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polnohospodár
Pamätnica k šesťdesiatke

„Hospodárské  umeňí  je k múdrosťi  nejbľižňejšé. Bez  mnohích inších 
kunštov  móžeme  biť  živí, bez  sedláckého  hospodárstvá  kunštu ňemóžeme 
obstáť. Preto  tento  kunšt  je  každého  silná  ochrana,  sedláka, 
remeselníka i pána. V  temto  kunšťe  záleží  sila  krajini.“

Juraj Fándly

Slávnostné slovo rektora

Výročie univerzity v umeleckom stvárnení

Vážené kolegyne, kolego-
via, milí študenti,
určite mi dáte za pravdu, že 
vzdelanosť a kultúra ovplyv-
ňujú všetky sféry života – 
politiku, právo, ekonomiku. 
Vzdelanie je cesta pre hľa-
danie pravdy, je kľúčom k 

úspechu. Zároveň je aj kľúčom k minulosti. His-
toria est testis temporum, lux veritas, vita me-
moriae, magistra vitae, nuntia velustatis – His-
tória je svedkom doby, svetlom pravdy, životom 
pamäti, učiteľkou života, poslom dávnych čias. 
Aby sa neopakovali chyby ľudstva, aby sme bu-
dovali na hodnotách, ktoré vytvorili naši predko-
via. Reflektujúc tieto slová si na začiatku tohto 
akademického roka pripomíname 60-ročné jubi-
leum našej alma mater.  

Najzákladnejšou podmienkou prežitia ľudstva 
od jeho prvopočiatkov bolo zabezpečiť dostatok 
potravy.  Poľnohospodárstvo je tradičnou ľud-
skou aktivitou, bez ktorej by sme mali problém 
vôbec prežiť. Určite budete so mnou súhlasiť, že 
potraviny, ktoré sú výsledkom poľnohospodár-
skej činnosti, sú dôležitejšie ako autá či produk-
ty modernej doby – počítače, mobilné telefóny 
atď.  Bez produkcie zdravých bezpečných po-
travín sa doteraz nezaobišla a ani v budúcnosti 
nezaobíde žiadna krajina. Práve naopak, každá 
národná vláda si uvedomuje, že produkty vy-
pestované na vlastnej pôde boli a vždy zostanú 
najistejšie a v konečnom dôsledku i najlacnejšie.

Vznik samostatnej poľnohospodárskej uni-
verzity je významným medzníkom v dejinách 
slovenského vysokého poľnohospodárskeho 
školstva. Veď ako povedal filozof Epiktetos: „Iba 
vzdelaní ľudia sú slobodní.“ 

Výročie Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity nie je len sviatkom všetkých bývalých i 
súčasných pedagógov, zamestnancov a absol-
ventov. Dovolím si povedať, že je sviatkom celé-
ho slovenského poľnohospodárstva. V súlade s 
tradíciou našej univerzity zostáva poľnohospo-
dársky inžinier aj dnes nositeľom progresívnych 
myšlienok, realizátorom moderných technológií 
zabezpečujúcich výrobu plnohodnotných potra-
vín, vzdelancom v oblasti ekológie, tvorby kraji-
ny, ochrancom prírody, biologickej biodiverzity, 
človekom chrániacim kolorit vidieka a jeho kul-
túrne dedičstvo. 

Vážení priatelia, 
poznanie a kultúra sa vďaka výchove a vzdelá-
vaniu prenášajú z generácie na generáciu. To, čo 
našim potomkom zanecháme okrem hmotného 
dedičstva, je predovšetkým vedomie, svedomie 
a poznanie. Práve preto na vzdelaní tak záleží. 
Aby sme naďalej patrili k špičke pomyselnej py-
ramídy slovenskej vzdelávacej sústavy z hľadis-
ka komplexnosti ponuky v oblasti poľnohospo-
dárskeho vzdelávania, našou prioritou aj naďalej 
musí byť kvalita vzdelávania, internacionalizá-
cia štúdia a vedeckovýskumná činnosť. 

Na prahu nového akademického roka vám 
všetkým chcem zaželať veľa zdravia a úspe-
chov v práci, štúdiu a osobnom živote. Štu-
dentom nadobudnutie nových vedomostí, aby 
boli nároční na seba, i na pedagógov. Vám, 
vážení pedagógovia, kolegovia, prajem, aby 
sa vám darilo ďalej zvyšovať úroveň, ktorú ste 
na univerzite dosiahli vo vedeckom i v peda-
gogickom pôsobení.

Spoločne si zaželajme: „Vivat, crescat, flo-
reat Slovacae Universitas Agriculturae Nit-
riensis!“ 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v  Nitre vydala pri 
príležitosti 60. výročia svojho založenia pamätnú medailu.

Autorom návrhu je akademický sochár Marián 
Polonský. Averzom medaily je zvečnený motív 
bohyne úrody, ktorá symbolizuje plodnosť zeme. 
Na reverze je logo univerzity doplnené o rok 
založenia a rok jubilea. Poslaním SPU v Nitre je 
poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé 

vedecké bádanie. Ako jediná univerzita na Slo-
vensku má na zreteli najmä ďalšie smerovanie 
slovenského agrosektora a rozvoj vidieka. 

Medailu vyrobila Mincovňa Kremnica, š.p., 
v limitovanej razbe 70 kusov. Vyhotovenie: 
patinovaný bronz.              rch 

SPU k okrúhlemu výročiu svojho vzniku vyda-
la knihu o svojej histórii. 

Autorom novej publikácie 
s názvom 60 rokov Sloven-
skej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre 1952 – 2012 
je rektor SPU Dr.h.c. prof. 
Ing. Peter Bielik, PhD., s ko-
lektívom spolupracovníkov. 
Zostavovateľom je prof. 
MVDr. Pavel Šťastný, CSc. 

Kniha ucelene mapuje vznik a vývoj poľnohos-
podárskeho vysokého školstva v Nitre. Obsahuje 
množstvo dobových fotografií a príloh. Časť tex-
tu je preložená do anglického jazyka. Autori si 
nekládli za cieľ hodnotiť odborný vedecký prí-
nos jednotlivých fakúlt, ale zachytiť šesťdesiat-
ročný vývoj školy v historickom kontexte. 

Počiatky poľnohospodárskeho vysokého škol-
stva na Slovensku sa spájajú s akademickým ro-
kom 1941/42, keď sa na Slovenskej vysokej ško-
le technickej v Bratislave začali prednášať lesníc-
ke a poľnohospodárske vedy. V roku 1946 vznik-
la rozhodnutím SNR v Košiciach Vysoká škola 
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva, 
ktorá sa po reorganizácii v roku 1952 rozčleni-
la na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre 
a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. 
VŠP v roku 1996 dostala názov Slovenská poľ-
nohospodárska univerzita. Vznik samostatnej 
poľnohospodárskej univerzity je významným 
medzníkom v dejinách nášho vysokého poľno-
hospodárskeho školstva. 

Takmer 500-stranová publikácia popisuje 
vznik inštitúcie, poskytuje informácie o vý-
znamných osobnostiach, ktoré sa počas uply-
nulých desaťročí výrazne podieľali na formovaní 
univerzity i poľnohospodárstva, prináša pohľad 
na  medzinárodnú spoluprácu, kultúrny, spolo-
čenský a športový život na univerzite, pôsobe-
nie  jej jednotlivých fakúlt, pracovísk a súčastí. 
Osobitná pozornosť je venovaná spolupráci s 
mestom. Pamätnica vyšla v náklade 600 kusov, 
prvýkrát bude prezentovaná 13. septembra pri 
príležitosti osláv vzniku SPU v Nitre.              rch  

Úsmevne i vážne zo spomienok našich  
absolventov a pedagógov

Emil Špaldon, akademik: Správa o tom, že 
Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho 
inžinierstva v Košiciach sa ruší a z poľnohospo-
dárskej fakulty vzniká samostatná Vysoká škola 
poľnohospodárska v Nitre bola pre mňa osobne 
skoro ako nemiestny vtip, pretože 1. septembra 
1951 som sa ešte len presťahoval z Nitry do Košíc, 
kde som pôsobil ako profesor, a presne o rok som 
sa musel sťahovať do Nitry. Bolo to ťažké obdobie 
pre učiteľov, aj pre študentov. Vyučovalo sa asi 
na 12 miestach, ešte že tá Nitra bola vtedy taká 
maličká! Od začiatku som na VŠP budoval ako 
dekan Agronomickú fakultu, ktorá vtedy tvorila 
rozvojovú základňu celej vysokej školy.     

Vladimír Bárta, publicista, vydavateľ: Pre štú-
dium v Nitre som sa rozhodol preto, lebo tu bolo 
najmenej matematiky, len jeden semester, a ne- 
oľutoval som! Boli to krásne bezstarostné časy. 
Na Kalvárii, kde bol vtedy internát, sa nás zišlo 
vyše stovky z celého Slovenska. V tom čase sa 
začal stavať areál novej školy. Prednášky a cvičká 
sme absolvovali pod Zoborom, na súde, na Kalvá-
rii, v budove žrebčína, teda po celom meste. Tak-
že cestou za inžinierskym diplomom sme museli 
prešľapať veľa kilometrov. Ale bolo to fajn.

Ondrej Hronec, profesor: V druhom ročníku 
sme v jednom semestri mali tri skúšky z chémie. 
Veľmi som sa ich obával. Jedna z nich bola u 
pána docenta Konštantína Holobradého. Učil som 
sa dosť veľa, ale keď som prišiel do kancelárie, 
skúšajúceho som poprosil o preloženie termínu 
o niekoľko dní. Nesúhlasil. Povedal, že buď pôj-
dem na skúšku teraz, alebo na opravný termín. 
Čo som mal robiť! Povedal som, že sa skúške pod-

robím. Otázky mi sadli, išlo mi to dobre, ale pán 
docent, keďže som na úvod povedal, že všetko 
neovládam, ma začal skúšať ďalej. Všetko som 
vedel. Napísal mi známku výborný, ale viac ako 
jednotka ma potešili jeho slová: „Mladý muž, ste 
usilovný mládenec, aj múdry, chýba vám však se-
bavedomie." To ma úžasne posilnilo a do konca 
štúdia mi pomáhalo. Nič som však neodflákal, 
mal som veľkú zodpovednosť pred rodičmi aj 
pred sebou.

Ján Škorňa, redaktor: Štúdium na VŠP pova-
žujem za najkrajšie obdobie v mojom živote.  Vo 
štvrtom ročníku som promoval, aj sa oženil. Ako 
čerstvý inžinier som nastúpil do družstva v Jase-
ní, v okrese Brezno. Trápil som sa tam pár me-
siacov, ale bola to pre mňa jednoducho tragédia. 
Veľmi sa na to hodí definícia: nesprávny človek 
na nesprávnom mieste. Nakoniec som zakotvil 
v Slovenskej televízii.

Vojtech Tĺčik, podnikateľ:  Pri všetkej skrom-
nosti, ale aj tichej radosti, môžem povedať, že 
z našich rúk a hláv vyšlo toľko hodnôt, pridanej 
hodnoty, myšlienok, skutkov, kníh, časopisov, 
príspevkov, náročných analýz a nálezov, že nás 
niekto ťažko dobehne. Jednoducho povedané, 
usilovne sme sa na život pripravovali už v mla-
dosti! Zvládnuť náročnú anorganickú chémiu či 
matematiku si vyžadovalo naozaj veľa námahy, 
zato sme si oddýchli pri zoológii, agrometeoroló-
gii či poľnohospodárskej botanike.

Stále som túžil robiť niečo iné ako ostatní 
a nechcel som byť „druhý“ v poradí. Veď som 
aj bol prvý (ako prvák) v našom ročníku, čo sa 
šťastlivo oženil so spolužiačkou Ľudmilou.  

Mila Haugová, poetka: Škola je v mojich spo-
mienkach krásna, keď je človek mladý, všetko je 
krásne. Žili sme v hlbokom socializme, ale boli 
sme veselí, občas aj smutní, neustále zamilova-
ní, tak, ako študenti v každej dobe. Boli to roky 
veľmi ľahké, ale zároveň aj veľmi ťažké. Som však 
rada, že som vyštudovala VŠP a nešla na filozo-
fickú fakultu, pretože tu bol vo vyučovaní men-
ší ideologický tlak. Odborné predmety sa predsa 
len nedali až tak vtesnať do predpísaných formúl. 
No a možno práve štúdiu na VŠP vďačím za to, 
že som sa hľadala, objavovala literatúru, knihy, 
kultúru a všetko, čo som mala rada.                     r

VraK(ing) – darček od študentov
Študenti SPU venovali jubilujúcej alma mater 
originálny darček – projekt VraK(ing).

Ide o exteriérovú inštalá-
ciu starého vraku traktora 
Zetor 25, ktorý bude plniť 
funkciu kvetinovej výzdoby 
v priestoroch SPU. Cieľom 

projektu, ktorý bude reprezentovať  SPU a Sloven-
sko aj na veľkom Európskom kongrese v rámci 
organizácie O2, je vyplniť prázdne miesto v areáli 
univerzity a mesta Nitry.  

Ako nás informovala koordinátorka a zostavo-
vateľka projektu Mgr. Lenka Konôpková z KKaPV, 
hlavnou myšlienkou je prilákať študentov do von-
kajších priestorov univerzity, kam sa budú radi 
vracať. Inštalácia bude svojou originalitou a fa-
rebným riešením doplňujúcim a ozvláštňujúcim 
prvkom celej kompozície SPU, ako aj mesta Nitry. 
„Medzi veľké výhody bezpochyby patrí lokalita 
jej umiestnenia, pretože sa bude nachádzať me-
dzi dvoma univerzitami, okolo ktorých každo-
denne prechádza množstvo študentov. Výhodou 
je aj ľahká dostupnosť pre širokú verejnosť,“ po-
dotkla Katarína Gloneková, koordinátorka projek-
tu za študentský tím. 

Predstavenie projektu sa uskutoční 11. septem-
bra od 10. 00 do 20. 00 h v areáli SPU.              rch 
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Živočíšna výroba

Veľkú pozornosť, úsilie a množstvo času veno-
vali pedagogickí a vedeckovýskumní pracovníci 
SPU spolupráci s praxou aj na úseku zveľaďo-
vania rozvoja chovu zvierat a živočíšnej výroby. 
V tejto oblasti plnila univerzita niekoľko úloh.

Po prvé to bola výchova inžinierov zootechni-
kov, ktorí odchádzali do náročných podmienok 
rozvíjajúcej sa živočíšnej výroby, od ktorej spo-
ločnosť očakávala tvorbu živočíšnych produktov 
a zdrojov potravín pre saturáciu a sebestačnosť 
vo výžive obyvateľstva. Toto sa aj vďaka mnohým 
obetavým inžinierom zootechnikom pracujúcim 
v poľnohospodárskych podnikoch (družstvách a 
štátnych majetkoch) aj darilo. 

Po druhé to bol transfer poznatkov získaných 
štúdiom odbornej a vedeckej literatúry, ku kto-
rej až do 90-tych rokov minulého storočia mali 
prakticky prístup len pracovníci vysokoškolskej a 

Nielen v živote človeka, ale 
aj v pôsobení inštitúcie sú vý-
znamné výročia a medzníky, 
pri ktorých sa zvykne spomí-
nať a bilancovať. V septem-
bri tohto roku takáto chvíľa 

nastala pre SPU v Nitre. Z hľadiska histórie 60 
rokov pôsobenia školy nie je až také dlhé obdo-
bie. Napriek tomu chcem celej akademickej obci 
úprimne zagratulovať k tomuto vzácnemu jubi-
leu. Bol by som rád, keby moje slová uznania 
a vďaky za vykonanú prácu na pôde univerzity 
prijali nielen jej súčasní akademickí funkcionári, 
ale aj zakladateľské osobnosti vtedajšej Vysokej 
školy poľnohospodárskej, ich snaživí pokračova-
telia a napokon aj tí jej absolventi, ktorí na škole 
zostali pracovať alebo prednášať. Bývalá VŠP a 
dnešná SPU má nezmazateľné zásluhy na roz-
voji poľnohospodárstva na Slovensku. Vďačíme 
jej za prípravu niekoľkých generácií vysoko kva-
lifikovaných poľnohospodárskych odborníkov, 
vďaka ktorým sa Slovensko na dlhé roky stalo 
krajinou nezávislou od dovozu potravín a ostat-
nej poľnohospodárskej produkcie, keď sa Slo-
vensko mohlo hrdiť sebestačnosťou vo výrobe. 

Keď sa povie SPU, musí sa vysloviť aj názov mes-
ta, v ktorom škola pôsobí. Nitra je hrdá na to, že 
na svojej pôde mohla privinúť takúto ustanovizeň. 
Z pozície vedenia mesta sa pre univerzitu a jej štu-
dentov usilujeme vytvárať priaznivé podmienky 
pre štúdium a aktívne prežitie voľného času. Veď 
Nitra sa pre študentov z celého Slovenska stáva na 
celé štyri roky ich prechodným domovom.  

Dovoľte mi zaželať všetkým, na pleciach ktorých 
leží ťarcha udržania vysokého štandardu výučby a 
výskumu v neľahkých podmienkach, neochabujú-
ce odhodlanie, veľa síl a úspechov pri zveľaďova-
ní dobrého mena SPU. Vám, milí študenti, želám 
pevnú vôľu, vytrvalosť v prekonávaní prekážok 
spojených nielen so štúdiom, ale aj v osobnom 
živote. Odneste si z nej veľa poznatkov a svetlých 
vzorov, na ktoré je minulosť tejto inštitúcie naozaj 
bohatá. SPU želám do ďalších rokov, aby aj naďa-
lej zostala mostom k vybudovaniu vyspelého poľ-
nohospodárstva na Slovensku.

Slávnostné slovo Milana Belicu, 
predsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, predsedu Správnej rady SPU

Slávnostné slovo Jozefa Dvonča, 
primátora mesta Nitry,
podpredsedu Správnej rady SPU

Vyspelé poľnohospodárstvo 
a výrobu potravín si nemožno 
predstaviť bez kvalitne vzde-
laných a dobre pripravených 
odborníkov, tak pre modernú 
poľnohospodársku  výrobnú 

prax, ako aj priemyselnú produkciu zdravých po-
travín. A práve v tomto procese patrí nezastupi-
teľné miesto jubilujúcej SPU v Nitre. Za 60 rokov 
sa dokázala vypracovať zo skromných počiatkov 
na modernú vysokú školu univerzitného typu a 
v mnohých činnostiach a ukazovateľoch patrí k 
najlepším univerzitám na Slovensku. Ako svedčia 
fakty, za 60 rokov jej brány opustilo viac ako 63-ti-
síc absolventov. Patrím k nim aj ja. S hrdosťou sa 
hlásim k svojej alma mater a pri dnešnom jubileu 
jej úprimne ďakujem za všetko dobré, čo ma na- 
učila - za množstvo nových poznatkov a infor-
mácií, za prípravu na profesionálnu celoživotnú 
pedagogickú a vedeckú prácu, ako aj úspešné 
uplatnenie v živote. Som hrdý, že dnes môžem 
konštatovať, že môj život a práca sú už takmer 
polstoročie neodmysliteľne späté s touto univerzi-
tou, ktorá mi ako mladému absolventovi najskôr 
umožnila vedecky rásť a postupne vstúpiť do ra-
dov jej pedagogických pracovníkov, neskôr i aka-
demických funkcionárov. Nesmierne si vážim, že 
sa mi dostalo cti stáť v súčasnosti na čele Správnej 
rady SPU a byť členom váženej Vedeckej rady SPU 
a takto sa spolupodieľať na každodennom živote a 
rozvoji našej univerzity. Úprimne sa vyznávam, že 
je už celé desaťročia súčasťou môjho života!

Dovoľte mi, aby som „mojej“ a „našej“ alma ma-
ter, pri príležitosti jej jubilea zaželal ďalší úspešný 
rozvoj, mnoho zanietených zamestnancov, tisíce 
nových študentov a záujemcov o štúdium, veľa 
úspechov v pedagogickom a vedeckovýskumnom 
procese, ako aj v ostatných jej rôznorodých akti-
vitách. Univerzite a jej predstaviteľom želám aj 
rešpekt a uznanie odbornej i laickej verejnosti na 
Slovensku, pochopenie a ústretovosť zo strany 
najvyšších ústavných činiteľov a priazeň partner-
ských univerzít, ako aj renomovaných európskych 
odborných inštitúcií.   

Prínos SPU v rozvoji slovenského poľnohospodárstva

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre neskôr Slovenská poľnohospodárska 
univerzita sa počas svojho 60-ročného pôsobenia výrazne zapísala do povedo-
mia slovenskej i česko-slovenskej poľnohospodárskej praxe. Ako vzdelávacia a 
vedeckovýskumná inštitúcia sa podieľa na riešení dôležitých úloh a problémov 
slovenského poľnohospodárstva v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby.

Začiatkom 60-tych rokov bola VŠP pod vedením 
prof. Emila Špaldona iniciátorom široko rozvi-
nutého hnutia v praxi za aplikáciu agrotechniky 
vysokých úrod obilnín. Prvú veľkú vedeckú kon-
ferenciu na túto tému, na ktorej sa zúčastnilo viac 
ako 300 odborníkov z poľnohospodárskej výroby, 
zorganizovala Katedra rastlinnej výroby (KRV). 
Podujatie dalo základ pre vytvorenie úzkej spolu- 
práce s poľnohospodárskou praxou a vysokou 
školou. V referátoch odborníci upozornili, že úro-
dy pšenice 1,8 až 2,1 t.ha-1 nezodpovedajú našim 
agroekologickým podmienkam a potrebám, a je 
v našich schopnostiach a možnostiach postupne 
ich zvyšovať. Účastníci sa dozvedeli prvé výsled-
ky výskumu z obilninárskych pokusov, ktoré v 
niektorých variantoch potvrdili úrody až  6,3 t. 
ha-1 pšenice. Po konferencii sa v agronomickej 
praxi začal v širokom meradle uplatňovať systém 
biologickej kontroly v porastoch obilnín. Škola 
získala veľkú podporu aj od politických orgánov 
na realizáciu tejto technológie pestovania obilnín, 
ale podstatné bolo, že sa to ujalo aj v praxi. Naši 
absolventi dôverovali novým poznatkom a vý-
sledky výskumu zavádzali do praxe. Vďaka týmto 
aktivitám sa VŠP v Nitre už v 60-tych rokoch stala 
uznávanou súčasťou poľnohospodárskej praxe na 
Slovensku. 

Nový prístup k spolupráci s praxou sa začal 
uplatňovať v 70-tych rokoch. Do vzťahu s pra-
xou sa vniesla plánovitosť a tímová spolupráca 
pri dôslednom rešpektovaní celospoločenských 

záujmov vo výrobe i na vysokej škole. Táto nová 
orientácia sa prejavila okrem iného uzatváraním 
zmlúv o spolupráci, zameraných na komplexné 
riešenie obilninárskeho a krmovinárskeho prob-
lému. Dobrá spolupráca sa realizovala aj v rámci 
vedľajšej hospodárskej činnosti s významnými 
poľnohospodárskymi, chemicko-technologický-
mi a strojárskymi podnikmi a VHJ. Zamestnanci 
školy mali významný podiel aj na zvyšovaní úrov-
ne kvality obrábania pôdy v poľnohospodárskych 
podnikoch prostredníctvom organizovania podni-
kových, okresných, krajských a celoštátnych sú-
ťaží v orbe. Realizačné výstupy z výskumnej čin-
nosti na Mechanizačnej fakulte boli zužitkované 
takými podnikmi ako ZTŠ Martin, VÚPT Rovin-
ka, ZTŠ Dubnica nad Váhom, Agrostroj Prostějov, 
odštepný závod Komárno, VÚZT Praha Chodov 
a iné. Výsledky tejto tvorivej práce dokumentujú 
aj podané prihlášky vynálezov, udelených autor-
ských osvedčení, zlepšovacie návrhy a vyriešené 
tematické úlohy celospoločenského významu. 
Publikovanie výsledkov vedeckovýskumnej čin-
nosti predstavuje ďalšiu významnú cestu ich 
transferu do praxe. Prevádzkovo-ekonomická 
fakulta poskytovala pre výrobnú prax výsledky 
ekonomiky pestovania kukurice, zemiakov, repy 
cukrovej, viniča hroznorodého a ďalších druhov 
ovocia a zeleniny. FZKI zase výsledky výskumu 
z optimalizácie dávok živín pre zeleninu, najmä 
s ohľadom na limit dusičnanov v jej produktoch, 
ako aj poznatok o stupni zrelosti mrkvy, v ktorom 

je najvhodnejší jej zber na výrobu detskej výživy. 
Výrobná sféra získala aj návrh na úpravu meto-
diky pestovateľskej technológie čiernych ríbez-
lí, broskýň a viniča hroznorodého. Taktiež bola 
oboznámená s možnosťami znižovania obsahu 
ťažkých kovov v rajčiakoch a paprike prostred-
níctvom aplikácie baktérií z rodu Desulfovibrie 
desulforiceans do pôdy. Fakulta poskytla poľno-
hospodárom aj agroklimatický model produkč-
ného procesu repy cukrovej, pšenice a trvalých 
trávnych porastov. V oblasti závlah zase metodi-
ku modernizácie a automatizácie nízkotlakových 
závlah najmä drenážneho podmoku. 

V súčasnosti sa prepojenosť SPU na poľnohos-
podársku prax v oblasti rastlinnej výroby usku-
točňuje rôznymi formami. Jednak prostredníc-
tvom výskumu, z ktorého sa hmotné i nehmotné 
realizačné výstupy poskytujú výrobnej praxi, ale 
aj účasti zamestnancov univerzity v rôznych po-
radných orgánoch a pracovných komisiách rezor-
tu pôdohospodárstva. Napríklad, pracovníci KRV 
poskytovali výrobnej sfére výsledky výskumu rea-
lizovaného v spolupráci s firmou DARWEL, s.r.o., 
Bratislava zameraného na technológiu pestovania 
láskavca na energetické účely, spôsob využitia 
dopestovanej biomasy pre výrobu bioplynu. Za-
mestnanci Katedry udržateľného rozvoja a Kated-
ry ekológie FEŠRR prostredníctvom tzv. dní poľa 
a odborných publikácií poskytujú výrobnej praxi 
informácie z prebiehajúceho výskumu zamerané-
ho na overovanie produkčného a energetického 
potenciálu rýchlorastúcich energetických drevín 
a bylín v pôdnoekologických podmienkach Slo-
venska. Katedra strojov a výrobných systémov 
TF rieši v rámci výskumných projektov od roku 
2002 problematiku presného poľnohospodár-
stva. Vzhľadom na to, že implementácia týchto 
technológií do praxe je spojená predovšetkým so 
špičkovým technickým vybavením a modernými 
názormi na riadenie výroby, katedra spolupracuje  
s viacerými top podnikmi. Napr. od roku 2002  
s PD Gbely, kde boli prakticky overované spôsoby 
variabilného hnojenia a obrábania pôdy s dopa-
dom na priestorový efekt rentability výroby, od 
roku 2005 s podnikom AGRO Divízia, s.r.o., Se-
lice, kde boli okrem iných parametrov prvýkrát 
aplikované technológie kontinuálneho merania 
vodivosti pôdy a mapovania výšky úrody. V sú-
časnosti zohráva významnú úlohu pre výskumné 
aktivity a transfer poznatkov o aplikácii prvkov 
presného poľnohospodárstva do praxe Vysoko-
školský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňa-
noch, kde sa od roku 2009 overuje technológia 
riadeného pohybu strojov po poli. Jej hlavným 
cieľom je eliminácia devastácie pôdneho pros-
tredia, zníženie environmentálneho zaťaženia, 
zníženie energetickej náročnosti pri spracovávaní 
pôdy, zvýšenie úrod a efektívnosti výroby.

výskumnej základne. Boli to veľmi cenné, v za-
hraničí overené, informácie a poznatky, ktorých 
platnosť sa pedagógovia snažili overiť v našich 
podmienkach vznikajúcej veľkovýroby v oblasti 
modernej genetiky a šľachtenia zvierat, v zavá-
dzaní moderných reprodukčných systémov a ne-
skôr biotechnologických metód, tvorby technolo-
gických systémov chovu hospodárskych zvierat, 
výroby kvalitných a hygienicky bezchybných 
produktov živočíšneho pôvodu v potrebnej mie-
re a v konečnom dôsledku v tvorbe podmienok 
chovu zdravých a produkčne výkonných  popu-
lácií zvierat. 

Po tretie to bol transfer osobných odborných 
a vedeckých poznatkov, ktoré zamestnanci SPU 
získali z vedeckej a výskumnej činnosti naviaza-
nej pri aplikovanom výskume priamo na poľno-
hospodársku prax. Nebolo jednoduché v počia-
točnej etape existencie a budovania vedeckový-
skumnej základne pri obmedzených finančných 
zdrojoch skúmať, tvoriť a často pri presviedčaní 
konzervatívnej poľnohospodárskej praxe aj ga-
rantovať efektívnosť realizácie zistených nových 
postupov. Nemožno na tomto priestore spome-
núť všetky, hoci len významné realizované pro-
jekty, ktoré aj do súčasnosti nesú pečať našej 
univerzity (šľachtiteľské programy v jednotlivých 
druhoch hospodárskych zvierat, zavedenie inse-
minácie ošípaných a oviec, nové systémy vo výži-
ve zvierat a konzervovaní krmív a ďalšie). Treba 
však podotknúť, že práve transfer týchto poznat-
kov pomáhali realizovať absolventi alma mater, 
ktorí dôverovali nielen zahraničným, ale aj našim 
vedeckým a výskumným zisteniam. O to cennej-
ším, lebo boli dosiahnuté v našich podmienkach, 
a tak boli často už v procese terminálnych poku-
sov čiastočne overené v poloprevádzkových pod-

mienkach. Bezprostredná aplikácia realizačných 
výstupov v poľnohospodárskej praxi a ich mate-
rializácia v živočíšnej výrobe priniesla a prináša 
značný národohospodársky efekt. Tento úsek 
spolupráce bol nesmierne dôležitý aj pre zamest-
nancov univerzity, pretože mali možnosť tak- 
povediac priamo žiť s problémami, čerpať pod-
nety pre vedeckovýskumnú činnosť, s ktorými  
živočíšna výroba zápasila. 

Po štvrté to bolo priebežné odovzdávanie po-
znatkov tou najrýchlejšou formou aká bola 
v bezinternetovom čase možná a aktuálna. Uni-
verzita organizovala prostredníctvom Agrono-
mickej  fakulty postgraduálne štúdium pre absol-
ventov pracujúcich priamo v poľnohospodárskej 
praxi a v podnikoch, ktoré zabezpečovali servis-
né služby pre živočíšnu výrobu (plemenárske 
služby, inseminačné služby, kurzy ošetrovania 
paznechtov, hygiena získavania mlieka, doškoľo-
vanie ošetrovateľov a pod.). Druhý, veľmi rých-
ly a efektívny transfer odborných informácií, sa 
realizoval prostredníctvom organizovania stoviek 
domácich a medzinárodných konferencií, semi-
nárov a worshopov, zameraných na problema-
tiku   živočíšnej výroby. Za 60 rokov existencie 
univerzity sa konalo tisíce prednášok pre „prak-
tikov“ na pravidelných školeniach organizova-
ných vtedajšími riadiacimi orgánmi v poľnohos-
podárstve. Boli to nesmierne prínosné kontakty 
s praxou, ktoré mali obojstranný pozitívny efekt. 
A nakoniec posledná forma spolupráce a pomoci 
praxi bola a je založená na priamom riešení exis-
tujúcich problémov v živočíšnej výrobe pri vyu-
žití existujúcej technickej vedeckej a výskumnej 
základne.

Dr.h.c. prof. Ing. Milan Demo, PhD.,
prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc.

Rastlinná výroba
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O podiele fakúlt SPU v Nitre na rozvoji poznania v oblasti poľnohospodárstva, vidieka a ekonomiky Slovenska

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 

(FAPZ),  pôvodne Agronomická fakulta (AF), 
je najstaršou, možno povedať materskou fakul-
tou SPU. V priebehu desaťročí sa z jej katedier 
postupne vyčlenili profilové jadrá ďalších fa-
kúlt, ktorých potrebu postupne priniesla doba. 
Tak vznikla Prevádzkovo-ekonomická fakulta 
(1959), Mechanizačná fakulta (1969), Fakulta 
záhradníctva a krajinného inžinierstva (1996)
a Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
(2002). 

Počas 60-ročnej histórie výsledky bádateľskej  
a vzdelávacej činnosti FAPZ významne ovplyv-
nili všetky oblasti poľnohospodárskej výroby na 
Slovensku a mnohé aj v medzinárodnom me-
radle. Zásadne ovplyvnili aj kultúru, urbanizá-
ciu a infraštruktúru vidieka a celkovú vyspelosť 
vidieckeho obyvateľstva. Podmienili aj vytvore-
nie nových stravovacích a pracovných návykov, 
znalosť modernej techniky a technológie a v ne-
poslednom  rade sa pozitívne odrazili  na pripra-
venosti obyvateľstva  na nástup novej počítačo-
vej éry. Osvojenie a uplatňovanie najnovších po-
znatkov genetiky, biochémie, fyziológie, mikro- 
biológie, etológie, výživy zvierat, rastlín aj ľudí, 
pratotechniky, agrotechniky a množstva ďalších 
vedných oblastí vo vzdelanostnom profile ab-
solventov v ich každodennej riadiacej práci pri-
niesli mnohé vynikajúce medzinárodne uzna-
né výsledky v poľnohospodárskej produkcii. 
V spolupráci s rezortnými výskumnými ústavmi 
pedagogicko-výskumní pracovníci FAPZ vyvi-
nuli nové, na svoju dobu bezkonkurenčné od-
rody obilnín, princípy výživy rastlín a obrába-
nia pôdy, postupy pre udržateľné a ekologické 
poľnohospodárstvo, ako aj nové agrotechnické 
postupy pestovania repy cukrovej, systémy výži-
vy zvierat, postupy konzervovania krmív, nové 
kŕmne zmesi pre hospodárske zvieratá, nové 
plemená oviec, ošípaných a koní, úspešné hyb-
ridy hrabavej  a vodnej hydiny. Napríklad apliká-
cia vedeckých poznatkov fakulty a Výskumného 
ústavu chovu hydiny v Ivanke pri Dunaji v cho-
ve nosníc viedla k tomu, že Československo sa 
v polovici 60-tych rokov zaradilo medzi svetové 
hydinárske veľmoci. Katedry niekdajšej AF vy-
vinuli už pred 25 rokmi prípravok AVARTIN, 
ktorý sa ako jediný celoštátne účinne aplikoval 
a stále aplikuje v chove včiel proti klieštikovi. 
Spolupráca s chemickým kombinátom Duslo 
Šaľa priniesla množstvo priemyselných aj špe-

ciálnych bioaktívnych hnojív a prípravkov pre 
riadenú výživu rastlín s významným výživným 
účinkom pre plodiny, šetrným účinkom pre 
pôdu a ekonomiku rastlinnej výroby. Výstupom 
z výskumných úloh katedier FAPZ je celá sú-
stava klonových repozitórií, ktoré sú bankami 
genetických zdrojov pôvodných slovenských 
odrôd ovocia, drobného ovocia a okrasných 
rastlín rozmiestnených po celom Slovensku. 
Významná bola aj spolupráca fakulty s Pleme-
nárskymi službami SR, ktorá v roku 1997 pri-
niesla celosvetový prelomový úspech v genetic-
kom hodnotení mliekovej úžitkovosti. SR ako 
prvá krajina na svete aplikovala v praxi odhad 
plemenných hodnôt hovädzieho dobytka naj-
modernejšiou metódou Test Day Animal Model. 
Pracovníci fakulty garantujú prepojenie SR s ce-
losvetovým systémom genetického hodnotenia 
dobytka Interbull a zastupujú strednú a východ-
nú Európu v predsedníctve tejto organizácie. 

Pracoviská fakulty a jej absolventi v praxi  sa 
významne podieľajú na tvorbe poľnohospo-
dárskej legislatívy SR a na realizácii Programu 
rozvoja vidieka. Významný podiel mali pracov-
níci FAPZ aj na vytvorení celoslovensky reali-
zovaného systému opatrení II. Osi  Programu 
rozvoja vidieka - Životné podmienky zvierat. 
Vďaka nemu vyše 500 farmárov už šiesty rok 
získava podporu za zlepšovanie welfare zvierat. 
V oblasti ďalšieho vzdelávania a poradenstva 
sprostredkúvajú pracovníci fakulty najnovšie 
vedecké poznatky, domáce aj svetové, takmer 
všetkým profesijným skupinám riadiacich aj vý-
robných pracovníkov v agrosektore. Významné 
boli postgraduálne štúdiá, v poradenstve systé-
my delenej výživy rastlín na základe analýzy lis-

tov a pôdy. Praktická škola chovateľa v 90-tych 
rokoch zásadne prispela k urýchleniu progresu 
v chove dojníc, takmer v strojnásobení úžitko-
vosti kráv, k vyškoleniu paznechtárov, dojičov, 
inseminátorov, ošetrovateľov,  zavedeniu no-
vých chovateľských postupov. Aj v  súčasnosti 
sa realizujú rôzne formy akreditovaných kurzov 
ďalšieho vzdelávania, ktoré ročne absolvujú ti-
síce pracovníkov poľnohospodárskej výroby 

Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov SPU 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.fapz.uniag.sk
e-mail: dekfapz@uniag.sk
tel. + 421 - 37 – 6415 496, 523
FAPZ pripravuje odborníkov v oblasti 

tvorby, využitia, ochrany a zhodnocovania 
potravinových zdrojov  rastlinného a živočíš- 
neho pôvodu rozvíjaním a uplatňovaním 
biologických, ekologických, technických 
a ekonomických princípov funkčnosti a zna- 
lostí o udržateľných agroekosystémoch.

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Už v prvých rokoch svojej existencie FEM 

okrem výučby na dennom a externom štúdiu 
výrazne prispela aj k zvýšeniu odbornej spô-
sobilosti vtedajších riadiacich pracovníkov v 
podnikoch a okresných poľnohospodárskych 
správach, a to troma spôsobmi: realizáciou 
trojročného špecializovaného inžinierskeho 
vysokoškolského štúdia (na ktorom dennou 
formou študovali vybraní pracovníci podnikov 
a okresných poľnohospodárskych správ), reali-
záciou postgraduálneho štúdia pre absolventov 
vysokoškolského štúdia po absolvovaní troch 
rokov praxe a zabezpečovaním výučby v  tzv. 
podnikových formách vzdelávania, ktoré orga-

nizovali niektoré podniky.
Vedeckovýskumná činnosť fakulty v 60. a 70. 

rokoch minulého storočia bola  zabezpečovaná 
formou tzv. čiastkových úloh. Koordinačným 
centrom štátneho programu ekonomického výs- 
kumu (základného ako aj aplikovaného) bol v 
tom období Výskumný ústav zemědělskej eko-
nomiky v Prahe. V snahe rozšíriť a prehĺbiť ve-
deckovýskumnú činnosť vytvorila FEM v roku 
1984 pod vedením doc. Ing. Alojza Podoláka, 
CSc., vlastný (fakultný) Ústav ekonomiky a ria-
denia, ktorý sa stal koordinačným pracoviskom 
hlavnej úlohy Štátneho programu ekonomické-
ho výskumu (ŠPEV) „Zvyšovanie efektívnosti 

vybraných odvetví v rozdielnych podmienkach 
poľnohospodárstva“. Išlo o širokospektrálnu 
orientáciu výskumu na výrobno-organizačné a 
ekonomické faktory výkonnosti a ekonomickej 
stability podnikov. Výsledky tohto výskumu 
boli ministerstvom poľnohospodárstva, ako aj 
podnikmi, vysoko hodnotené pre svoju pôvod-
nosť a originalitu. Vysoko boli ocenené aj vý-
sledky ergonomického výskumu fakulty, ktoré 
boli využité pri tvorbe celoštátnej (ČSFR) „Me-
todiky hodnotenia zložitosti prác a profesie“ a 
nadväzne pri zaraďovaní prác a profesií do ta-
rifných tried, a tým na stanovenie odmeny za 
prácu pracovníkov v poľnohospodárskych pod-
nikoch. 

V 80. rokoch bola fakulta intenzívne zapoje-
ná do tvorby projektov zlučovania poľnohospo-
dárskych družstiev do väčších celkov, systému 
ich vnútorného ekonomického riadenia, tvorby 
vnútropodnikových cien, informačných systé-
mov, kooperačných vzťahov atď. Jej význam-
ným výskumným produktom boli Ukazovatele 
efektívnosti riadenia a riadiacej práce, vydané 
Federálnym ministerstvom zemědělství v Prahe 
v roku 1986 ako metodika zavádzania výsledkov 
výskumu do praxe. Po roku 1990 bola spoluprá-
ca FEM s praxou orientovaná do oblasti tvorby 
projektov transformácie podnikov na nové typy 
podnikateľských subjektov v agrorezorte. Vý-
skum fakulty sa rozšíril o problematiku makro-
prostredia a mikroprostredia (agrárne politiky, 
medzinárodné podnikanie, marketing, financo-
vanie atď.) vo vzťahu k ekonomickej stabilite a 
prosperite podnikov i agrorezortu SR ako cel-
ku. Najviac využívaným prenosovým kanálom 
výstupov vedeckovýskumnej činnosti fakulty 
do podnikovej praxe boli vedecké konferencie, 

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.fem.uniag.sk
e-mail: dekanat@fem.uniag.sk
tel. + 421 - 37 – 6415 511
FEM vychováva absolventov s prierezo-

vým vzdelaním a cudzojazyčnými kompe-
tenciami, ktorí budú ovládať podnikovú 
ekonomiku, manažment podnikov a územ-
ných celkov, marketingové prístupy v pod-
nikateľskej činnosti, bankový systém a fi-
nančný trh, medzinárodnú obchodnú poli-
tiku, financie, právo a informačné systémy.

a štátnej správy. Najväčšou hrdosťou a nádejou 
FAPZ do budúcnosti sú tisícky absolventov, kto-
rí sa uplatnili na všetkých stupňoch riadenia 
a výroby v poľnohospodárstve. Mnohí z nich  aj 
v súčasnej zložitej hospodárskej situácii vytvori-
li a riadia obdivuhodné moderné výrobné kom-
plexy poľnohospodárskej výroby, ktoré sú plne 
konkurencieschopné aj v porovnaní s najvyspe-
lejšími producentmi na svete. 

ktoré fakulta a jej pracoviská organizovali v úz-
kej spolupráci s partnerskými univerzitami v 
zahraniční. Sprístupňovanie nových poznatkov 
využiteľných v poľnohospodárskych podnikoch 
SR po vstupe krajiny do EÚ realizovali pracovníci 
fakulty aj v rámci projektov rozvoja manažérov, 
ktoré gestoroval VÚEPP v Bratislave a Agroin-
štitút v Nitre. V ostatných rokoch bola fakulta 
úspešná pri schvaľovaní projektov VEGA a KEGA 
v Bratislave i mnohých projektov financovaných 
zo zdrojov EÚ. Výsledky týchto výskumov boli 
prezentované v renomovaných vedeckých časo-
pisoch doma i v zahraničí a vo vydaných mono-
grafiách. 

Úspech Fakulty ekonomiky a manažmentu 
SPU (1. – 2.  miesto medzi ekonomickými fakul-
tami slovenských univerzít a vysokých škôl) je 
výsledkom toho, že fakulta rešpektovala zásadu, 
že poslaním univerzity je nielen odovzdávať štu-
dentom vedomosti, ale najmä tvoriť nové poznat-
ky formou vlastného výskumu a následne ich 
odovzdávať podnikom na praktické využitie.

FAPZ ponúka nielen tradičné, ale aj moderné študijné programy, ako je napr. hipológia.   Foto: rch

FEM od svojho vzniku v roku 1959 vychovala tisíce absolventov.                   Foto: archív
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Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja  SPU 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.fesrr.uniag.sk
e-mail: dekfesrr@uniag.sk
tel. + 421 - 37 – 6415 729

FEŠRR pripravuje odborníkov v oblasti 
európskych štúdií, regionálneho rozvoja, 
manažmentu rozvoja vidieckej krajiny a vi-
dieckeho turizmu a environmentálneho ma-
nažérstva.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvo-
ja (FEŠRR) bola zriadená v apríli 2004.
Predpokladom jej vzniku bola spoločenská ob-
jednávka, na základe ktorej fakulta vychováva 
odborníkov pre potreby regionálneho, socio-
ekonomického a environmentálneho rozvoja 
Slovenska, ako i záujem krajiny o rýchlu integ-
ráciu do európskych štruktúr, schopnosť čerpať 
a využívať prírodné zdroje pre rozvoj vidieka a 
regionálnu politiku. FEŠRR realizuje vzdeláva-
nie v oblasti európskych politík, regionálneho 
rozvoja, rozvoja vidieka a vidieckeho turizmu a 
environmentálneho manažérstva. Jej výskumný 
program sa odvíja od študijných odborov: verej-
ná správa a regionálny rozvoj a environmentálny 
manažment. Cieľové programy sú orientované 
na rozvoj vidieka, stabilizáciu vidieckej krajiny, 
zlepšovanie podmienok života optimalizáciou 
využitia ekosystémových služieb, ekologickej ob-
novy narušených území. Ciele výskumu FEŠRR 
sú zamerané aj na prispôsobenie podnikateľ-
ských štruktúr poľnohospodársko-potravinárske-
ho komplexu európskym trhovým podmienkam, 
konkurencieschopnosť vybraných agrárnych ko-
modít SR v rámci krajín EÚ, začlenenie priestoru 
SR do skupín vidieckych regiónov a ich rozvoj 
z hľadiska malého a stredného podnikania. Zá-
kladné pracoviská fakulty reagujú aj na výzvy 
zabezpečovania ekologickej stability krajiny, 
ochranu a tvorbu zdravého životného prostredia 
v krajine, jej revitalizáciu a humanizáciu. Fakul-
ta bola v rámci medzinárodnej výskumnej spo-
lupráce zapojená do štyroch medzinárodných 
sietí, kde jej partnermi boli uznávané univerzity 
a výskumné pracoviská z viacerých európskych i 
mimoeurópskych krajín. Ide o sieť SAMBA trials 
(výskum rýchlorastúcich drevín), Star Agro- 
energy v rámci projektu 7. rámcového programu, 
ktorej hlavným cieľom je posilnenie výskumnej 
kapacity v oblasti obnoviteľných zdrojov ener-
gie, Support for farmers cooperatives (výskum 
v oblasti združovania poľnohospodárskych druž-
stiev) a sieť v rámci programu COST zameranej 
na ochranu a využívanie halofytov.
V roku 2011 sa na fakulte riešilo spolu 39 projek-

tov. Publikačná činnosť pedagogicko-vedeckých 
pracovníkov FEŠRR je rozsiahla a rozmanitá, 
za obdobie rokov 2006 - 2011 zverejnili celkovo 
1180 produktov svojej vedeckej práce.

Fakulta vytvorila širokú základňu pre medzi-
národnú spoluprácu s európskymi univerzitami, 
umožňujúcu výmenné študijné pobyty študen-
tov na univerzitách, s ktorými má uzatvorené 
bilaterálne zmluvy. V rámci tejto spolupráce 
je FEŠRR zapojená do medzinárodných sietí a  
projektov, kde sú jej partnermi univerzity a vý-
skumné pracoviská z celej Európy. Najvýznam-
nejšími medzinárodnými vzdelávacími projekt-
mi sú projekty v rámci programu Erasmus Mun-
dus (spoločné diplomy s univerzitami v Ghente, 
Wageningene, Berlíne, Rennes, Pise) a Atlantis 
(dvojité diplomy s univerzitami v Arkansase a na 
Floride). Fakulta tiež úspešne koordinuje projekt 
CASIA v rámci programu Erasmus Mundus A2 – 
Partnerstvá a projekt  v rámci programu Tempus, 
zameraný na e-learningové vzdelávanie študen-
tov z deviatich univerzít Ruskej federácie.

Výkonná agentúra Európskej komisie zasla-
la koncom júla 2012 na Katedru Jean Monnet  
Chair FEŠRR Plaketu Jeana Monneta, ktorá 
osvedčuje kvalitu v oblasti štúdií európskej in-
tegrácie a  predstavuje úspechy v tejto oblasti. 
Zároveň poskytuje prehľad o činnosti katedry,  
ktorá je v rámci univerzity kontaktným  miestom 
pre podporu  európskych otázok. 

Spolupráca s praxou
Dobrý kontakt s praxou a agropodnikateľskými 

subjektmi umožňuje v prevádzkových podmien-
kach verifikovať mnohé nové poznatky a meto-
diky. Riešiteľské kolektívy pri riešení  projektov 
aktívne využívajú poľnú experimentálnu bázu 
SPU, predovšetkým na overovanie a propagáciu 
dosiahnutých výsledkov v podmienkach Vysoko-
školského poľnohospodárskeho podniku SPU v 
Kolíňanoch. V oblasti výskumu rýchlorastúcich 
bylín a drevín s FEŠRR spolupracuje Švédska 
poľnohospodárska univerzita v Upppsale, Vý-
robno-výskumná inštitúcia Lantmännen Agroe-
nergi AB v Örebro vo Švédsku, Ústav rastlinnej 

výroby Univerzity Sv. Štefana v Gödöllő, Silvanus 
faiskola v Kapuvári v Maďarsku, BASF-Chemical 
Company Bratislava a domáci partneri - Technic-
ký a skúšobný ústav poľnohospodársky Rovin-
ka, Výskumný ústav papiera a celulózy - sekcia 
Slovenský drevársky výskumný ústav Bratislava, 
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 
(Výskumný ústav agroekológie Michalovce), ako 
aj podnikateľská sféra - Dalkia Bratislava, Bio Sa-
lix Energy Bratislava, Agrisem Galanta, Eustream 
Bratislava, Slovakwood Lučenec.

Transfer výsledkov výskumu do poradenstva
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti sa prená-

šajú do praxe aj formou spracovávania projektov, 
poradenskou a konzultačnou činnosťou, vypra-
covaním plánov hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja, expertízami, implementáciou moder-
ných metód manažmentu v obciach, odbornými 
garanciami a pod. Spolupráca na báze poraden-
stva, expertíznej činnosti, konzultácií a prípra-

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
SPU 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.fbp.uniag.sk
e-mail: dekfbp@uniag.sk
tel. + 421 - 37 – 6415 524
FBP pripravuje odborníkov, orientova-

ných na poznanie a zvládnutie najnovších 
poznatkov biologických, chemických, tech-
nologických a ekonomických vied, zamera-
ných na moderné postupy výroby hodnotenia 
a spracovania potravín a špecifických pro-
duktov biotechnológií.

V názve Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva (FBP) je uvedené jej základné výcho-
disko činnosti. Od svojho vzniku v roku 2002 
má v stratégii rozvoja primárne zdôraznenú 
orientáciu na vedu spojenú s tvorbou a využi-
tím poznatkov a ich aplikáciou vo vzdelávacom 
procese a v poľnohospodársko–potravinárskej 
praxi. Je vedeckou inštitúciou, ktorá realizu-
je výskum v komplexe potravovej osi od pôdy 
a maštale na stôl, pri využití a poznávaní efek-
tov moderných technológií. Biotechnológie sú 
priamou súčasťou tohto procesu. Pri tvorbe 
a výbere výskumnej problematiky vychádzame 
zo zásady uplatnenia budúcich výsledkov v po-
znatkovej sfére pri zvyšovaní úrovne štúdia, 
rozvoji osobnosti pedagóga a študenta a možnej 
praktickej realizácie. Publikované výsledky v re-
nomovaných medzinárodných vedeckých perio- 
dikách a ich ohlas v citovanosti zaraďujú FBP 
v prepočte na tvorivého zamestnanca na popred-
né miesto v rebríčku fakúlt a univerzít (ARRA, 

2011). Významným faktorom tejto skutočnosti 
je vybavenie laboratórií modernou prístrojovou 
technikou, kvalifikovaným personálom a aktív-
na spolupráca s výskumnými inštitúciami v SR 
a v zahraničí. Táto spolupráca nielen ekonomi-
zuje vlastný výskum, ale umožňuje aj rozšírenie 
kvalitného vzdelávania hlavne pre doktorandov 
a mladých pedagógov.

Pre výskum a vývoj slúžia fakulte špeciali-
zované laboratóriá, ktorých výstupy sú nielen 
v poznatkoch vedeckej orientácie, ale aj pre re-
alizáciu v praxi. Takým je napr. laboratórium 
celulárnych a subcelulárnych štruktúr, ktorého 
výsledky pri hodnotení morfológie, fyziológie 
a patológie spermií prinášajú významné príspev-
ky pre zlepšovanie kvality reprodukcie hospo-
dárskych zvierat či referenčné reologické labora-
tórium, ktoré prispieva pre mlynský a pekáren-
ský priemysel poznatkami o vlastnostiach zrna, 
múky a chlebového cesta. V oblasti moderných 
biotechnológií má zaujímavé výsledky laborató-

rium nutrigenomiky, v poznávaní efektov živín 
a potravín na genetickú sústavu človeka a využití 
molekulárnych analýz pri odhaľovaní falšovania 
potravín. Z celoslovenského hľadiska je dôležitá 
činnosť laboratória rádiometrie a rádioekológie, 
ktoré v úzkej spolupráci so Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou SR je jediným pracovis-
kom pre monitoring a analýzu výskytu a pohy-
bu rádionuklidov v prírode a atmosfére SR. Pre 
overovanie technologických prvkov a súčasne 
výučbu študentov slúži ako poloprevádzka mi-
nipivovar. V širšej spolupráci so SAV Bratislava 
je fakulta súčasťou centier excelencie s celoštát-
nou pôsobnosťou BITCET – združenie a Centra 
potravinárskeho výskumu koordinovaného Vý-
skumným ústavom potravinárskym v Bratislave. 
V súčasnosti je pod gestorstvom Chemického 
ústavu SAV budované z Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja Centrum excelentnosti pre 
bielo-zelenú biotechnológiu. To sú, okrem širo-
kej a cielenej medzinárodnej spolupráce v EÚ 
i zámorí (USA, Kanada, Austrália, JAR) a tiež 
s Ukrajinou, Srbskom a Ruskom, výsledky, kto-
ré vychádzajú z koncentrovaných tém výskumu 
a realizácie.

Rozhodujúce pre oblasť priamej a aktuálnej rea- 
lizácie v spoločenskej a výrobnej praxi pre po-
travinárstvo je bezpečnosť potravového reťazca 
v celom komplexe efektov genetických a prostre-
ďových bezprostredne ovplyvňujúcich kvantita-
tívnu a kvalitatívnu produkciu surovín a potra-
vín vrátane hodnotenia účinkov kontaminantov 
i biologicky aktívnych látok klasického a nového 
typu. Princípom je aktívne využívanie nových 
metód v existujúcich i budúcich pestovateľských 
a spracovateľských systémoch a technológiách.

Biotechnologický výskum a realizácie sú orien-
tované na základné naplnenie ich formy a ob-
sahu. Za rozhodujúce považujeme poznávanie 
genomických efektov pri využívaní genetických 
markerov v programe biodiverzity úžitkových 
rastlín a živočíchov. Príprava, spracovanie a vy-
užitie pohlavných a ďalších telových buniek pri 
zvýšení ich oplodňovacích schopností a využi-

tí pri tvorbe nových biologicky aktívnych látok 
(transgenéza). Dôležitá je izolácia, charakteris-
tika a využitie mikroorganizmov pri riadených 
fermentačných technológiách. Mnohé nové po-
znatky na základe reometrie, termickej analýzy, 
zloženia vody a spojenia reológie s biotechno-
lógiami pri pekárenských a kvasných technoló- 
giách v súvislosti s nutričnou hodnotou alterna-
tívnych surovín patria k prioritám poznávacieho 
a realizačného procesu fakulty. Pozitívne hod-
notíme aktivity, pomoc a spoluprácu so spoloč-
nosťami: Mlynsko-cestovinársko-potravinársky 
kombinát (MCPK) Spišská Nová Ves, Horduem, 
s.r.o., Sládkovičovo, Penam Slovakia Nitra, Nika, 
s.r.o., Považská Bystrica, Nestlé, s.r.o., Prievidza, 
Hydináreň Zámostie, Predajná, Heineken Slo-
vensko, Hurbanovo, Tauris Nitra, s.r.o., Agro 
Tami, a.s., Nitra, Novofrukt, s.r.o., Nové Zámky, 
EL, s.r.o., Spišská Nová Ves, Slovenské biologic-
ké služby, s.r.o., Bratislava a ďalšie.

Čo je nevyhnutné pre našu existenciu a budúc-
nosť tvorby nových poznatkov, ich uplatnenie 
v pedagogickom procese a pre spoločenskú prax? 
Je to jednoznačne hľadanie ciest pre spoluprácu, 
bilaterálne vzájomne výhodné dohody a zmluvy 
s cielenou orientáciou na časovo diferencované 
realizácie a podporu domácich produktov i sta-
bilizáciu agropotravinárskeho sektoru.

vy spoločných projektov sa realizuje s Úradom 
Vlády SR, Združením obcí Slovenska, úradmi 
miestnych samospráv, cezhraničnými konzor-
ciami a rôznymi agentúrami a podnikateľskými 
komorami.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa FBP orientuje na oblasť aktuálnych programov genomiky, moder-
ných biotechnológií, kvality a bezpečnosti potravín.           Foto: za

FEŠRR je úspešne zapojená do medzinárodných projektov, kde sú jej partnermi univerzity 
a výskumné pracoviská z celej Európy.                    Foto: archív
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Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Technická fakulta

FZKI, napriek tomu, že je v súčasnosti druhou 
najmladšou fakultou SPU a jej vznik bol stimu-
lovaný aj rozdelením Československa, nevznik-
la na „zelenej lúke“. Po rozdelení spoločného 
štátu bolo treba na Slovensku vychovať vlast-
ných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov aj 
z oblasti záhradníctva a záhradnej architektúry, 
ktorí dovtedy študovali v Lednici na Morave.

Základ novovzniknutej fakulty tvorili pôvodné 
katedry záhradníckeho a melioračného odboru 
Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohos-
podárskej, postupne dopĺňané a transformova-
né na súčasných sedem katedier. Tieto v nad-
väznosti na svoju predchádzajúcu vedecko- 
výskumnú činnosť a reagujúc na súčasné po-
žiadavky poľnohospodárskej praxe, komplexne 
pokrývajú prípravu odborníkov orientovaných 
na záhradnícku výrobu (ovocinárstvo, vino-
hradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo), navr- 
hovanie a realizáciu záhradných a parkových 
úprav, športových ihrísk, plánovanie a tvorbu 
krajiny a krajinnej zelene, ochranu pôdy, vody 
a ovzdušia, na pozemkové úpravy, odpadové 
hospodárstvo, ako aj na výstavbu a obnovu vi-
dieka.

FZKI významnou mierou prispela, a v sú-
časnosti prispieva, k riešeniu problematiky 
regulácie vodného režimu poľnohospodársky 
využívanej krajiny, najmä so zameraním na 
reguláciu vlhkostného režimu pôd, revitali-
záciu vodných tokov, ochranu pôdy pred vod-
nou a veternou eróziou a na ochranu vodných 
zdrojov pred poľnohospodárskym znečistením. 
Výroba a používanie flexibilných plastových 
rúr pri odvodňovaní poľnohospodárskych pôd, 
ich obaľovanie ochrannými netkanými geotex-
tíliami v jednej pracovnej operácii priamo pri 
ich výrobe, ako aj ich ukladanie do požadova-
nej hĺbky ekonomicky a funkčne výhodnejšou 
bezvýkopovou technológiou, je tiež jedným 
z mnohých významných prínosov pracovníkov 

fakulty v oblasti odvodňovania pôd. V oblas-
ti závlah FZKI poskytla výskumnej a výrobnej 
sfére nový spôsob výpočtu potreby závlahovej 
vody tzv. retrospektívnou metódou, ktorá vyu-
žívala, okrem iného, modernú výpočtovú tech-
niku, najnovšie poznatky z fyziológie zavlažo-
vaných plodín i denné „retro“ agrometeorolo-
gické údaje za uplynulých najmenej 20 rokov. 
Významným prínosom pre závlahovú prax bola 
aj spolupráca fakulty s firmou Sigma Olomouc 
pri vývoji veľkoplošného zavlažovacieho stroja 
Sigmatic, ktorý úspešne nahrádzal v tom čase 
nedostatkové a na „devízy“ náročné zahraničné 
zavlažovacie stroje. Vypracovaný súhrnný pro-
jekt pozemkových úprav pre okres Čadca zna-
menal prvý „prelom“ vo využívaní leteckých 
snímok pre tieto účely, na ktorý v súčasnosti 
úspešne nadväzuje využívanie GIS pri riešení 
funkčného usporiadania územia komplexnými 
úpravami podľa Metodických  štandardov pro-
jektovania pozemkových úprav, vypracovaných 
MPaRV SR a FZKI.

Nezanedbateľným prínosom fakulty pre slo-
venské poľnohospodárstvo je jej vklad k ochra-
ne pôdy pred vodnou a veternou eróziou 
a k ochrane vodných zdrojov pred poľnohos-
podárskym znečistením, či už priamo vypraco-
vaním konkrétnych návrhov tzv. Racionálneho 
využívania poľnohospodárskej pôdy v pásmach 
hygienickej ochrany vodných zdrojov, alebo 
publikačnou, projekčnou a normotvornou čin-
nosťou fakulty  v tejto oblasti.

Dobrou východiskovou základňou pre ďalšiu 
účinnú a efektívnu spoluprácu s poľnohospo-
dárskou praxou je, okrem ľudského potenci-
álu fakulty, aj jej technické vybavenie, napr.: 
Laboratórium explanátových kultúr, Centrum 
excelentnosti pre integrovaný manažment po-
vodí v meniacich sa podmienkach prostredia, 
Laboratórium kvality vody, ako i ďalšie labo-
ratóriá vybavené najmodernejšími prístrojmi 

a zariadeniami (napr. Terestriálny laserový sca-
ner LEICA, Georadar, GPS Trimble, analyzátory 
a transmitery CO

2).
FZKI je jedinou fakultou na SPU (a možno 

aj na Slovensku), ktorá sa priamo svojou pe-
dagogicko–vedeckou činnosťou orientuje aj na 
špecifickú problematiku aplikácie umeleckých 
prvkov moderného dizajnu a estetického cíte-
nia v architektonickej tvorbe poľnohospodár-
skej krajiny ako celku, najmä so zameraním 
na historické a súčasné parky a záhrady. Dobré 
výsledky práce fakulty majú aj medzinárodný 
ohlas, čoraz viac zahraničných študentov a ve-
deckých pracovníkov prejavuje záujem o štú-
dium a študijné pobyty na FZKI. Taktiež stúpa 
počet študentov a pracovníkov fakulty, ktorí 
majú možnosť študovať na významných zahra-
ničných inštitúciách.

Fakulta záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU
Tulipánová 7, 949 01 Nitra
www.fzki.uniag.sk
e-mail: dekfzki@uniag.sk
tel.: +421 – 37 – 6415 410
fax: +421 – 37 – 6415 444
FZKI pripravuje odborníkov zameraných 

na záhradnícku výrobu a technológie, oblasť 
environmentálnych opatrení  v poľnohospo-
dárskej krajine, na problematiku integro-
vaného hospodárenia s vodou v krajine, na 
projektovanie pozemkových úprav s uplat-
nením geografických informačných systé-
mov, na zakladanie a údržbu športových 
plôch a v neposlednom rade na projekčnú 
a biotechnickú činnosť s aplikáciou na zá-
hradnú, parkovú a krajinnú architektúru. 

Technická fakulta SPU
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
www.tf.uniag.sk
e-mail: dektf@uniag.sk
tel. +421 – 37 – 641 5588

TF pripravuje odborne zdatných prevádz-
kových technikov a inžinierov technického 
zamerania. Absolventi fakulty výrazne pri-
spievajú k technickému rozvoju nielen v poľ-
nohospodárstve, ale i v ďalších odvetviach 
národného hospodárstva.

Technická (do roku 2008 Mechanizačná) fa-
kulta SPU v Nitre od svojho vzniku v septembri 
1969 pripravila pre prax viac ako 7 500 absol-
ventov, ktorí výrazne prispeli k technickému 
rozvoju nielen poľnohospodárstva, k tvorbe 
novej techniky, ale aj k skvalitneniu prevádzky 
podnikov, predajných a servisných zariadení, 
resp. mnohých ďalších oblastí priemyslu. Jej 
prvoradým záujmom je dať mladým ľuďom 
technické vzdelanie, s ktorým sa dobre uplat-
nia v rôznych sektoroch spoločenskej praxe. 
Toto tvrdenie je podložené potrebou kvalifiko-
vanej pracovnej sily pre podniky v novovzni-
kajúcich priemyselných parkoch regiónu či 
ponukami pracovných pozícií pre absolventov 
fakulty od konkrétnych zamestnávateľov doma 
aj v zahraničí. Medzi študijnými programami 
TF nechýbajú tie, ktoré sú zamerané na poľ-
nohospodársku techniku, dopravné stroje a 
zariadenia, kvalitu produkcie, výrobnú techni-

ku, na zlepšovanie vzťahu poľnohospodárskej 
činnosti a životného prostredia, ale aj efektív-
ne využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Fakulta patrí medzi významné vedeckový-
skumné a vzdelávacie inštitúcie. Pri komplex-
nej akreditácii v roku 2008 kvalitne splnila 
všetky stanovené kritériá a bola Akreditačnou 
komisiou SR zaradená do najvyššej kategórie 
A, tak ako pri akreditácii pred rokom 1999. 

V období do roku 1990 boli vedecké a vý-
skumné úlohy orientované na riešenie zák-
ladných problémov zvyšovania efektívnosti 
využitia strojno-traktorového parku v rastlin-
nej a živočíšnej výrobe, opravárenských a re-
novačných technológií, optimalizácie využitia 
energií a energetických zdrojov a modelovania 
strojov, resp. ich mechanizmov. Významný po-
diel vo výskumno-vývojovej činnosti fakulty 
tvorili úlohy riešené v rámci vedľajšej hospo-
dárskej činnosti, ktorých realizačné výstupy 

boli zužitkované takými podnikmi ako napr. 
ZŤS Martin, Výskumno-vývojový ústav Martin, 
VÚPT Rovinka, GR STS a OPS Rovinka, ZŤS 
Dubnica nad Váhom, ZETOR Brno, Agrostroj 
Prostějov, odštepný závod Komárno, VÚZT 
Praha - Chodov, FRIGERA Kolín a iné. Význam-
né výsledky fakulta dosiahla pri návrhu  a vý-
voji traktorov Zetor a zavedení hydrostatických 
prevodov v mobilnej poľnohospodárskej tech-
nike.

Výskumné úlohy riešené v súčasnosti na ka-
tedrách TF sú zamerané na tieto oblasti: tech-
nológie pre trvalo udržateľný rozvoj, adapta-
bilita prírody a poľnohospodárskych ekosys-
témov vo vzťahu ku globálnym environmen-
tálnym problémom agropotravinárstva, presné 
poľnohospodárstvo, skúmanie rôznych druhov 
emisií uvoľňovaných z pôdy, optimalizácia 
produkčného agrosystému s podporou infor-
mačných technológií, zvýšenie kvality, tech-
nické a technologické riešenia, strojárenstvo a 
automatizácia, kvalita, spoľahlivosť a bezpeč-
nosť technických systémov, ochrana biodiver-
zity a prírodných zdrojov, bezpečnosť a ekolo-
gickosť poľnohospodárskych strojov, riadenie 
výrobných procesov aplikáciou štatistických 
metód, obnoviteľné zdroje energie a alterna-
tívne palivá, racionalizácia spotreby všetkých 
druhov energií využívajúc riadiace algoritmy, 
aplikovanie informačných technológií, auto-
matizácie a elektroniky, skúmanie fyzikálnych 
vlastností biologických materiálov, počítačové 
modelovanie a simulácia procesov v poľnohos-
podárstve, fyzikálne, technické a agronomické 
vlastnosti pôdy, interakcia poľnohospodárskej 
techniky s pôdou a životným prostredím.

V oblasti spoločných projektov, publikačnej 
činnosti, organizácie vedeckých konferencií 
a vytvárania spoločných študijných progra-
mov fakulta spolupracuje s univerzitami, 
organizáciami, subjektmi z praxe a s odbor-
nou verejnosťou nielen z EÚ, ale aj z iných 
štátov. V rámci medzinárodnej spolupráce 
boli riešené aj zahraničné granty a projekty 
podporené dotáciou z Európskej únie zame-
rané hlavne na bioplyn ako obnoviteľný zdroj 
energie, jeho využitie v palivových článkoch, 

integrovanú koncepciu využívania bioplynu. 
Výstupom projektov je demonštračná bioply-
nová stanica, VPP SPU, s.r.o., v Kolíňanoch.  
V 7. rámcovom programe EÚ v súčasnosti fakul-
ta rieši projekt súvisiaci s welfare zvierat. 

Výsledky tvorivej práce sú dokumentované 
publikáciami v renomovaných zahraničných  
i domácich časopisoch, publikovanými mono-
grafiami a vysokoškolskými učebnicami, ale 
tiež podanými prihláškami vynálezov, udelený-
mi autorskými osvedčeniami, zlepšovacími ná-
vrhmi, vyriešenými tematickými úlohami a apli-
kovanými metodikami. Pracovníci fakulty poda-
li vyše 170 prihlášok vynálezov, na ktoré bolo 
udelených 96 autorských osvedčení a 82 zlepšo-
vacích návrhov. Realizácia vedeckovýskumných 
výstupov je zabezpečená i spoluprácou s praxou 
a školením odborníkov formou ďalšieho vzdelá-
vania zabezpečovaného fakultou.

Úroveň vedeckovýskumnej činnosti fakulty 
dokresľujú  ocenenia našich pracovníkov doma 
i v zahraničí, napr. MPaRV SR, SAV, SAPV, oce-
nenie vedec roka, Distinguished Service Award 
of European Federation for Animal Sciences, 
AGCO Prize udelená významným svetovým vý-
robcom poľnohospodárskej techniky vo Veľkej 
Británii, ocenenie Inštitútu agrofyziky v Lub-
line, čestné doktoráty a medaily zahraničných 
univerzít. Inou formou ocenenia a prejavom 
medzinárodnej akceptácie je pozvanie do ve-
deckých rád, redakčných rád vedeckých časopi-
sov, výborov rôznych inštitúcií a pod. 

Dobrou základňou FZKI pre účinnú spoluprácu s poľnohospodárskou praxou je jej ľudský potenciál 
a technické vybavenie.                Foto: za

Študentom TF sa darí dobre uplatniť v rôznych sektoroch spoločenskej praxe.         Foto: za
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 Štvrtok 13. 9. 2012
     9.00 – 9.45 h Registrácia účastníkov
 foyer pod aulou SPU
 
10.00 – 12.30 h Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU 
 spojené s udelením čestného titulu Doctor honoris causa 
 prof. Dr. Johanovi F. M. Swinnenovi, 
 profesorovi  Katolíckej univerzity v Leuvene (Belgicko)  a prezi-

dentovi Medzinárodnej asociácie poľnohospodárskych  
ekonómov 
a prof. Dr. Sci. Vladimirovi M. Bautinovi, 

 rektorovi Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity 
v Moskve (Rusko)

 Ocenenie spolupracujúcich inštitúcií a osobností

 Pozdravné vystúpenia hostí
 aula SPU

12.40 - 13.00 h Tlačová konferencia
 
13.00 - 20.00 h Akademická záhradná slávnosť
 kulinársky festival, ktorý predstaví širokú ponuku národných 

špecialít a vín; súčasťou bude ochutnávka vín
 folklórny festival; prezentácia pestrofarebnej palety tradičných 

produktov ľudového umenia (výrobky z dreva, keramiky, kože, 
tkané výrobky, drobné hudobné nástroje, zdobenie perníkov, 
hra na fujare)

 prehliadka areálu univerzity na koči ťahanom koňmi
 zábavno-športové podujatia organizované Univerzitnou organi-

záciou OZ PŠaV
 areál SPU

14.00 - 15.00 h Jazda zručnosti 
 areál bývalej vojenskej katedry

15.00 - 17.00 h Bilaterálne rokovania predstaviteľov SPU a jednotlivých fakúlt  
s predstaviteľmi zahraničných univerzít

 zasadačka rektora, zasadačky fakúlt

15.00 - 16.00 h Stretnutie Klubu absolventov a Klubu poľnohospodárskych 
 odborníkov SPU v Nitre
 S pavilón

16.00 - 20.00 h Folklórne pozdravy

 ZOBOR, folklórny súbor SPU v Nitre (Slovensko)
 SKALNI, folklórny súbor Poľnohospodárskej univerzity 
 v Krakove (Poľsko)
 FORDULÓ, folklórny súbor Univerzity Sv. Štefana v Gödöllő 

(Maďarsko)
 vokálne štúdio ACADEMIA a tanečný súbor NOSTALGIA Belgo-

rodskej štátnej poľnohospodárskej univerzity (Rusko)
 Natália Šelepnická s hudobnou skupinou Národnej univerzity 

environmentálnych a prírodných vied v Kyjeve (Ukrajina)
 areál SPU 

Program osláv 60. výročia 
Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre

VÝUČBA 4x RÝCHLEJŠIE
♦ JAZYKOVÉ KURZY AJ/NJ/FJ/TJ/RJ/SJ
♦ PREDŠTÁTNICOVÉ KURZY B2, C1
♦ 20 školských rokov pôsobenia
♦ UKÁŽKOVÉ HODINY ëZDARMAë

ZÁPIS DO KURZOV  
počas prac. dní od 8.00 - 19.00 h

 Jazyková škola ASPEKT
 Akademická 4, Nitra 
	  037/73 322 18, 0944/006 223
	  aspekt@aspektnd.sk 
 www.aspektnd.sk
 Akreditované zariadenie MŠ SR

17
7/

20
12

CALLAN METHOD
                  
  
DIREKTE METHODE  
DEUTSCH

Za podporu osláv 
60. výročia 

založenia SPU v Nitre
ďakujeme

partnerom a sponzorom:

• Agria Liptovský  
Ondrej, a.s.

• Agro Slavošovce, s.r.o.
• Agrodružstvo Kameničná 
• Agrofinal, spol. s r.o., 

Hlohovec
• Agro Mútne s.r.o.
• Agropenzión Adam,  

Podkylava
• Agro-coop Klátova Nová 

Ves, a.s.
• Agro-Mold, a.s., Moldava 

nad Bodvou
• Agro-Racio,  s.r.o.,  

Liptovský Mikuláš
• Balseed,  spol. s.r.o.,  

Kameničná
• bauMax AG, Austria 
• Bajuhit, spol. s r.o.,  

Bratislava
• Banskobystrický  

pivovar, a.s. 
• Beny-Stav Prievidza, s.r.o.  
• Brand Food, s.r.o.,  

Topoľčany
• Coca Cola Slovakia, s.r.o.
• Coop Jednota, s.d.
• Dacio Nemčice
• Donau farm Kalná, s.r.o., 

Kalná nad Hronom
• Dukas, s.r.o., Partizánske 
• Ematech-technológie, 

s.r.o., Lužianky 
• Framipek, s.r.o., Šenkvice
• Heineken Slovensko, a.s. 
• HSH spol. s.r.o., Veľké 

Zálužie
• Hriadeľ, s.r.o., Nitra 
• Incar, s.r.o., Lužianky
• InexTrade, s.r o.,  

Partizánske 
• Kláštorná, s.r.o., Kláštor 

pod Znievom
• Kofola, a.s.
• Kochanovská agromliekareň 

s.r.o., Kochanovce
• Kolagrex Int., spol. s r.o., 

Kolárovo
• Mach Hydina  

Budmerice, s.r.o.
• Moto Jas, s.r.o., Nitra
• Nitrazdroj, a.s. , Nitra
• Nitrio, s.r.o., Nitra
• Ing. Katarína Ondrušová, 

Dubovce
• OVD Ovocinárske  

družstvo, Dvory  
nad Žitavou

• PD Devio, Nové Sady 
• PD Horné Obdokovce
• PD Chynorany
• PD Kalná nad Hronom

• PD Mojmírovce
• PD Podolie
• PD „Pokrok“ Ostrov 
• PD Smrečany 
• PD Sokolce 
• PD Šenkvice
• PD Špačince
• PDP, s.r.o., Nitrianske 

Sučany
• Poľnohospodár Nové 

Zámky, a.s. 
• PPD Inovec Volkovce
• PVaOD Kočín 
• RD Liptovská Kokava
• RD Vrbová nad Váhom 
• Richter Slovakia, s.r.o., 

Partizánske
• Slovatys, spol. s r.o.,  

Trnava
• Slovenská sporiteľňa, a.s.
• Slovenská poľnohospo-

dárska a potravinárska 
komora

• Solartin, s.r.o. , Nitra
• Ing. Ľubomír Takáč,  

Prešov
• Tatranská mliekareň, 

a.s., Kežmarok
• TAX company, 

komanditná spoločnosť, 
Nitra

• TM Invest, a.s. ,  
Partizánske

• Transpetrol, a.s.,  
Bratislava

• UniCredit Bank  
Slovakia, a.s. 

• Ing. Štefan Vida, Sap
• Vinárske závody  

Topoľčianky, s.r.o.
• Víno Nitra, spol. s r.o.
• Ing. Pavel Vravko, Nitra
• ZDA Holding Slovakia, 

a.s., Bošany


