

v súčasnosti obklopujú.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 

radosť? 
Boli to dôležité kroky vpred v osobnom 

i pracovnom živote.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
No tak toho je veľa, to by sa sem určite ne-

zmestilo, ale hlavne myslenie ľudí, aby nebo-
lo na svete toľko zloby.

Čo rád čítate (počúvate)? 
Samozrejme odbornú literatúru z môjho 

odboru a historické dokumenty.  Keď už 
počúvať hudbu, tak vážnu, tá je aspoň upo-
kojujúca.

Ako si dobíjate energiu? 
Tým najlepším možným spôsobom – na 

poľovačke.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Aké zlozvyky? Ja som predsa dokonalý! 

Chichi....
Aké máte koníčky? 
Všemožné, ale najmä majstrovanie okolo 

domu a poľovačky so všetkým, čo k nim patrí.
Máte nejaký obľúbený citát?  
„Dejiny vytvára sila osobnosti a udalosti sa 

len prispôsobujú vôli génia.“ (H. Charriére, 
 Motýľ)                        rch

Prvé dni v cudzom meste
Do Valencie sme cestovali s kolegyňou plné 

očakávania, ale aj obáv z cudzieho mesta a naj-
mä z provizórneho ubytovania v turistickej noc-
ľahárni, ktoré som rezervovala cez internet ešte 
zo Slovenska. Malo poslúžiť na prečkanie prvých 
dní a poskytnúť nám čas na vyhľadanie vhod-
ného ubytovania na celý študijný pobyt. Mesto 
ponúka na prenájom mnoho súkromných bytov 
s cenami porovnateľnými s internátmi. Ich pre-
nájom sa však častokrát dá dohodnúť iba osob-
ne, po príchode. Nikdy nezabudnem, ako som sa 
s 30-kilogramovou batožinou vliekla nespočetný-
mi uličkami cez centrum Valencie až k turistickej 
nocľahárni. Kufre sme zložili v 6-posteľovej izbe 
a vybrali sme sa do ulíc zháňať bývanie. Bol feb-
ruár, ale španielske slnko cerilo zuby tak silno, že 
som sa prechádzala len vo svetríku. Sadli sme si 

do jednej z typických španielskych kaviarničiek. 
Už po niekoľkých telefonátoch sme mali šťastie, 
a tak sme vyrazili metrom na obhliadku perspek-
tívneho bytu na okraji centra Valencie. V ňom 
sme prežili 5 mesiacov spolu s ďalšími dvomi špa-
nielskymi študentkami.       

Architektúra 
V meste s viac ako 800-tisíc obyvateľmi nájdete 

viacero architektonických štýlov z minulých i sú-
časných dôb. Za povšimnutie určite stojí Mesto 
umenia a vedy, komplex budov navrhnutých 
známym architektom Santiagom Calatravom. Na-
chádza sa na konci vyschnutej rieky Túria, ktorú 
v minulosti odklonili, keď sa vyliala z koryta a za-
plavila mesto. V suchom koryte sa zrodili Jardi-
nes de Túria, mestské zelené záhrady s viacerými 
ihriskami pre rôzne športové aktivity a 60-met-
rov dlhým ležiacim Gulliverom, ktorého v parku 
uväznili Liliputáni. Záhrada je na jednom konci 
lemovaná Mestom umenia a vedy zahŕňajúcim 
planetárium, vedecké múzeum s dinoparkom, 
palác umenia a hudby a najväčšie európske akvá-
rium a na druhom konci kolosálnym safari par-

Španielsko, Spain, España... slová, ktoré vyvolávajú predstavu tradičných špa-
nielskych symbolov akými sú „fútbol, tango, flamenco, paella, corrida". Ako 
doktorandka na Katedre kvality a strojárskych technológií Technickej fakulty 
som navštívila túto krajinu v  rámci výmenného študijného pobytu Erasmus 
a strávila tam nezabudnuteľných päť mesiacov. Španielske tradície a kultúra 
sa na čas stali každodennou súčasťou môjho života. 

S Erasmom v slnečnej Valencii I.

V univerzitnom parku.  Foto: archív autorky

Exkurzia bola zameraná na vetrolamy, ich 
funkciu v krajine, zakladanie a výber vhod-
ných drevín.                        Foto: LB

Mašekov mlyn.                              Foto: archív 

Študenti záhradnej a krajinnej architektúry ab-
solvovali v polovici novembra v rámci predmetu 
biotechnika krajinnej zelene prehliadku Maše-
kovho mlyna, rodinnej farmy, ktorá leží neďale-
ko Vrábeľ, asi 20 km od Nitry. 

Exkurzia bola zameraná na vetrolamy, ich 
funkciu v krajine, zakladanie a výber vhodných 
drevín. Okrem teoretickej prednášky si študenti 
mohli pozrieť novozaložený vetrolam, ktorý je 
súčasťou holistického projektu, zameraného na 
revitalizáciu poľnohospodárskej krajiny a zvý-
šenie biodiverzity. S jeho realizáciou začal pred 
pätnástimi rokmi Ing. Michal Demeš, absolvent 
našej univerzity, ktorý má dlhoročné medziná-
rodné skúsenosti a systematicky spolupracuje so 
študentmi, mládežou a odbornou i laickou verej-
nosťou v oblasti revitalizácie a trvalo udržateľ-
ného rozvoja na farme Mašekov Mlyn. Môžeme 
tu nájsť tiež genofond starých odrôd úžitkových 
rastlín a plemien hospodárskych zvierat, zozná-
miť sa s netradičnými projektmi zameranými 
na jedlé huby, „jedlý les“, ale aj salicárium, per-
makultúrny dizajn, protipovodňové opatrenia a 
i. Mašekov mlyn poskytuje ideálne podmienky 
pre študentov s ekologickým myslením, ktorí tu 
môžu nahliadnuť do života nezvyčajnej ekolo-
gickej farmy. (Viac na www.ffmm.sk).

Ing. Ladislav Bakay, PhD., FZKI

Tradičné 
hospodárstvo 
na ekologickej báze

kom nazvanom Bioparc Valencia. 
K architektonickému bohatstvu Valencie ne-

odmysliteľne patrí aj Radničné námestie (Plaza 
Ayuntamiento), Severná stanica (La Estació del 
Norte), Horské veže (Torres de Serranos), kated-
rála a zvonica Miguelete, rovnako ako Expozičný 
palác (Palacio de la Exposición) postavený za 
neuveriteľných 70 dní. Vedomosti o španielskej 
kultúre som si dopĺňala aj v mestských múzeách 
a galériách, kde majú študenti zvýhodnené vstup-
né a pedagógovia s kartou ITIC dokonca vstup 
zdarma.       

Študentské povinnosti a zábava
Polytechnická univerzita (Universidad Politéc-

nica de Valencia), na ktorej som absolvovala svoj 
študijný pobyt,  sa skladá z troch častí. Najväč-
šou je Campus de Vera s vyše 35-tisíc študent-
mi, okrem toho tu v rámci programov Erasmus, 
Socrates a i., študuje približne 1 500 zahranič-
ných študentov. Univerzita im ponúka tzv. men-
torský program, čo znamená, že môžu požiadať o 
pridelenie poradcu, španielskeho študenta, ktorý 
im pomôže  s vybavovaním školských aj mimo-
školských záležitostí. 

Chvíľu mi trvalo, kým som sa zorientovala 
v rozsiahlom areáli univerzity a osvojila si uspo-
riadanie fakúlt a katedier. Výber študijných pred-
metov si preto vyžadoval „trochu viac“ behania 
a vybavovania. Napokon som sa rozhodla pre 
predmety vyučované v anglickom jazyku zame-
rané na zdokonalenie angličtiny, manažérskych 
zručností a štúdium štatistiky. 

I keď tunajšie univerzitné prostredie spočiat-
ku pripomína zmätok, človek sa dokáže pomer-
ne rýchlo začleniť a stáva sa súčasťou malého 
„mestečka“ s vlastným parkom, obchodíkmi, 
bankou, cestovnou kanceláriou a inými službami 
pre študentskú verejnosť. K najnavštevovanej-
ším miestam patrí tzv. študentský dom (Casa de 
alumnos), kde si návštevníci môžu zapojiť vlast-
né notebooky, spoločne riešiť študijné problémy, 
zamaškrtiť si  alebo len tak oddychovať a zhová-
rať sa s kamarátmi.  Ďalšou možnosťou trávenia 
prestávok je univerzitná knižnica s množstvom 
kníh a časopisov, kde si môžete dokonca vypoži-
čať aj hudobné či filmové DVD. V lete sa väčšina 
študentov zdržiava na trávnatej ploche obklope-
nej fakultnými budovami, odkiaľ počuť prenika-
vú vravu mladých ľudí obedujúcich na čerstvom 
vzduchu.                   Ing. Zuzana Andrássyová, TF

(Pokračovanie v budúcom čísle)

V SKRATKE  
• Španielsko s celkovou rozlohou vyše 

500-tisíc km2 poskytuje domov takmer 46 
miliónom obyvateľov. Hlavou štátu - kon-
štitučnej monarchie - je kráľ Juan Carlos I . 

• Najväčšie mestá krajiny, okrem metropoly 
Madridu, sú Barcelona a Valencia. 

• K velikánom španielskej kultúry a umenia 
nepochybne patrí spisovateľ Cervantes a 
jeho Don Quijote, maliar Pablo Picasso 
a Salvador Dalí, architekt Antoni Gaudí, 
operný spevák Plácido Domingo, herečka 
Penélope Cruz, avantgardný filmový re-
žisér Pedro Almodóvar či futbalista Raúl 
Gonzáles. 

Zaujímaš sa o biznis, pod-
nikanie alebo možnosti osob-
ného rozvoja pre budúcich 
podnikateľov? Chceš vedieť 
ako rozbehnúť vlastný biznis 
a byť úspešný? Si ambicióz-
ny, máš kreatívne nápady 

a chceš sa odlíšiť od ostatných? Ak si na tieto otáz-
ky odpovedal ÁNO, konferencia Symposium Star-
tup Slovakia je určená práve tebe. Nechaj sa inšpi-
rovať a uč sa od predstaviteľov najväčších sloven-
ských, českých a rakúskych spoločností. Môžeš 
sa s nimi stretnúť 3.  a  4. februára  v Bratislave. 
Bližšie info a registrácia na www.symposium.sk

Katarína Gabalcová

Rozohraj hru svojho života

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

10. februára 2012 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 Vás!

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

 Na FZKI sa 7. decembra konal v poradí už 3. 
ročník súboru prednášok absolventov študij-
ných odborov Záhradná a krajinná architektú-
ra a Biotechnika zelene.V rámci nich vystúpili 
bývalí absolventi, ktorí hovorili o možnos-
tiach uplatnenia sa v praxi. Podujatie im dáva 
priestor stretnúť sa so svojimi kolegami a uči-
teľmi, a preto sa stáva čoraz obľúbenejším 
a teší sa veľkej návštevnosti. Tento rok  vystú-
pil s prednáškou Ing. Filip Preiss a Ing. Sandra 
Preiss (Projektová činnosť a vizualizácie), Ing. 
Richard Fabrici (Záhradná a krajinná tvorba, 
City garden, s.r.o, Žilina - Green Keeping), 
Ing. Edmund Bača ( Projektová a realizačná 
činnosť),  Ing. Zuzana Šemelak (Prax absol-

venta v ateliéri Vladimíra Sittu v Sydney).
Sprievodným podujatím bolo varenie via-

nočného punču, predajné trhy výrobkov na-
šich študentov ako aj koncert jazzovej kapely. 
Večer ukončila efektná ohňová show. Za túto 
vydarenú akciu vďačíme doktorandom oboch 
katedier:  Ing. D. Titkovej, Ing. M. Jančovičo-
vej, Ing. L. Štrbovi, Ing. M. Pikalíkovi, Ing. J. 
Hlavatej, Ing. A. Hroncovej, Ing. R. Šenšelovi 
a Ing. L. Drobnej, ako aj pedagógom: Ing. L. 
Bakayovi a Ing. A. Takáčovej. Osobitná vďaka 
patrí vedúcim katedier: prof. Ľ. Feriancovej 
a prof. V. Paganovej, ako aj vedeniu dekanátu 
FZKI za umožnenie konania tejto akcie. 

 Ing. A. Takáčová, FZKI

Bývalí absolventi prednášali na FZKI
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Vladimír Popelka a Klára Hennyeyová a kol.: In-
formačné technológie a spracovanie informácií, 1. 
vydanie, náklad 400 ks, cena 6,50 €

Peter Chrenek a kol.: Biotechnológie v živočíšnej 
produkcii, 1. vyd., náklad  250 ks, cena 11,50 €

Š. Pogran a kol.: Kvalita vnútorného prostredia 
ustajňovacích objektov, 1. vyd., náklad 250 ks, 
cena 7,50 €

P. Hrubík a kol.: Kvalitatívna inventarizácia, kla-
sifikácia a hodnotenie zdravotného stavu drevín 
pre účely záhradno-architektonickej a krajinár-
skej tvorby, 1.vyd., náklad 300 ks, cena 4 €

J. Tomáš a kol.: Účinok emisných zdrojov Zem-
plínskej zaťaženej oblasti na obsah ťažkých kovov 
v pôdach a poľnohospodárskych plodinách, 1. 
vyd., náklad 60 ks, cena 3,50 €

R. Savov a kol.: Strategický manažment kvality 
v podmienkach agropodnikateľských subjektov 
na Slovensku, 1. vyd., náklad 50 ks, cena 2,80 €

M. Mojžiš: Sklady a skladové hospodárstvo, 1. 
doplnené a prepracované vyd., náklad 250 ks, 
cena 4,40 € 

V. Manda a E. Svitačová: Etika, 3. nezmenené 
vyd., náklad 300 ks, cena 2,80 €

J. Golian a kol.: Sanitácia v potravinárstve, 1. 
prepracované vyd., náklad 300 ks, cena  4,00 €

P. Kováčik a kol.: Agrochémia a výživa rastlín, 1. 
vyd., náklad 300 ks, cena 5,20 €

P. Findura a J. Poničan: Mechanizácia v záhrad-
níctve, 2. prepracované vyd., náklad 200 ks, cena 
5,20 €

M. Kačániová   a L. Hleba: Základy bakterioló-
gie, 1. vyd., náklad 200 ks, cena 6,40 €

J. Rafay a R. Židek: Nutrigenomika, 1. vyd., ná-
klad 150 ks, cena 8,00 €

J. Noskovič a kol.: Ochrana a tvorba životného 
prostredia, 4. prepracované vyd., náklad 500 ks, 
cena 3,00 €
M. Bežo a kol.: Genetika všeobecná, 1. vyd., ná-
klad 300 ks, cena 5,50 €          Vydavateľstvo SPU

 práVE VyšLi  ...             
UCEBNICE

MONOGRAFIE

SKRIPTÁ

ODbOry iNfOrmUjú
V dňoch 14. – 15. decembra 2011 sa uskutoč-

nilo rokovanie Výboru UO, na ktorom rezono-
val najmä stav členskej základne. Z dôvodu 
neustáleho poklesu počtu členov bude treba 
pripraviť návrhy na podporu resp. jeho udrža-
nie. Jedným z nich aj anketa, ktorá má priniesť 
podnety a nápady na zlepšenie činnosti. Žiaľ, 
viacerí chápu činnosť odborov len ako vyba-
venie a čerpanie benefitov. Aj z radov našich 
členov vystúpili odborári s argumentáciou, že 
sme nešli do štrajku. Chýbala však podpora 
zo strany zamestnancov ostatných vysokých 
škôl, získané kvórum na štrajk zamestnancov 
VŠ bolo iba 2,7 %.  Chcem vás ubezpečiť, že 
máme záujem o každého člena, ale vyhrážať 
sa odchodom z odborov pri neúspechu alebo 
probléme je scestné. Náš zápas o lepšie škol-
stvo sa pádom vlády neskončil, ale bez podpo-
ry každého zamestnanca školstva „od uprato-
vačky až po profesora“ to pôjde ťažšie. 

V posledných rokoch sme vykonali mnoho 
pozitívnych zmien. Okrem zabezpečenia nad-
štandardnej  Kolektívnej zmluvy SPU platnej 
na roky 2010 - 2012 (ako výsledku kolektívne-
ho vyjednávania) a rozšírenia spektra organi-
zovaných podujatí sme napriek všetkej snahe 
nevedeli zabrániť hlavne prirodzenému úbyt-
ku členov odchádzajúcich do dôchodku. Pri 
tvorbe nového rozpočtu bude treba zohľadniť 
aj pokles členskej základe, čo sa automaticky 
premietlo do činnosti odborov na univerzite. 
Od 1. februára bude sekretariát univerzitnej 
odborovej organizácie pracovať v obmedze-
nom rozsahu, ako na väčšine slovenských ve-
rejných vysokých škôl.   

V súčasnom období pripravujeme konferen-
ciu Univerzitnej organizácie OZPŠaV pri SPU 
v Nitre, na ktorej budeme bilancovať činnosť 
odborov za uplynulý rok. Z dôvodu môjho 
zvolenia do funkcie predsedu Združenia vy-
sokých škôl a priamo riadených organizácii 
a podpredsedu OZ PŠaV na Slovensku, sa sú-
časne uskutočnia voľby nového predsedu UO. 
Pri tejto príležitosti by som sa rád poďakoval 
všetkým členom odborov za ich neustálu pod-
poru a výdrž aj v tejto „protiodborársky nala-
denej spoločenskej klíme“. Osobitne ďakujem 
hospodárkam UO, J. Kenčevovej a E. Palkovej, 
všetkým členom Výboru UO, s ktorými som 
mal možnosť počas svojho funkčného obdobia 
(2006-2012) spolupracovať a tiež redakcii Poľ-
nohospodára. 

S úctou vyslovujem vďaku prof. M. Látečkovi 
a prof. P. Bielikovi, ako aj Ing. A. Jančuškovej 
a doc. O. Roháčikovej, manažmentom fakúlt 
a základných pracovísk za korektné riešenie 
problémov a snahu o dodržanie sociálneho 
zmieru na našej univerzite.

Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

 OznAMUJEME         
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových 

zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 30. 1. 2012 
o 9.00 h v knižnici Katedry genetiky a šľachte-
nia rastlín (pavilón A, 4. posch.) bude Ing. Eva 
Molnárová, doktorandka na KGŠR, obhajovať 
dizertačnú prácu Medzidruhová  a vnútrodru-
hová diverzita znakov hospodárskej hodnoty 
včelieho obnôžkového  peľu úžitkových dru-
hov rastlín. 

 rECEnziA                 
In vitro cytotoxicita olova

Autorský kolektív: Ing. Jiřina Kročková, 
PhD., Ing. Mário Maretta, PhD., a prof. MVDr. 
Peter Massányi, DrSc., vydali vo Vydavateľstve  
SPU vedeckú monografiu Pod názvom In vitro 
cytotoxicita olova Štrukturálne a funkčné zme-
ny spermií králika po podaní olova. Cieľom 
práce bolo zistiť toxický vplyv olova vo forme  
PbCl2 na funkčné a štrukturálne parametre 
spermií králika v podmienkach in vitro. Autori 
pozorovali účinky olova na spermiách samcov 
králika a popísali účinok olova na pohyblivosť 
spermií a výskyt morfologicky zmenených fo-
riem spermií po experimentálnej kultivácii s 
olovom. 

Publikácia pozostáva zo 7 kapitol, doplnená 
je tabuľkami, grafmi, obrázkami a schémami.

                                                                                                                                              rch

 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. 



Vietor versus dáždniky.          Foto: Milan Sivok

Vysokoškoláci 
vstúpili do no-
vého roka 2012 
úspešne, keď 7. 
januára porazili 
v krajskom derby 
Komárno 86:88. 
Rozhodujúci kôš 
v poslednej se-
kunde riadneho 
hracieho času za-
znamenal v dre- 
se Nitry Branislav 
Tomek. 

Vráťme sa však 
ešte do roku 
2011. Nová se-

zóna bola v znamení európskeho pohára 
Eurochallenge cup. Nitra zaznamenala na 
prestížnej európskej úrovni jednu výhru, keď 

pred domácim publikom porazila Norrköping 
Dolphins vysoko 108:78. I keď toto víťazstvo 
vysokoškolákom nepomohlo v postupe do 
ďalších bojov, v skupine skončili na treťom 
mieste práve pred Dolphins. Po vypadnutí 
z európskeho pohára opustila káder jedna 
z výrazných opôr, Robert Vaden. Ako uviedol 
v rozhovore pre oficiálnu stránku klubu bk-
nitra.com, Nitra mu zostane v srdci, obľúbil 
si nielen mesto, ale aj fanúšikov a  nevylú-
čil ani možný návrat niekedy v budúcnosti.  

Basketbalisti Nitry tak môžu zúročiť skúse-
nosti, ktoré získali na európskej scéne a bo-
jovať o tretí titul v najvyššej súťaži. Pohľad na 
tabuľku hovorí jasnou rečou. Zverenci tréne-
ra Urbana sú s 35-timi bodmi na čele súťaže. 
Základná časť má na programe ešte 11 kôl 
a potom príde na rad zradné play-off. Divákov 
teda čaká pod Zoborom kvalitný basketbal 
poznačený o európsku skúsenosť.           jc

Volejbalisti v decembri ukončili prvú fázu ak-
tuálneho ročníka v extralige mužov. Jediná vý-
hra v posledných štyroch kolách znamenala, 
že obsadili v priebežnej tabuľke šieste miesto a  
v druhej časti sezóny sa predstavia v skupine 
o piate až desiate miesto. Hráčov pod vedením 
Daniela Oravca tu čaká desať kôl a predovšet-
kým boj o vyraďovaciu časť. 

Siedmeho januára 2012 vstúpili naši volejba-
listi do druhej časti sezóny. Doma zdolali sú-
pera zo Zvolena, ktorému nedali žiadnu šancu, 

a tak urobili prvý krok v boji o čo najlepšie 
umiestnenie v play-off. „Ciele v druhej čas-
ti sú jasné – dostať sa čo najďalej od ôsmeho 
a deviateho miesta. Ideme bojovať o play-off, 
hráme o 30 bodov, z ktorých sme si už tri vy-
bojovali víťazstvom proti Zvolenu. Takže stále 
je o čo hrať a budeme sa snažiť dostať z týchto 
nervóznych vôd o priečky vyššie aby sme sa 
potom už mohli prípadne sústrediť na možné-
ho súpera v play-off,“  zhodnotil ambície hlav-
ný tréner Daniel Oravec.            jc

Úspešný rok Divadielka 
na Osmičke

Začiatok nového roka 
býva obdobím bilanco-
vania a predsavzatí. Bi-
lancovania toho, čo sa 
podarilo v starom roku 

a predsavzatiami toho, čo by sme chceli, aby 
sa podarilo v roku nadchádzajúcom.

Z pohľadu Divadielka na Osmičke možno 
hodnotiť uplynulý rok ako mimoriadne vyda-
rený. Odohrali sme tri predstavenia westerno-
vej komédie “Johnyho pomsta”, v spolupráci 
s Internátnym televíznym štúdiom sme na-
krútili reklamné šoty pre potreby Útvaru uni-
verzitných služieb a spolupodieľali sme sa na 
príprave lámačkového programu študentov 3. 
ročníka FEŠRR. Ale azda najdôležitejšie je to, 
že sa vytvorila úžasná partia študentov, vďa-
ka ktorým Divadielko na Osmičke úspešne 
pokračuje vo svojej takmer štyridsaťročnej 
tradícii.

A čo nás čaká v budúcom roku? Opäť hľa-
danie nových tvárí a pokračovanie v dobre 
naštartovanej práci, aby sme mohli splniť náš 
hlavný cieľ - rozdávať radosť a smiech.

Divadielkari

Technická fakulta zaslúžene prvá

Basketbalisti SPU zatiaľ na čele tabuľky

Volejbalisti SPU budú bojovať o play-off

Mini ZOO sa rozšírilo

Na trinástom ročníku Mikulášskeho futsalové-
ho turnaja zamestnancov a doktorandov SPU, 
ktorý každoročne organizuje športová komisia 
OZ PŠaV SPU, si zmeralo sily  sedem družstiev (6 
fakúlt a rektorát). Podujatie otvorila prorektorka 
prof. Elena Horská 
a predseda UO OZ 
doc. Miroslav Ha- 
bán. V hale SPU sa 
odohralo 14 kvalit-
ných zápasov, v kto- 
rých padlo 39 gó-
lov. Nakoniec za-
slúžene zvíťazili 
hráči TF, ktorých 
forma stúpala od 
zápasu k zápasu, 
čo potvrdili aj vo fi-
nálovom stretnutí s 
FZKI (5:0). Víťazný tím Technickej fakulty. Foto: za

O zvieratá sa každodenne starajú zamestnanci 
Univerzitného vivária SPU, ktorí im zabezpečujú 
primeranú stravu. V zimnom období ich kŕmia 
senom a prikrmujú jadrovým krmivom: jač-
meňom, pšenicou, ovsom a kukuricou. 

„Najväčšiu radosť zo zvieratiek majú deti, 
ktoré im nosia  prekvapenia v podobe mrkvy, 
jabĺčok, orechov, kapusty, chlebíka a iných 
maškŕt. Stane sa, že občas im ľudia hodia ples-
nivé pečivo alebo zhnité ovocie a zeleninu. Táto 
„lahôdka“ však zvieratkám môže spôsobiť iba 
zdravotné ťažkosti,“ upozornil vedúci Univerzit-
ného vivária SPU Ing. Mojmír Odstrčil, ktorý sa 
stará o zvieratá. 

V blízkosti oploteného výbehu pre zvieratá 
je vybudované detské ihrisko s drevenými 
preliezačkami, ktoré umožňuje návštevníkom 
blízky kontakt so zvieratami.            rch

Konečné poradie: 1. TF, 2. FZKI, 3. FEM, 4. 
FBP, 5. FAPZ, 6. Rektorát, 7. FEŠRR. 

Najlepším hráčom turnaja sa stal Radovan Sa-
vov z FEM, brankárom Michal Rolinec z FAPZ, 

strelcom Miroslav 
Prístavka z TF (5 
gólov) a objavom 
turnaja Pavol Baj-
zík z FBP. S pre-
hľadom rozhodoval 
Milan Kisý, Roman 
Hrnčár a Vojtech 
Sollár. Na záver sa 
aktéri stretli v ŠD 
Mladosť na nefor-
málnom posedení 
spojenom s vyhod-
notením turnaja.             
    Ing. Roman Récky

Foto: Ján Csillag

Na decembrovom rokovaní Výboru UO v 
Kežmarských Žľaboch sa zúčastnila aj pro-
rektorka SPU doc. E. Palková a kvestorka 
doc. O. Roháčiková.            Foto: Pavol Otepka
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