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polnohospodár
Začať športovať  

nikdy nie je neskoro...
Každodenne sme sved-

kami neustálych zmien v 
životnom štýle súčasné-
ho človeka, ktoré ho po-
súvajú vpred, ale taktiež 

čelíme zmenám, ktoré nám prináša doba. Náš 
život je ovplyvnený civilizačnými a kultúrny-
mi faktormi a ich vplyvom dochádza k znižo-
vaniu fyzickej aktivity. Prirodzenou súčasťou 
každého človeka je pohybová aktivita, ktorá 
výrazne ovplyvňuje jeho vyvážený denný re-
žim, racionálnu výživu a pozitívne myslenie. 
Zároveň plní aj stránku sociálnu, ktorá nielen 
vplýva na pohybovú aktivitu, ale má aj spolo-
čenskú úlohu, čím sú upevňované medziľud-
ské vzťahy. 

S končiacim sa rokom mnoho ľudí  pociťuje 
psychické, ale aj pracovné vyčerpanie, ktoré  
je zvyčajne zapríčinené nedostatkom pohybu. 
Obdobie predovšetkým vianočných sviatkov, 
je často sprevádzané veľkou konzumáciou 
jedla a malou pohybovou aktivitou. S prícho-
dom nového roka si mnohí z nás dávajú rôzne 
predsavzatia. Uvažujú nad nejakou zmenou, 
ktorá by viedla k zlepšeniu ich života. Jednou 
z foriem skvalitnenia života je vhodná pohy-
bová aktivita. V súčasnom období je na trhu 
široká ponuka pohybových aktivít, z ktorých 
si človek môže vybrať tú, ktorá mu najlepšie 
vyhovuje vzhľadom na záujem, vek, fyzické 
predpoklady či finančné možnosti. Pri výbere 
by sa však určite mal poradiť s odborníkom, 
ktorý mu odporučí druh športu najviac vy-
hovujúci jeho fyzickým predpokladom. Sa-
mozrejme, s tým súvisí aj vyvážená a zdravá 
strava. 

Centrum univerzitného športu SPU v Nitre 
ponúka širokú možnosť výberu  pohybových 
aktivít nielen pre študentov, ale aj pre zamest-
nancov a širokú verejnosť. Tí, ktorí si uvedo-
mili nevyhnutnosť pohybu v každodennom 
živote, si môžu prísť zaplávať, zahrať tenis, 
futsal, florbal, zacvičiť si na fit loptách, veno-
vať sa aerobiku, body worku či navštíviť po-
silňovňu. 

Múdry človek si uvedomuje, že zdravie kaž-
dého jedinca podporuje primeraná pohybová 
aktivita. Keď je vhodne zvolená, má nielen 
prevenčnú funkciu, ale je aj nenáročným „lie-
kom“, predlžujúcim aktívne zdravie človeka. 
Preto je namieste zamyslieť sa nad tým, či nie 
je práve teraz ideálny čas na to, aby ste začali 
niečo robiť pre svoje zdravie. Treba si uvedo-
miť, že začať nie je nikdy neskoro...

PaedDr. Marian Grác,
vedúci Centra univerzitného športu SPU v Nitre 

Rektor SPU prof. Peter Bielik odovzdal 29. ja- 
nuára vymenovací dekrét docentke Ing. Małgor-
zate Dżugan, PhD., z Fakulty biológie a poľno-
hospodárstva Univerzity v Rzeszowe (Poľsko). 
Vedecko-pedagogický titul v odbore 6.1.13 Spra-
covanie poľnohospodárskych produktov jej bol 
priznaný s účinnosťou od 1. 12. 2012.                 r 

6. Akademický ples  
nitrianskych univerzít

S ukážkami štandardnej plesovej choreografie 
Zbojnícka romanca a spoločenských tancov v 
programe vystúpili členovia nitrianskej Akadé-
mie tanca, neskôr zazneli ukážky z kultového 
muzikálu Kabaret v podaní Viktórie Nagyovej a 
študentov Katedry hudby PF UKF.  Špeciálnym 
darčekom bola choreografia fascinujúceho tanca 
plného vášne v podaní 12 tanečníc, ktorá hostí 
uviedla do sveta jedného z najväčších muzikálov 
Kankán. Aj tento rok organizátori plesu oboha-
tili program o zaujímavé novinky. Dámy a páni 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
oslávila desiate výročie

FBP bola zriadená rozhodnutím Akreditačnej 
komisie vlády SR 23. mája 2002 a priznaním 
práva pôsobenia rozhodnutím MŠ SR 26. júna 
2002. Ďalším legislatívnym aktom bola zriaďova-
cia listina rektora SPU v Nitre z 1. októbra 2002, 
čím fakulta de iure i de facto mohla začať svoju 
činnosť. 

„Naša fakulta je prestížnou európskou aka-
demickou inštitúciou – za 10 rokov jej existen-
cie úspešne ukončilo inžinierske štúdium 1205 
absolventov, z toho  803 potravinárske študijné 
programy, 212 ŠP aplikovaná biológia a 190 štu-
dentov absolvovalo ŠP biotechnológie. Výsledky 

publikované v renomovaných vedeckých perio- 
dikách a ich ohlas v citovanosti, zaraďujú FBP na 
popredné miesto v kvalifikačnom rebríčku slo-
venských fakúlt,“ uviedol vo svojom príhovore 
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., dekan  FBP. 

Význam fakulty vyzdvihol aj rektor SPU Dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD.: „FBP sa vždy riadi-
la myšlienkou, že v dnešnom globálnom svete 
ten, kto intenzívne a systematicky nepracuje na 
sebe, nenapreduje a zajtra bude zaostávať. Aby 
obstála, tradičné metódy podporila novými for-
mami a prístupmi. Svojim študentom poskytuje 
vzdelanie na úrovni republikového štandardu a v 
oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením 
výskumných projektov programov národného i 
medzinárodného charakteru či budovaním Cen-
tra excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnoló-
giu. Nebojí sa modernizácie a adaptácie na nové 
významné úlohy vedy, vzdelávania a výchovy 
našich študentov. Za to jej patrí naše uznanie!“ 

V ďalšej časti programu jubilujúcu fakultu po-
zdravil šéf rezortu pôdohospodárstva Ľubomír 
Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie VŠ MŠVVaŠ 
Peter Plavčan a dekani spolupracujúcich fakúlt 
z partnerských univerzít. Následne boli odo-
vzdané ocenenia významným osobnostiam, kto-
ré sa zaslúžili o rozvoj fakulty a jej postavenie v 
európskom systéme vzdelávania, vedy a výsku-
mu, ako aj partnerským inštitúciám. Záver po-  
dujatia obohatila kultúrnym programom spevác-
ka skupina FS Zobor.                Renáta Chosraviová
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V estrádnej hale PKO v Nitre sa 19. ja- 
nuára uskutočnil 6. Akademický ples nit-
rianskych univerzít. Kultúrno-spoločen-
ské podujatie slávnostne otvoril Dr. h. c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU a 
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF.  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre si 29. januára pripomenula desiate výročie svojho založenia. V aule univerzity 
sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FBP, na ktorom sa okrem vedenia 
univerzity a fakulty zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľu-
bomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Peter Plavčan, predstavitelia partnerských univerzít zo Sloven-
ska, Čiech, Poľska, Slovinska, Španielska, Talianska, ako aj zástupcovia spolupracujú-
cich inštitúcií a pracovníci SPU.

mohli potešiť svoje oči pohľadom na exkluzívne 
modely večerných šiat z novej kolekcie zima 
2013, módnu prehliadku pripravil Salón Lilien-
ne. A keďže ku krásnym šatám neodmysliteľne 
patrí aj krásny šperk, spoločnosť Diamonds In-
ternational Corporation prezentovala v priesto-
roch PKO výstavu diamantov. 

Hlavným lákadlom plesu bol už tradične 
Gustav Brom Big Band, ale aj obľúbená Cimbá-
lová muzika Jožky Severina z Kostic. Večerom 
sprevádzala Renáta Ryníková a Dušan Musil.

 Na plese nechýbalo chutné jedlo, ochutnáv-
ka vín, ktoré sponzorsky poskytla spoločnosť 
Château Topoľčianky, bohatá tombola a výbor-
ná nálada. Organizačný tím pod vedením Eleny 
Horskej a Miroslava Tvrdoňa, prorektorov SPU a 
UKF, aj tento rok pripravil podujatie  poskytujú-
ce návštevníkom príjemný kultúrny a spoločen-
ský zážitok. Postrehy z plesu prinášame na www.
polnohospodar.sk                                                 rch

Z rúk dekana J. Tomáša si prevzala ocenenie za 
budovanie a rozvoj fakulty doc. Ing. Helena Fran-
čáková, CSc. Viac o ocenených čítajte na www.
polnohospodar.sk	 	 																			Foto:	za

Program plesu spestrila módna prehliadka Salónu 
Lilienne.			 																Snímky:	Ján	Csillag																				

Najmenších návštevníkov zaujal anemometer, prístroj na meranie rýchlosti vetra, z Katedry krajinného 
plánovania a pozemkových úprav FZKI.		 	 	 																					Foto:	Andrej	Tárník

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvorila 8. februára svoje dvere, aby dala stre-
doškolákom a ďalším návštevníkom možnosť nahliadnuť do zákulisia svojich šiestich fakúlt. 
V rámci sprievodných podujatí bolo sprístupnené univerzitné vivárium, botanická záhrada či 
jazdecký areál Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ, pripravené súťaže a zaujímavé akcie.

Záujemcovia navštívili fakulty SPU, získali in-
formácie o študijných programoch, podmien-
kach prijímacieho konania, uplatnení absolven-

tov, spolupráci katedier s domácimi a zahranič-
nými inštitúciami. K dispozícii boli informačné 
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Projekty s Ukrajinou prispievajú k rozvoju 
internacionalizácie vedy

Biotechnológie a kvalita 
surovín a potravín 

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri FAPZ SPU zabezpečuje v rámci 
svojich výskumných, vzdelávacích a rozvojových aktivít aj zmluvnú spoluprácu s 12 vý-
skumnými a vzdelávacími inštitúciami Ukrajiny.

Súčasťou osláv 10. výročia vzniku Fakulty 
biotechnológie a potravinárstva SPU bola 8.  
medzinárodná vedecká konferencia Biotech-
nológie a kvalita surovín a potravín, ktorá sa 
konala 30. – 31. januára v Kaštieli v Mojmí-
rovciach za účasti 141 domácich i zahranič-
ných vedeckých pracovníkov. 

V úvode stretnutia sa ambasádor oboznámil 
so zameraním katedier a vedeckovýskumných 
pracovísk SPU, medzinárodnými aktivitami, 
ako aj možnosťami ďalšej vzájomnej kooperá-
cie. Počas diskusie bola zhodnotená bilaterál-
na spolupráca s Gunadarma University v in-
donézskej Jakarte, týkajúca sa študentských a 

učiteľských mobilít, organizovania krátkodo-
bých intenzívnych vzdelávacích programov, 
výmeny študentov na celosemestrálne štúdiá, 
účasti pedagógov v redakčných radách, pub-
likáciách, konferenciách, najmä v oblasti in-
formatizácie, strojárstva, manažmentu a agro- 
biodiverzity, ako aj trojstranná spolupráca s 
univerzitou v Andalas a Osivo Zvolen, a.s., 
v programe pestovania pšeníc v Indonézii, 
v rámci ktorého sa riešia problémy výberu 
odrôd, testovania adaptácie na pestovateľ-
ské podmienky, kvality zrna, tolerancie proti 
biotickým a abiotickým faktorom prostredia, 
množenie a iné. Nový veľvyslanec vyjadril 
spokojnosť s doterajšou kooperáciou a preja-
vil záujem pokračovať v nej aj v budúcnosti.       

rch

Cieľom podujatia bolo prostredníctvom pre-
zentácií výsledkov riešených medzinárodných 
výskumných projektov, projektov APVV a 
VEGA, ako aj ďalších výskumných aktivít fakul-
ty za rok 2012, podnietiť diskusie medzi kated-
rami.

Z medzinárodných výskumných aktivít, za-
meraných na oblasť integrovaného prístupu 
k obnoviteľným zdrojom energií, výskum ha-
lofytov a podpory odbytových organizácií vý-
robcov na európskej úrovni, boli prezentované 
projekty 7. RP, programu COST, IEE a Tendra 
Európskej komisie. Z národných výskumných 
aktivít sa v minulom roku na FEŠRR riešili pro-
jekty VEGA, tematicky zamerané na SPP a trh s 
poľnohospodárskou pôdou, efektívnosť správ-
neho konania orgánov štátnej správy v oblasti 
živnostenského podnikania, modelovanie rastu 
energetických bylín, ich produkčného a energe-
tického potenciálu, ako aj otázky kvality vody 
vo vodných tokoch v dôsledku zmenenej klímy. 
V rámci projektu APVV sa rieši vplyv kreativity 
na ekonomický rast na národnej i regionálnej 
úrovni.

Každoročne organizovaný vedecký deň je 
prospešnou platformou pre vzájomnú informo-
vanosť pracovníkov fakulty, ktorá je dôležitým 
predpokladom sieťovania výskumníkov nielen 
v národných, ale najmä v medzinárodných 
podmienkach vedeckovýskumnej spolupráce. 
Výstupom podujatia bude zborník výsledkov 
výskumnej činnosti zodpovedných riešiteľov 
projektov vydaný v slovenskom a anglickom 
jazyku.                   

 Doc. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.,
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FEŠRR

Nový indonézsky veľvyslanec na návšteve SPU 
Na prvú oficiálnu návštevu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zavítal 7. februá- 
ra nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej republiky v  SR Djumantoro 
Purwokoputro Purbo v  sprievode zástupkyne veľvyslanectva Meylie Wulandari. Vzácneho 
hosťa na našej alma mater privítal rektor Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori a de-
kani.  Predmetom rozhovoru bolo vyhodnotenie doterajšej a načrtnutie budúcej akademic-
kej a vedeckovýskumnej spolupráce. 

Fakulta európskych štúdií a regionálne-
ho rozvoja SPU zorganizovala 14. januára 
pod záštitou dekanky prof. Anny Bandle-
rovej vedecký deň. 

Vedecký deň na FEŠRR

Orientovaná je hlavne na hľadanie nových 
biologických zdrojov pre riešenie potravinovej 
bezpečnosti v meniacich sa klimatických pod-
mienkach, zlepšovanie zdravia obyvateľstva, 
zvyšovanie kvality života, riešenie životného 
prostredia, hľadanie nových surovín pre potra-
vinárske, farmaceutické a kozmetické využitie, 
ako aj vytváranie prostredia pre sociálno-eko-
nomický rozvoj malých a stredných poľnohos-
podárskych podnikov a rozvoj vidieka.

Najrozsiahlejšia spolupráca sa zabezpečuje v 
oblasti výskumu, a to prostredníctvom prepo-
jenia na vzdelávací program doktorandov, štu-
dentov a výskumných pracovníkov a riešením 
dvoch dlhodobých medzinárodných projektov.

Výskum včelieho obnôžkového peľu
Včelí obnôžkový peľ (na snímke) patrí medzi 

originálne prírodné produkty, využívané najmä 
v potravinárstve a farmácii. Ako zdroj biolo-
gicky aktívnych látok sa využíva aj na kŕmenie 
hospodárskych zvierat. Na Slovensku sú včelári 
schopní zozbierať viac ako 500 ton tohto pro-
duktu, na Ukrajine sú oveľa väčšie možnosti 
pre jeho zber i využívanie. Mnohé vlastnosti 
včelieho obnôžkového peľu, najmä čo sa týka 
druhov, nie sú dostatočne známe. Z toho dô-
vodu sa skúmajú jeho znaky na morfologickej, 

biochemickej, senzorickej, mikrobiologickej, 
fytoterapeutickej a inej úrovni.

Za ukrajinskú stranu projekt koordinuje doc. 
Valerij Brovarskyj z Katedry včelárstva pri Ná-
rodnej univerzite prírodných a environmentál-
nych vied v Kyjeve. Na riešení problematiky 
sa aktívne podieľajú aj výskumní pracovníci z 
Ústavu fyziky pri Národnej akadémii vied Ukra-
jiny, Inštitútu fytoterapie pri Národnej univer-
zite v Užhorode, z Národnej leteckej univerzity 
v Kyjeve a z ďalších univerzít v Arménsku, Srb-
sku, ČR atď. Výskumní pracovníci absolvovali 
výmenné pobyty a výsledky z riešenia proble-
matiky spracovali v spoločne vydanej mono-
grafii Včelí obnôžkový peľ. Najnovšie poznatky 
budú uverejnené aj v spoločne pripravovaných 
publikáciach Klasifikátor pre hodnotenie kvali-
ty včelieho obnôžkového peľu a Vnútrodruho-
vá variabilita peľových zŕn ovocných druhov.

Netradičné druhy rastlín pre zlepšenie kva-
lity života

Riešením druhého medzinárodného projektu 
bolo zhodnotených viac ako tisíc genotypov z 
32 menej známych, zabudnutých a nevyužíva-
ných rastlín pre ekologické agropotravinárstvo 
a produkciu biopotravín. Problematika je orien-
tovaná na introdukciu, pestovanie, rozširovanie 
a využívanie uvedených rastlín hlavne v eko-

logickom poľnohospodárstve. Za ukrajinskú 
stranu projekt koordinuje Dr. Oľga Grygorieva 
z Národnej botanickej záhrady M. M. Griška 
pri Národnej akadémii vied Ukrajiny. Na jeho 
riešení sa podieľajú aj výskumníci z Botanic-
kej záhrady v Jalte, výskumného pracoviska 
Nová Kachovka, Národnej univerzity v Užhoro-
de, Komerčnej akadémie vo Ľvove a z ďalších 
pracovísk Ruska, Arménska, Srbska. Získané 
poznatky a výsledky, na ktorých sa podieľalo 
viac ako 150 doktorandov a výskumných pra-
covníkov, boli prezentované vo viac ako 180 
odborných publikáciách, vedeckých periodi-
kách a na vedeckých konferenciách. Na riešení 
problematiky sa za ostatných 10 rokov podie-
ľalo aj 84 doktorandov a výskumných pracov-
níkov (z toho 54 z Ukrajiny), ktorí absolvovali 
výskumné pobyty na SPU v Nitre s finančným 
zabezpečením  z Národného štipendijného 
programu SR a Medzinárodného vyšehradské-
ho fondu.

Medzi výstupy z riešených projektov patria 
aj spoločne organizované vedecké konferencie 
zamerané na problematiku zdravej výživy a 
fytoterapie, organizované s Národnou univerzi-
tou v Užhorode. V tomto roku pripravujú ko-
lektívy spoločnú vedeckú konferenciu v Kyjeve 
organizovanú Národnou botanickou záhradou 
M. M. Griška pod názvom Netradičné, nové a 
zabudnuté druhy rastlín. Vďaka aktívnej spolu-
práci sa realizuje aj výmena poznatkov a infor-
mácií, overovanie technológie množenia netra-
dičných druhov a možnosť využívania unikát-
nej laboratórnej techniky, vývoj a spracovanie 
e-vzdelávacích produktov a pod.

Zahraniční účastníci výskumných pobytov 
sa aktívne zapájajú aj do experimentálnych 
aktivít spojených s riešením výskumného pro-
jektu ITMS 26220220115 Podpora inovácie 
technológií špeciálnych výrobkov biopotravín 
pre zdravú výživu ľudí, realizovaného v rámci 
Excelentného centra ochrany a využívania ag-
robiodiverzity na základe podpory operačného 
programu Výskum a vývoj financovaného z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tieto a ďalšie výstupy významne prispieva-
jú k rozvoju internacionalizácie vedy v súlade 
s programom ECOVA pri Fakulte agrobiológie 
a potravinových zdrojov a vzdelávania v pod-
mienkach našej univerzity a jej odborných pra-
covísk.  

 Doc. Ing. Ján Brindza, CSc., FAPZ

pokračovanie zo strany 1

Deň otvorených dverí...   

Vedúci Katedry výživy zvierat FAPZ doc. Ing 
Milan Šimko, PhD., predstavil návštevníkom la-
boratórium s modernými prístrojmi.  

So slávnostným príhovorom vystúpila pro-
rektorka prof. Elena Horská a dekan FBP prof. 
Ján Tomáš. Tematické zameranie konferencie 
bolo smerované do 4 rokovacích sekcií, ktorým 
predchádzali plenárne prednášky štátnej tajom-
níčky MPaRV SR prof. Magdalény Lacko-Barto-
šovej, riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravino-
vej správy SR prof. Jozefa Bíreša a zástupcov 
zahraničných partnerských univerzít. V rámci 
17 prednášok a 125 posterov boli na poduja-
tí prezentované najnovšie poznatky z oblasti 
kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potra-
vín, rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych 
biotechnológií, genetických zdrojov, moleku-
lárnych markerov hospodársky významných 
vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu 
produkcie. Príspevky z podujatia sú publikova-
né vo vedeckom časopise The Journal of Micro-
biology, Biotechnology and Food Sciences. 

    Doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., FBP

materiály o študijných programoch na fakultách 
i spravodaj Poľnohospodár. Každá fakulta si pre 
návštevníkov pripravila niečo zaujímavé - FAPZ 
prehliadku expozícií rastlín a zvierat, jazdeckého 
areálu, FBP laboratórneho pivovaru, laboratória 
na výrobu pečiva a mikrobiologického laborató-
ria. FEM zaujala vedomostnými testami: Mladý 
Európan, Mladý ekonóm a Šikovný matematik. 
FEŠRR zorganizovala diskusiu so študentmi na 
tému Skúsenosti a príležitosti spojené so štúdiom 
na FEŠRR. Absolventi fakulty počas prezentá-
cie Na čo ma univerzita nepripravila predstavili 
svoje regióny a projekty, na ktorých sa podieľa-
jú.  Návštevníci obdivovali aj výstavu fotografií 
Zmeny hodnotových orientácií. FZKI predstavila 
projektové práce svojich študentov. TF ponúkla 
prehliadku poľnohospodárskej techniky, mode-
lov, cvičné jazdy na traktore, osobných automo-
biloch i na trenažéri autoškoly, demonštrovala 
fyzikálne pokusy a pripravila súťažný kvíz Mladý 
Einstein. Erasmáci zaujali prezentáciou S univer-
zitou do sveta a v rámci sprievodného podujatia 
Maľuj a spíkuj, na ktorom sa podieľali aj pracov-
níci E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej 

komunikácie, si so žiakmi ZŠ precvičili anglické 
slovíčka o zdravej výžive. Katedra udržateľného 
poľnohospodárstva a herbológie FAPZ pripravila 
pre najmenších prednášku spojenú s ochutnáv-
kou čaju. Už tradične počas DOD bolo možné 
nahliadnuť do Kancelárie rektora SPU, kde náv-
števníkov privítal rektor prof. Peter Bielik. Štu-
dentov z Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre za-
ujímalo okrem informácií o možnostiach, ktoré 
SPU ponúka, napríklad aj to, prečo si rektor ako 
maturant vybral štúdium ekonomických vied.   

O výbornú atmosféru DOD sa postarali členo-
via Internátneho rozhlasového štúdia Mladosť. 
Podujatie sponzorsky podporil Tekmar, Lilien-
ne, s.r.o., Subway, ŠEVT, Veolia a E-KU Inštitút 
jazykovej a interkultúrnej komunikácie, mediál-
ne týždenník Roľnícke noviny a mesačník Slo-
venský chov. 

„Dúfame, že v tento deň sa každý stredoškolák 
dozvedel čo najviac o svojej budúcej profesii a 
misky váh sa naklonili na našu stranu,“ poveda-
la za organizátorov DOD prorektorka prof. Elena 
Horská.

„Odhadla by som to na viac ako tisíc ľudí, naj-

viac sa zajímajú o to, ako sa sem dostať, aké sú 
prijímacie skúšky a študijné programy,“ poveda-
la doktorandka Katka, ktorá strávila DOD ako in-
formátorka vo foyeri pod aulou SPU. „Prevládali 
najmä študenti nitrianskych stredných škôl, ale 
prihlásili sa nám záujemcovia aj zo Serede, Tr-
navy, Bratislavy a dokonca aj z Košíc“.

Na DOD zavítala aj skupina budúcich matu-
rantov zo Strednej odbornej školy vo Vrábľoch. 
Chlapci sa vyjadrili, že ich zaujímajú najmä 
technické smery. „Jedným z dôvodov, prečo 
plánujem ísť na SPU, je možnosť študovať na 
Technickej fakulte informatiku, automatizáciu 
a elektrotechniku, ale aj dobrá zamestnanosť 
absolventov tohto štúdia a neposledným dôvo-
dom je lokalizácia univerzity, keďže sa nachá-
dza blízko môjho bydliska,“ podelil sa so svojimi 
úvahami Jozef Koprda.          Renáta Chosraviová

	Foto:	archív	fakulty

Erasmáci	na	DOD.                        Snímky:	rch

Foto:	za

Ebenovník rajčiakový (hurmikaki).  
Snímky:	archív	JB

Foto:	archív	FBP
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Význam pôdy pre človeka vyplýva z jej funk-
cií, nenahraditeľne pôsobiacich v prírode, a 
tým vlastne vo všetkých odvetviach spoloč-
nosti. Človek bol a aj v budúcnosti zostane 
existenčne spätý s týmto prírodným zdrojom, 
ktorý mu zabezpečuje produkciu rastlín a 
predstavuje priestor pre jeho aktivity. Ľudstvo 
na jednej strane pôdu využíva na zabezpeče-
nie svojich životných potrieb, na druhej strane 
svojou priemyselnou aktivitou a niekedy až 
drancovaním pôdy výrazne prispieva k znižo-
vaniu jej výmery a kvality.

Základnou požiadavkou fungovania poľno-
hospodárskej krajiny je zachovanie funkcií 
pôdy v prírode. Rozhodujúcimi funkciami z 
hľadiska stability prostredia a kvality ľudské-
ho života sú jej ekologické funkcie – produk-
cia biomasy, filtračná a akumulačná funkcia, 
transformačná, asanačná, pufračná, prostredie 
pre organizmy a génová rezerva. V rámci soci-
álno-ekonomických funkcií pôda predstavuje 
miesto pre rozvoj infraštruktúry, zdroj energie 
a surovín, archeologických a paleontologic-
kých nálezov. Sociálno-ekonomické funkcie 
nie sú funkciami v pravom zmysle slova. Pred-
stavujú zdroj pre ľudskú aktivitu a spravidla 

sú v protiklade k ekologickým funkciám, pre-
tože znemožňujú ekologické využívanie pôdy. 
Pôda má obmedzenú schopnosť eliminovať 
negatívne vplyvy na jej ekologické funkcie. Ich 
nezabezpečená ochrana vedie k jej degradácii.

O degradácii pôdy
 Je to proces, ktorý znižuje schopnosť pôdy 

vytvárať úrodu. Preto je nevyhnutná účinná 
ochrana poľnohospodárskej pôdy z hľadiska 
minimalizácie jej kvantitatívneho úbytku, ako 
aj obmedzenia rôznych negatívnych vplyvov, 
vedúcich k nevratným, prípadne vratným 
zmenám jej kvality. Ak ľudstvo výrazným po-
dielom prispelo k znehodnocovaniu pôdy, tak 
práve človek musí napraviť doterajšie omyly a 
chyby súvisiace s jej využívaním.

Rozsah a významnosť degradačných pro-
cesov v rámci poľnohospodárskych pôd SR 
možno dokumentovať publikovanými údajmi: 
úbytkom humusu je permanentne ovplyv-
nených viac než 59 % výmery, vodnou eró-
ziou ohrozených 47 % výmery, zhutňovaním 
ovplyvnených 27 % výmery, acidifikáciou 
postihnutých 17 % výmery, veternou eróziou 
ohrozených 6 % výmery a kontamináciou 
ovplyvnených asi 1 % výmery. Z toho je zrej-

mé, že ekonomická prosperita vyplývajúca 
z produkčného potenciálu poľnohospodár-
skych pôd v SR je veľmi rozdielna. Najvyššiu 
priemernú hodnotu, vyjadrenú v stobodovej 
stupnici, dosahuje Trnavský (77), Nitriansky 
(75,5) a Bratislavský kraj (72,4), najnižšiu Ži-
linský (29,9), Prešovský (36,3) a Banskobys-
trický kraj (43,2). Poľnohospodárska pôda je 
pod neustálym tlakom intenzívneho a často 
nevhodného využívania a hospodárskeho roz-
voja regiónu, keď dochádza k záberom najkva-
litnejších pôd a nedostatočnému uplatňovaniu 
racionálnych zásad pri ich využívaní. 

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že význam 
pôdy pre ľudskú spoločnosť nie je patrične do-
cenený. Vyplýva to z nedostatočného povedo-
mia verejnosti o pôde. Stále pretrváva pohľad 

na pôdu ako na takmer nevyčerpateľný prí-
rodný zdroj. Dôležité odborné poznatky o jej 
degradácii a ochrane nenachádzajú potrebné 
uplatnenie v praktickom živote. 

Veľké rezervy sú v oblasti vzdelávania uží-
vateľov pôdy, ako aj v oblasti zvyšovania en-
vironmentálneho povedomia širokej verejnosti 
zo strany odborných a vzdelávacích inštitúcií 
a masmédií. Nevyhnutná potreba zvyšova-
nia povedomia o pôde vyplýva aj z toho, že 
dnešná mladá generácia s ňou veľmi neprichá-
dza do kontaktu, pretože len málo rodičov sa 
živí poľnohospodárstvom. Uvedené problémy, 
súvisiace s využívaním a ochranou pôdy, nie 
sú len lokálne, majú európsky a celosvetový 
rozmer.

V súvislosti s vážnou situáciou boli prijaté 
dôležité dokumenty o pôde – Európska charta 
o pôde a Svetová charta o pôde, ale aj ďalšie, 
zdôrazňujúce jej význam a funkcie a vyzýva-
júce verejnosť, štáty a ich vlády, aby ochraňo-
vali a zveľaďovali tento pre človeka nenahra-
diteľný prírodný zdroj. V intenciách Európskej 
a Svetovej charty o pôde treba zabezpečovať 
vzdelávanie a výskum pôdy aj na SPU v Nitre, 
a tak priamo či nepriamo nabádať k takému 
konaniu pri využívaní pôdneho fondu, kto-
ré bude zárukou zachovania pôdneho krytu 
Zeme, lebo od neho je závislý osud a život ce-
lého ľudstva.                           

Prof. Ing. Jozef Hanes, PhD.

Nadácia Claas Stiftung ocenila aj našich študentov

V roku 1999 bola založená Nadácia Claas 
s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohos-
podárstva a poľnohospodárskej techniky. Na-
dácia spolupracuje s medzinárodným tímom 
expertov z oblasti poľnohospodárskych vied 
a renomovanými univerzitami doma a v za-
hraničí. Vedenie firmy Claas si uvedomuje, 
že existujúce zdroje a plochy poľnohospodár-
sky využiteľnej pôdy sú ohraničené, a preto 
je veľmi dôležité ich inteligentné a udržateľné 
obhospodarovanie. Rastúci význam nemá teda 
len samotná poľnohospodárska technika, ale 
predovšetkým jej odborné a vedecké využíva-
nie. Základné motto nadácie znie: „Už dnes 
podporovať dorast budúcnosti.“ Jej osobitným 
poslaním je nadchnúť pre vedu a techniku už 
žiakov v školách. Študentom poskytuje každo-
ročne štipendiá, ktoré vytvárajú podporu na 
12 mesiacov štúdia. Prostriedky a projekty na-
dácie od jej založenia rastú, v súčasnosti je jej 
vklad na hranici 6 mil. eur.

Aktivity nadácie
Aktivity Nadácie Claas sú riadené viacerými 

grémiami. Kuratórium rozhoduje o podpore 
projektov a intenzívne radí pri uskutočňovaní 
ťažiskových bodov projektov. V legislatívnych 
otázkach stanov a podpôr zastupuje nadáciu jej 
hospodárske vedenie. Odborné rozhodovanie, 
napríklad v otázkach hodnotenia súťažných 
prác, posudzuje medzinárodná porota zložená 
z expertov renomovaných vysokých škôl v Ne-
mecku a v zahraničí. Ocenenia sú spojené s fi-
nančným ohodnotením v rozsahu od 3600 do 
7200 eur. 

V súčasnosti nadácia podporuje školské „vý-

skumné centrá“ na viacerých nemeckých ško-
lách a angažuje sa pri udeľovaní cien osobitne 
nadaným študentom na Univerzite v Paderbor-
ne. Ocenení študenti sú každoročne pozvaní na 
Deň techniky firmy Claas, kde sa môžu veno-
vať technike pod odborným vedením.

S cieľom podporiť zlepšenie kvality výsku-
mu a výučby Nadácia Claas spolupracuje s vý-
znamnými univerzitami v Nemecku a v zahra-
ničí. Táto aktivita sa realizuje formou progra-
mov partnerstva s jednotlivými univerzitami, 
financovaním štipendií alebo podporou jednot-
livých výskumných projektov. Od založenia na-
dácie bolo v rôznych programoch podporených 
viac než 200 študentov a 20 vysokých škôl. V 
Programe partnerstva, ktorý začal v roku 2007, 
uspela Univerzita Angela Kancheva v Russe 
(Bulharsko), v roku 2008 Banátska univerzita 
v Temešvári (Rumunsko), v roku 2009 Uni-
verza prírodných vied v Poznani (Poľsko) a v 
roku 2010 Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre. Program partnerstva predsta-
vuje okrem iného aj dotáciu 15-tisíc eur. Aj 
v ďalších programoch podporuje Nadácia Claas 
technickú tvorivosť vysokoškolských študentov 
v duchu vytvárania podmienok pre budúcnosť. 
Do tejto oblasti patrí aj medzinárodná súťaž 
tvorivosti mladých konštruktérov v oblasti ro-
botických poľnohospodárskych strojov pre 
poľné práce - Field Robot Event, ktorá vznik-
la v roku 2002 na Univerzite vo Wageningen 
(Holandsko). V roku 2013 sa bude konať na 
Technickej fakulte Českej zemědělskej univer-
zity v Prahe. Ocenenia každoročne slávnostne 
odovzdáva osobne pán Helumt Claas (87 r).

Partnerstvo SPU v Nitre a Nadácie Claas
V roku 2010 na základe spracovanej informá-

cie o úrovni vzdelávania a výskumu v oblasti 
poľnohospodárskych vied rozhodla Nadácia 
Claas o zaradení SPU v Nitre do programu part-
nerstva. V auguste 2010 navštívili pracovníci 
nadácie našu univerzitu. Prezreli si priestory 
Technickej fakulty a rokovali o možnej spo-
lupráci s jej vedením na čele s dekanom prof. 
Ing. Zdenkom Tkáčom, PhD. Na osobitnom pri-
jatí odovzdali rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. 
Petrovi Bielikovi, PhD., príslušné doklady o za-
radení. Následne na slávnostnom udeľovaní 
výročných ocenení v Technoparku sídla firmy 
Claas v Harsewinkeli (SRN) poverený zástup-
ca SPU v Nitre prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., 
predstavil aktivity SPU a prezentoval jej výsled-
ky. Deklarované partnerstvo má po dvoch ro-
koch už konkrétnu podobu. Na výučbu odbor-
ných predmetov poľnohospodárskych strojov 
dostala Katedra strojov a výrobných systémov 
ako model funkčnú kabínu obilného kombajnu 
Claas (rad 6) vrátane jej elektronického vyba-
venia. S jej uvedením do činnosti pomáhala fir-
ma Agrall, s.r.o., so sídlom v Bajči, ktorá je pre-
dajcom poľnohospodárskej techniky Claas na 
Slovensku. Na výučbu aplikácie informačných 
technológií do výrobného procesu  firma Claas 
poskytla softvér Agrocom, umožňujúci vyhod-
nocovanie údajov získaných pri monitorovaní 
výšky úrody palubným počítačom obilného 
kombajnu. Konkrétne údaje na vyhodnocova-
nie sú získané prevažne zo zberových prác pri 
riešení projektov na Vysokoškolskom poľno-
hospodárskom podniku SPU, s.r.o., Kolíňany.              

Na základe finančnej podpory získanej v  sú-
vislosti s partnerstvom SPU s Nadáciou Claas 
bola na Katedre strojov a výrobných systémov 
TF stavebne upravená cvičebňa. Súčasne sú 
priebežne obstarávané doplňujúce zariadenia. 

Na základe predloženého projektu získal Ing. 
Koloman Krištof (TF) štipendium takmer 10-ti-
síc eur na pokrytie časti nákladov štúdia na 
Harper Adams University Collage (UK) s cie-
ľom získať titul MPhil.

V rámci každoročných ocenení boli v roku 
2012 študentom z partnerských univerzít 
udelené ceny International Student Prize za 
obhájené bakalárske práce týkajúce sa poľno-
hospodárskej techniky. Slávnostný ceremoniál 
odovzdávania ocenení sa uskutočnil 30. ok-
tóbra 2012 v Technoparku sídla firmy Claas. 

Študenti získali Certfikát Nadácie Claas s fi-
nančnou podporou. Držitelia prvej ceny z kaž-
dej univerzity boli pozvaní na osobné prevzatie.

Z Technickej fakulty SPU boli v roku 2012 
ocenení študenti: 

1. Bc. Peter Skalský - 2 000 eur 
(školiteľka Ing. Jana Galambošová, MPhil., PhD.) 
2. Bc. Jakub Furka - 1 500 eur  
(školiteľ doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.)
3. Bc. Matej Macák - 1 000 eur 
(školiteľ Ing. Miroslav Macák, PhD.)

Partnerstvo SPU v Nitre s Nadáciou Claas 
otvára priestor aj našim študentom uchádzať 
sa o každoročne vyhlasované formy podpo-
ry určené na ich ďalšie vzdelávanie. Výzva na 
rok 2013 bola zverejnená práve v týchto dňoch. 
Informácie možno získať na portáli www. 
claas-stiftung.com, na webovej stránke SPU, ale 
aj v Kancelárii zahraničných vzťahov a medzi-
národných vzdelávacích programov SPU alebo 
u autora tohto príspevku.

Veríme, že získaná podpora pomôže všetkým 
oceneným a možnosti, plynúce z partnerstva 
SPU v Nitre a Nadácie Claas budú inšpiráciou 
pre ďalších študentov. Zážitok zo stretnutia 
s významnými osobnosťami pôsobiacimi v ob-
lasti poľnohospodárskej techniky v Európe, 

nadviazanie priateľstva so študentmi z iných 
poľnohospodárskych univerzít, dobrý pocit 
z ocenenia a úžitok z ceny isto stojí za rozmýš-
ľanie a námahu pri výbere a riešení svojej baka-
lárskej práce.

Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF

Tam, kde všetko začína a končí alebo fenomén s názvom pôda 

Nemecká firma Claas oslávila 11. januára sto rokov pôsobnosti vo vývoji 
a výrobe poľnohospodárskej techniky. Vo svojich aktivitách myslí na bu-
dúcnosť. 

Vyspelosť civilizácie možno hodnotiť na základe rôznych kritérií. Jedným z nich je  
spôsob, akým ľudstvo zaobchádza s pôdou,  ktorá je nielen samostatným ekosys-
témom, ale zároveň aj článkom v ďalších ekosystémoch a má množstvo funkcií. V 
podstate umožňuje život na našej planéte. Kvalitná úrodná pôda nie je samozrej-
mosťou a je naším veľkým bohatstvom...

Dekan TF prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., s ocenenými študentmi.	 			Foto:	za

Na slávnostnom ceremoniáli International 
Student Prize sa zúčastnil aj koordinátor čin-
nosti Nadácie Claas na SPU v Nitre prof. Ing. 
Vladimír Rataj, PhD., ktorý v mene rektora SPU 
a dekana TF  tlmočil poďakovanie p. Helmutovi 
Claasovi za podporu našich študentov a za ich 
motiváciu pre ďalšie štúdium problematiky poľ-
nohospodárskej techniky.       Foto:	archív	VR
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Koordinátorka projektu E. Marišová na stretnutí  
v Moskve.    Foto:	archív	EM	

Spolupráca s Kazachstanom     
„SPU odštartovala v roku 2012 aktívnu spolu-

prácu s partnerskými univerzitami z Kazachsta-
nu. V rámci  troch intenzívnych pobytov sme na 
našej univerzite privítali študentov a pedagógov 
z Kazašskej národnej poľnohospodárskej univer-
zity (KNPU) v Almaty a Kazašskej agrotechnic-
kej univerzity S. Sejfullina v Astane. 

Na základe bilaterálnej dohody medzi SPU 

v Nitre a KNPU v Almaty navštívila v predvia-
nočnom období SPU skupina 12 študentov z 
Kazachstanu (na snímke), ktorí mali možnosť 
zoznámiť sa s prostredím našej univerzity, na-
čerpať vedomosti prostredníctvom odborných 
prednášok a konzultácií na FAPZ a FZKI, ako aj 
získať informácie o študijných programoch na 
uvedených fakultách. Počas pobytu zahraniční 
študenti diskutovali s rektorom SPU, navštívili 
Slovenskú poľnohospodársku knižnicu pri SPU 
v Nitre a absolvovali prednášku o histórii a kul-
túre SR. Kancelária zahraničných vzťahov a me-
dzinárodných vzdelávacích programov pre nich 
pripravila aj bohatý kultúrny program, a umož-
nila im tak spoznať zaujímavé miesta Slovenska, 
ako aj hlavné mestá našich susedov v Maďarsku 
a Rakúsku. Veľký záujem kazašských študentov 
o štúdium na našej univerzite je predpokladom 
úspešnej spolupráce aj  v budúcnosti. SPU má 
tak možnosť prezentovať sa v novom kultúrnom, 
hospodárskom a spoločenskom prostredí stred-
nej Ázie. V novembri 2012 absolvovali pobyt 
na FEM a FBP aj šiesti doktorandi a 12 učitelia 
z univerzity v Astane.  

Tempus 
Do nového roka vstupujeme s tromi novými 

projektmi TEMPUS. Projekt pod názvom Po-
silňovanie celoživotného vzdelávania v oblasti 
environmentálnych vied v Rusku, ktorého koor- 
dinátorkou je doc. JUDr. Eleonóra Marišová, 
PhD., sa zameriava na vytvorenie národného 
rámca pre celoživotné vzdelávanie v súlade s po-
trebami spoločnosti založenej na vedomostiach 
v Ruskej federácii. Hlavnou myšlienkou ďalšieho 
projektu pod názvom Nastavenie poľnohospo-
dárskych odborných štúdií v oblasti západného 
Balkánu, koordinovaného rektorom SPU Dr. h.c. 
prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., je zlepšenie a 
modernizácia odborných študijných programov 
v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva na 
bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia v Srbsku 
a Bosne a Hercegovine. Úlohou posledného z tro-
jice projektov TEMPUS - Vysoké ciele národných 
organizačných reforiem, je vzdelávanie pracov-
níkov verejnej správy. Do projektu je zapojených  
šesť univerzít z Kirgizska. Projekt koordinuje 
prof. Dr. Ing. Elena Horská.

Visegrad  University Association 
Vyšehradská asociácia univerzít bude aj roku 

2013 organizovať podujatia, ktorých úlohou je 
prepojiť partnerské univerzity s cieľom vytvoriť 
kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a 
iniciovať užšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej 
skupiny a kooperujúcich regiónov. Z hlavných 
aktivít spomeňme pripravovanú medzinárodnú 
letnú školu pod názvom Agropodnikanie: Glo-
bálny - regionálny versus lokálny rámec. Dvoj-
týždňové podujatie sa uskutoční v Nitre, Moskve 
a St. Peterburgu v júni a júli 2013. Pripravená je 
aj konferencia doktorandov Multifunkčnosť a re-
gionálny rozvoj v maďarskom Gödöllő v októbri 
tohto roku, či ďalšie dve vydania medzinárodné-
ho vedeckého časopisu Visegrad Journal on Bio-
economy and Sustainable Development.  

My University
Univerzitný diskusno-informačný portál už 

tretí rok ponúka všetkým registrovaným užíva-
teľom možnosť podeliť sa so svojimi názormi na 
chod našej univerzity. Zaujímavé a často pod-
netné postrehy študentov a pracovníkov SPU zin-
tenzívňujú a zefektívňujú proces komunikácie 
a prispievajú tak k vytváraniu otvoreného a de-

mokratického akademického prostredia. Aj v po-
slednom roku trvania projektu My University 
pripravil projektový tím množstvo zaujímavých 
diskusných tém a rozhodovacie procesy na našej 
univerzite tak budete môcť ovplyvniť aj vy.

Leonardo da Vinci 
V roku 2012 bol ukončený projekt Leonardo da 

Vinci, v rámci ktorého sa 17 absolventov zúčast-
nilo na stážach v zahraničných firmách. V súčas-
nosti pripravujeme nový projekt, ktorý ponúkne 
možnosti na získanie praxe v medzinárodnom 
prostredí pre ďalších absolventov našej univerzi-
ty, čím sa zvýšia ich šance na úspešné uplatnenie 
sa na trhu práce. V roku 2013 je plánovaný nový 
projekt Leonardo da Vinci „Zelený most – Eu-
rópske skúsenosti pre lokálny udržateľný rozvoj 
(ZEMO)“, ktorý ponúkne možnosti mobilít pre 
28 odborných zamestnancov SPU v podnikoch 
v zahraničí v oblastiach poľnohospodárskej a po-
travinárskej výroby, marketingu a manažmentu, 
environmentalistiky a cestovného ruchu.

Ing. Katarína Čiefová absolvovala stáž vo World 
Trade Centre, v Poznani v Poľsku:

„Stáž vo WTC Poznaň bola pre mňa veľmi za-
ujímavá a podnetná skúsenosť. Pracovala som 

vo veľmi príjemnom kolektíve mladých úspeš-
ných žien, kde bola úžasná pracovná atmosfé-
ra. Pri každodenných aktivitách som pomáhala 
najmä pani Paulíne Molskej, matchmaking&PR 
manažérke. Mala som na starosti rôzne admi-

nistratívne úlohy, spojené s databázami klien-
tov, vyhľadávaním nových klientov na európ-
skom trhu a podobne,“ delí sa so skúsenosťami. 

Erasmus: návšteva z Európskej komisie
V novembri 2012 zástupkyňa Európskej komi-

sie uskutočnila monitorovaciu návštevu progra-
mu Erasmus na SPU v Nitre. Stretla sa s predsta-
viteľmi univerzity, učiteľmi i študentmi. Hlavný 
koordinátor podprogramu Erasmus z GR pre 
vzdelávanie a kultúru Európskej komisie Adam 
Tyson listom následne vyjadril mimoriadnu spo-
kojnosť s realizáciou programu Erasmus na našej 
univerzite. Vyzdvihol prácu koordinátorov a ad-
ministrátorov programu, ako aj vysokú úroveň  
starostlivosti o zahraničných študentov prostred-
níctvom študentskej dobrovoľníckej organizácie 
ESN SUA Nitra, ktorá je súčasťou európskej orga-
nizácie Erasmus Student Network a na našej uni-
verzite funguje už šiesty rok. Potešujúci je i fakt, 
že SPU ako dlhodobo najaktívnejšia univerzita 
v SR v realizácii Erasmus Intenzívnych progra-
mov, bude zaradená do publikácie najúspešnej-
ších univerzít Erasmus Success Stories 2012, kto-
rú každoročne vydáva Európska komisia. 

International Week 2013
V rámci programu Erasmus v dňoch 22. - 26. 4. 

2013 pripravujeme International Week pre zahra-
ničných učiteľov z partnerských univerzít, ktorí 
budú na fakultách SPU prezentovať svoje pred-
nášky na vybraných predmetoch. Týmto spôso-
bom aj študenti, ktorí neabsolvujú zahraničný 
študijný pobyt budú mať možnosť zažiť medziná-
rodnú atmosféru v rámci vyučovacieho procesu. 

Erasmus Mundus 
Od roku 2011 je SPU v Nitre súčasťou konzor-

cia univerzít ERANET MUNDUS – Euro-Russian 
Academic Network, ktoré umožňuje výmenu 
študentov a učiteľov a podporuje vzájomnú 
spoluprácu medzi európskymi a ruskými uni-
verzitami. V rámci tohto projektu u nás v súčas-
nosti študujú dve študentky z dvoch ruských 
univerzít. Mobilitu učiteľa absolvovala Dr. Oľga 
Lichačeva zo Štátnej univerzity v Pskove na Ka-
tedre botaniky FAPZ a PaedDr. Ľubomíra Morav-
cová, PhD., vedúca Katedry jazykov FEM, zase 
navštívila Moskovskú štátnu univerzitu M. V. 
Lomonosova. V minulom roku bola schválená 
i nadväzujúca a rozšírená sieť ERANET PLUS.  
Obe siete bežia paralelne, takže možnosti vyces-
tovať do Ruska sa takpovediac zdvojnásobili. Te-
šíme sa, že aj program Erasmus Mundus sa do-
stáva viac do povedomia našich študentov a uči-
teľov a rastie záujem aj o mobility do tejto časti 
sveta.                                                                            r

Internacionalizácia činnosti SPU v Nitre predstavuje kľúčovú oblasť rozvoja univerzity a jej fakúlt, tak v súvislosti so vstupom SR 
do Európskej únie, ako aj z hľadiska ich budúceho rozvoja. Medzinárodná spolupráca je významná nielen v celkovom kontexte jej 
rozvoja, ale najmä z hľadiska jej vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti. O tom, čo sa v minulom roku udialo na poli internacio-
nalizácie na SPU, nás informovala prof. Dr. Ing. ELENA HORSKÁ, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou.

Sme plnohodnotným partnerom v medzinárodných štruktúrach

Do projektu je zapojených 14 partnerov: päť 
univerzít z Ruskej federácie, Ministerstvo škol-
stva a výskumu RF, Dokučajevova spoločnosť 
pre výskum pôdy (Dokuchaev Society of Soil 
Science), Asociácia vzdelávania a metodológie 
pre agronomické vzdelávanie, Spolkový úrad pre 
dohľad nad prírodnými zdrojmi, ako aj inštitúcie 
z EÚ: univerzita BOKU (Rakúsko), UNITUS (Ta-
liansko), EDUTER (Francúzsko) a Rakúska agen-
túra pre zabezpečenie kvality a akreditácie. SPU 
v Nitre sa stala prvou inštitúciou v SR, ktorá koor-
dinuje projekt TEMPUS v rámci poslednej výzvy. 
Koordinátorkou trojročného projektu STREAM je 
doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 

Vytvorená bola aj webstránka projektu:  
www.ecostreamrus.com/en/. V súčasnosti sa 
všetci projektoví partneri podieľajú na vypracova-
ní analýzy potrieb cieľovej skupiny a podkladov 
pre školenia ruských partnerov v oblasti celoži-
votného vzdelávania, ktoré sa uskutočnia na všet-
kých univerzitách v EÚ vrátane SPU. Tréningy 
partnerov budú predstavovať jednu z najdôleži-
tejších častí prvej etapy projektu a budú zamera-
né na prípadové štúdie základných techník prá-
ce v Systéme na riadenie výučby a na technické 

a metodologické aspekty štúdia. Výsledkom pro-
jektu budú vytvorené horizontálne a regionálne 
distribuované siete pre celoživotné online vzde-
lávanie v oblasti manažmentu životného pros-
tredia. Projekt predstavuje príležitosť pre SPU na 
rozvoj partnerských vzťahov a výmenu skúsenos-
tí nielen v rámci EÚ, ale aj tretích krajín. 

 Ing. Lucia Grešová, 
administrátorka projektu, CMP FEŠRR

Projekt na FEŠRR posilní  
celoživotné vzdelávanie v Rusku

Na základe 5. výzvy Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny 
sektor a kultúru (EACEA) bol v rámci programu TEMPUS schválený pro-
jekt s názvom STREAM – Posilňovanie celoživotného vzdelávania v oblasti 
prírodných vied v Rusku. Predkladateľom bola FEŠRR SPU. 

Foto:	za

Štúdium realizuje SPU spolu so Štátnou poľ-
nohospodárskou Timiriazevovou univerzitou  
v Moskve a novým partnerom – Poľnohospodár-
skou univerzitou v Sankt Peterburgu. Bude sa 
realizovať v dvoch jazykoch – v ruskom a anglic-
kom. Letný semester otvorila prorektorka pre 
zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou prof. 
Elena Horská, lokálna koordinátorka programu 
EURUS AGRI za účasti zástupcov vedenia FEM  
a študentov SPU participujúcich na uvedenom 
medzinárodnom štúdiu. Na pôde SPU privítala 
aj ruských pedagógov – doc. Alexandra V. Šul-
djakova (ŠPTU Moskva) a prorektora prof. Mi-
chaila V. Moskaljeva (PU Sankt Peterburg). Do 
2. ročníka sa zapojilo sedem študentov – traja 
ruskí, štyria slovenskí. Ruskí študenti budú po-
čas tohto semestra študovať na SPU, v ďalšom 
semestri zase ruské univerzity privítajú našich 
študentov.  FEM v spolupráci s ruskými partner-
mi uvažuje o možnosti udeľovania spoločného, 
resp. dvojitého diplomu absolventom uvedené-
ho štúdia. 

Výhody programu pre študenta
Inžiniersky študijný program agrárny obchod 

a marketing EURUS AGRI spája v sebe viacero 
výhod a benefitov pre študenta. V prvom rade 
je to možnosť študovať v dvoch svetových jazy-
koch: anglickom a ruskom. Výučba je rozdelená 
do štyroch semestrov. Prvý a štvrtý semester sa 
štúdium realizuje na domácej univerzite (teda 
pre našich študentov na SPU v Nitre v sloven-
skom jazyku), druhý semester na SPU v Nitre 
po anglicky (spolu so skupinou ruských študen-
tov), tretí semester v ruskom jazyku v Moskve 
alebo v St. Peterburgu.

Ako konštatovala prorektorka E. Horská, z 
hľadiska globálneho smerovania toku medzi-
národného obchodu a medzinárodnej tovarovej 
výmeny možno považovať znalosť anglického 
a ruského jazyka pre budúceho absolventa za 
výbornú kombináciu. Ak k tomu pridáme teri-
toriálne výhodnú pozíciu Slovenska a kultúrnu 
blízkosť k našim východným susedom, môže 
byť absolvent tohto študijného programu ideál-
nym kandidátom na pracovné pozície v našich 
i multinacionálnych spoločnostiach s expanzív-
nymi zámermi v krajinách východnej Európy a 
Strednej Ázie.                               rch

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre otvorili 11. februára 2. ročník medziná-
rodného inžinierskeho štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu pre študijný program ag-
rárny obchod a marketing.
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ING. MICHAL FILO
Pracovná pozícia:  
doktorand na Katedre manažmentu FEM
Miesto narodenia: Trnava 
Vek: 26 
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Najprv pilotom, neskôr ma upútala práca 
pilota pretekárskych áut a kdesi medzi tým 
som chcel byť kozmonautom.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať?
Celkom rád by som sa stretol s niekým z bu-
dúcnosti. Veľmi by ma totiž zaujímalo, ako 
bude svet vyzerať dávno po tom, keď tu už 
nebudem.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť?
Najviac som sa potešil z Vianoc, hoci sú už 
dávno preč. A ešte z množstva snehu, ktoré 
tento rok napadlo v Nitre.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
To, ako ľudstvo pristupuje k planéte, na kto-
rej žije.
Čo rád čítate (počúvate)?
Čítam všeličo. Čo sa týka hudby, mám rád 
skupinu Queen.
Ako si dobíjate energiu?
V zime najčastejšie lyžovaním, cez leto neja-
kou túrou a vo zvyšných dvoch ročných ob-
dobiach podľa počasia.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Mám ich viacero, nebudem sa však nimi 
„chváliť“. Pochváliť sa môžem tým, že pred-
nedávnom sa mi podarilo dvoch z nich zba-
viť.
Aké máte koníčky?
Turistiku, knihy, lyžovanie, filmy.
Máte nejaký obľúbený citát?

Obľúbený síce nemám, ale sú také, ktoré sa 
mi páčia, ako napr.: „Ak som dovidel ďalej, 
bolo to len preto, že som stál na pleciach ob-
rov.“ (Isaac Newton)                                          rch

 V zrkadle                    

Poukázať nekonvenčným spôsobom na rôzne druhy práce a získavania prostried-
kov na živobytie bolo cieľom putovnej výstavy fotografií Zmeny hodnotových 
orientácií, ktorú s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu pripravila 
Debrecínska univerzita – Centrum pre poľnohospodárske a ekonomické vedy, 
Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohospo-
dárska univerzita v Bydgoszczi a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 

Do fotosúťaže sa mohli 
zapojiť študenti, učitelia 
a ostatní pracovníci uve-

dených univerzít. Z najlepších fotografií, vy-
braných medzinárodnou komisiou, vznikla ko-
lekcia, ktorá sa postupne predstaví na všetkých 
partnerských inštitúciách.

Vernisáž na SPU v Nitre, na ktorú prijalo po-
zvanie aj vedenie univerzity a FEŠRR, sa konala 
1. februára vo foyeri pod aulou. Príjemnú atmo-
sféru vytvorilo už úvodné vystúpenie flautistky 
Janky Stehlíkovej, študentky VŠMU v Bratislave, 
ktorá predstavila známe melódie zo všetkých 
krajín V4.

„Snímky odzrkadľujú rôznorodosť ľudskej pra-
covnej činnosti v rámci rôznych stupňov eko-
nomického rozvoja spoločnosti, kultúrnych a 
náboženských tradícií. Autori sa prezentujú uni-
kátnymi zábermi prírody, poľnohospodárskych 

činností ako je rybárstvo, včelárstvo, pastierstvo, 
zvážanie sena, spracovanie koreninovej papriky 
a pod. Každý z nich je malý príbeh, o ktorom sa 
dá veľa diskutovať, ale pravdepodobne najviac 
by o ňom vedeli rozprávať samotní autori,“ po-
vedal kurátor výstavy za SPU, Ing. Pavol Otepka, 
PhD.

O vysokej úrovni vystavených fotografií sved-
čí fakt, že hodnotiaca komisia udelila nielen tri 
štandardné ceny, ale aj štyri mimoriadne ceny 
poroty. 

Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť do 28. 
februára na SPU v Nitre, následne bude inšta-
lovaná na Mendelovej univerzite v Brne (8. 3. 
- 2. 4.), Českej zemědělskej univerzite v Prahe 
(12. 4. – 6. 5.) a Poľnohospodárskej univerzite 
v Bydgoszczi (14. 5. – 14. 6.). Súťažné fotografie 
si môžete pozrieť aj na Facebooku SPU - Zelená 
univerzita.                rch  

Pestrofarebná nádhera rozkvitnutých trva-
liek, cibuľovitých i hľuzovitých rastlín, okras-
ných krov a letničiek je typická pre leto. Zima 
je obdobím, keď v záhrade chýbajú oživujúce 
prvky, na ktorých môže s úľubou spočinúť 
oko. „Suché kvetinové väzby sú stále obľúbe-
né. Ich výhodou je, že zdobia interiér po celý 
rok, bez toho, aby sme ich museli zalievať a 
vyžadujú minimálnu údržbu,“ hovorí Michae-
la Bečárová z Botanickej záhrady SPU. 

Šikovná záhradníčka vytvára aranžmány, kto-
ré skrášlia interiér kombináciou prvkov či far-
bou. Používa najmä prírodný materiál - zaují- 
mavo pokrútené vetvičky, trávy, suché kve-
ty, šištičky, žalude a iné okrasné plody, kto-
ré aranžuje s ďalšími doplnkami - sviečkami, 
mašľami a podobne, a tak vznikajú zaujímavé 
dekorácie. 

Jemnú farebnosť dodajú aranžmánom suché 
kvety. Kedysi boli ozdobou každej záhrady 
slamienky, neskôr ich obľuba pod vplyvom no-
vých trendov klesla. Dnes sa však tieto pôvab-
né kvety vracajú v plnej kráse. V obchodoch 
ich nájdeme pod menami slamihy a slami-
hovky (Helichrysum a Helipterum). „Aj v bo-
tanickej záhrade sa venujeme ich pestovaniu. 
Kvety slamienok zrežeme v období plného 
vyfarbenia listeňov v úboroch, ktoré sú ešte 
uzavreté. Neskoršie narezané v priebehu su-
šenia totiž prekvitajú. Rastliny zbavíme lístkov 
zo stoniek, zviažeme do zväzkov a zavesíme 
hlavičkami dolu na tmavé, suché, teplé a dob-
re vetrané miesto. Po niekoľkých dňoch, ale i 
týždňoch, uschnú a v zime z nich vytvárame 
pestrofarebné dekorácie,“ uzatvára Michaela 
Bečárová.                                                         rch

Zimné aranžmány v interiéri:  

Ozdobou aranžmánov sú slamienky.    Foto: rch 

Foto: za

Každú nedeľu medzi 14. a 16. hodinou 
sa vo Viváriu SPU koná komentované 
kŕmenie exotických zvierat, najmä pla-
zov. Cieľom je zvýšiť informovanosť 
o týchto živočíchoch, pomôcť dospelým 
i deťom prekonať  strach z plazov a po-
skytnúť chovateľom užitočné rady.

V súčasnosti je vo viváriu viac ako 180 zvie-
rat 55 druhov - jaštery, krokodíly, korytnačky, 
hady, ale i pavúky a škorpión. Každé zviera má 
preukaz o pôvode. Najvzácnejším zvieraťom je 
krokodíl čelnatý, ktorý je kriticky ohrozeným 
živočíšnym druhom. Strážcom vivária je Riko, 
11-ročný kajman okuliarnatý, chovaný mimo 
klasického terária. Svoju týždennú dávku – pol 
kila kuracích pŕs – skonzumuje za okamih. 
„Maskotom“ vivária je Vinco, 35-ročná korytnač-

ka ostrohatá, tretí najväčší druh suchozemskej 
korytnačky. Tento druh sa priemerne dožíva 80 
rokov. Najväčším lákadlom pre návštevníkov je 
stokilogramový sedemmetrový pytón mriežko-
vaný, ktorý je pravdepodobne v súčasnosti naj-
väčším exemplárom v strednej Európe. Kŕmia ho 
králikmi. Na posedenie je schopný zožrať aj 30 
kilogramov živej hmotnosti. Verejnosť má mož-
nosť vidieť iba škrtiče. Tie nie sú jedovaté, ale 
pre človeka môžu byť nebezpečné a manipulo-
vať s nimi môžu len odborníci. Okrem škrtičov 
sa vo viváriu nachádzajú aj jedovaté hady - kob-
ry a štrkáče.

Vivárium SPU vzniklo v roku 2001 ako súčasť 
botanickej záhrady s primárnym cieľom – slúžiť 
ako záchytné stredisko pre štátom zhabané živo-
číchy, najmä plazy. Ako nás informoval Róbert 
Kirchner, pracovník vivária, 30 % zvierat umiest-
nených v súčasnosti vo viváriu, tvoria pašované 
a políciou, colníkmi i orgánmi inšpekcie minis-
terstva životného prostredia zhabané exotické 
a vzácne zvieratá. Vo viváriu sú umiestnené do 
rozhodnutia súdu o prepadnutí majetku v pro-
spech štátu. SPU starostlivosťou o zvieratá plní 
mimoriadnu environmentálnu, ochrannú, ale aj 
výchovno-vzdelávaciu funkciu.

Renáta Chosraviová

Kajmana	 okuliarnatého	 chovajú	 mimo	 kla-
sického	terária.																							Foto:	Ján	Csillag

Slamienky sú opäť v móde

Súťaž k oslavám  
Svetového dňa vody 2013

Stretnutie seniorov

Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory 
k vode, ktorej význam si celý svet každoročne 
pripomína 22. marca. K odborným  a osvetovým 
akciám SDV sa pravidelne pripája aj FZKI a jej 
Študentská rada. Aj tento rok pripravujeme sú-
bor odborných prednášok a fotosúťaž, do ktorej 
sa môžu zapojiť všetci študenti a pracovníci SPU.  
Informácie nájdete na http://fzki.uniag.sk/ 
denvody a www.facebook.com/studentiFZKI.  

 Ing. Andrej Tárník, FZKI

Každoročné stretnutie vedenia Technickej fa-
kulty s bývalými zamestnancami sa už dávno  
stalo  tradíciou. V posledný januárový deň t.r.  
prijalo pozvanie do priestorov ŠD A. Bernolá-
ka 40 seniorov, ktorých privítal dekan TF prof. 
Ing. Zdenko Tkáč, PhD. Poďakoval sa im za ce-
loživotné úsilie v prospech rozvoja fakulty, in-
formoval ich o aktuálnom dianí na alma mater 
a zablahoželal jubilantom, ktorí vlani oslávili 
okrúhle výročie svojho narodenia. Stretnutie 
v príjemnej atmosfére pokračovalo rozhovormi 
v úzkych i širších krúžkoch a diskusiou senio-
rov s členmi vedenia TF, vedúcimi katedier či zá-
stupcami OZPŠaV. Poďakovanie organizátorov a 
účastníkov patrí aj pracovníčkam jedálne, ktoré 
pripravili chutnú večeru.    

Doc. Ing. Roman Gálik, PhD., TF

 VESELOU CerUzkOU	

Marcel  Krištofovič
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Skúška / kurz Uzávierka Termín  konania pís. 
časti1 Cena Poznámka

Skúšky TOEFL

TOEFL Po uzávierke 
14.3.2013

15.2.2013
22.3.2013 200 $ Registrácia len online

Skúšky Cambridge ESOL

CAE C1 - CB 6.3.2013 22.3.2013 176 € Cena - podľa úrovne skúšky

Skúšky Goetheho inštitútu

Goethe-Zertifikat B1 19.2.2013 20.3.2013 130 €

Goethe-Zertifikat B2 19.2.2013 20.3.2013 142 €

Kurzy
Prípravný kurz na 
Cambridge FCE B2 13.3.2013 20.3. – 22.5.2013 115 € (počet os. / skupina: 4 – 10) Rozvrh: 18.00 – 19.30 (Po, ST)

Príprava na štátnicu  
B2 -AJ, NJ 28.2.2013 11.3., 13.3., 15.3.2013 55 € (počet os. / skupina: 3 – 8) Rozvrh: 18.00 – 20.30 (Po, ST, PI)

Príprava na štátnicu  
C1 - AJ, NJ 7.3.2013 18.3., 20.3., 22.3.2013 55 € (počet os. / skupina: 3 – 8) Rozvrh: 18.00 – 20.30 (Po, ST, PI)

Prípravný kurz na TOEFL 18.2.2013 15.2. – 1.3.2013 58 € (počet os. / skupina: 3 – 8) Rozvrh: 17.30 – 20.00 (UT)
Prípravný kurz  
Goethe-Zertifikat B2 15.2.2013 25.2., 27.2.,1.3.2013 55 € (počet os. / skupina: 3 – 8) Rozvrh: 18.00 – 20.30 (Po, ST, PI)

Prípravný kurz  
Goethe-Zertifikat C1 18.2.2013 18.2., 20.2., 22.2.2013 55 € (počet os. / skupina: 3 – 8) Rozvrh: 18.00 – 20.30 (Po, ST, PI)

Diagnostický test – AJ, NJ 6.3.2013 13.3.2013 22 €
Individuálne určenie  jazykovej 
úrovne pre všetkých záujemcov 

(od 12.00 h).
Novinka: Blended Learning – nová forma individuálnej prípravy na štátnice B2 a C1 z anglického jazyka. Kombinácia prezenčnej a dištančnej 
formy (e-learning). Viac info na www.eku.sk, resp. kontaktujte E – KU osobne alebo na tel. č. 037 /6542 456.
Zápis (na všetky kurzy, vrátane ročníkovej výučby): 15.2.2013 (piatok) v čase od 14.00 do 17.00 h.

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

Jazykové skúšky a kurzy od 15.2. do 14. 3. 2013

Vysvetlivky: 1 Ústna časť skúšok sa koná pre kandidátov individuálne – podľa rozpisu. 
         2 Termín a rozvrh prípravného  kurzu je špeciálne prispôsobený pre potreby vysokoškolákov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
dlhodobo presadzuje stratégiu kvalitného vzdelá-
vania, ktoré si vyžaduje interakciu s praxou pre 
zlepšenie uplatniteľnosti  svojich absolventov. 
Z týchto dôvodov bola v roku 2012 odštartovaná 
činnosť Kariérneho centra SPU v Nitre, ktoré vy-
tvára priestor pre spoluprácu s praxou, ponúka 
možnosť cielene sa podieľať na príprave našich 
študentov, zadávať témy záverečných prác, pre-
zentovať študentské súťaže, trainee programy 
a projekty pre študentov a tiež ponúkať brigádnic-
kú činnosť či pracovné pozície. Jednou z dôleži-
tých aktivít SPU v tejto oblasti je už niekoľko ro-
kov organizovanie univerzitného trhu kariérnych 
príležitostí a práce. Preto vás opäť pozývame na 
DEň KARIéRy SPU 2013, ktorý sa bude konať 
26. februára od 9.00 do 15.00 h v priestoroch 
našej univerzity (pod aulou a v novej zasadacej 
miestnosti na prízemí). Podrobný program a ďal-
šie informácie nájdete na www.kc.uniag.sk.   
        Tešíme sa na vašu účasť!

28. februára 2013 sa uskutoční už ôsmy ročník 
popularizačnej akcie Hands on Particle Physics 
European Master classes for High School Stu-
dents. Študenti stredných škôl si budú môcť vy-
skúšať, ako sa skúmajú elementárne častice z ex-
perimentu ALICE na urýchľovači LHC v CERNe. 
Každý rok približne 8-tisíc stredoškolákov z viac 
ako 30 štátov sveta navštívi na jeden deň niektorú 
zo 120 zapojených univerzít alebo výskumných 
centier, aby objavovali tajomstvá sveta elemen-
tárnych častíc. Program podujatia bude pozostá-
vať z prednášok fyzikov na tému prečo a ako sa 
skúmajú elementárne častice, čo je to štandard-
ný model elementárnych častíc, aké sily pôso-
bia v mikrosvete. V druhej časti dňa študenti na 
reálnych údajoch z experimentu ATLAS overia 
(alebo vyvrátia) štandardný model elementár-
nych častíc. Na záver výsledky odprezentujú na 
medzinárodnej videokonferencii priamo fyzikom 
v CERNe.             Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.,
prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity 

Časticová fyzika po šiestykrát na SPU

Deň kariéry na SPU
Ľ. Jurík: Vodné stavby, 2.prepracované vyda-

nie, náklad 180 ks, cena 3,30 €
J. Antal a kol.: Ochrana a zúrodňovanie pôdy, 

1. vydanie, náklad 100 ks, cena 4,90 €
P. Czako a M. Závracký: Enológia, 1. vydanie, 

náklad 100 ks, cena 5,70 € 
P. Zajác a kol.: Hygiena distribúcie a predaja 

potravín, 1. vydanie, náklad 200 ks, cena 6 €
D. Bajčan a kol.: Laboratórne cvičenia z ana-

lytickej chémie, 1.  doplnené vydanie, náklad 
300 ks,  cena 2 €

MONOGRAFIE
J. Jedlička: Ovocie a zelenina pri prevencii 

a liečbe ochorení ľudí, 1. vydanie, náklad 400 
ks, cena 7,20 €

M. Verešová, J. Supuka: Kultúrno-historické 
a vizuálno-estetické hodnoty vinohradníckej 
krajiny, 1. vydanie,  náklad 100 ks, cena 10 €

J. Barkócsi a kol.: Využitie informačných 
technológií v procese realizácie systému tech-
nologických zariadení pre spracovanie biomasy 
na energetické účely, 1. vydanie, náklad 50 ks, 
cena 4,50 €

M. Gábor a kol.: Molekulovo-genetická ana-
lýza kandidátskych génov jemnosti mäsa hovä-
dzieho dobytka, 1. vydanie, náklad 50 ks, cena 
1,60 €

M. Demo: Tranzitný plynovodný systém 
v poľnohospodárskej krajine, 1. vydanie, ná-
klad 50 ks, cena 4 €

K. Hennyeyová, K. Hamášová: Aspekty infor-
mačnej bezpečnosti v podnikoch agrosektora,  
1. vydanie, náklad 50 ks, cena 3 €

J. Kozáková a kol.: Manažment a ekonomi-
ka ekologickej poľnohospodárskej výroby,  
1. vydanie, náklad 50 ks, cena 4,40 €

R. Mazúr, J. Hudec: Fermentácia nevyužíva-
ných odpadových surovín ako zdroj produk-
tov inhibujúcich vznik neurodegeneratívnych 
ochorení, 1. vydanie, náklad 50 ks, cena 1,50 €

P. Kováčik, M. Galliková: Výživa a hnojenie sl-
nečnice ročnej, 1. vydanie, náklad 60 ks, cena 
1,80 €

Ľ. Nagyová a kol.: Trendy v spotrebiteľskom 
správaní na trhu potravín v SR, 1. vydanie, ná-
klad 60 ks, cena 4 €

Š. Týr a kol.: Aktuálna zaburinenosť porastov 
ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.) v udr-
žateľných systémoch hospodárenia na pôde, 1. 
vydanie, náklad 50 ks, cena 2,80 €

M. Rajčániová, J. Pokrivčák: Vplyv výroby 
biopalív na ceny potravín, 1. vydanie, náklad 50 
ks, cena 2,80 €

E. Strapáková a kol.: Dĺžka funkčného pro-
dukčného veku kráv dojených plemien dobytka 
na Slovensku, 1. vydanie, náklad 50 ks, cena 
1,90 €

Ľ. Nagyová a kol.: Súčasnosť a východiská 
predaja agropotravinárskych produktov v malo-
obchodných reťazcoch SR, 1. vydanie, náklad 
50 ks, cena 3,50 €

Ľ. Nagyová a kol.: Súčasné tendencie vo vý-
robe a odbyte vybraných poľnohospodárskych 
a potravinárskych výrobkov v SR, 1. vydanie, 
náklad 50 ks, cena 4 €

M. Juráček: Výživná hodnota a silážovateľ-
nosť hybridov kukurice siatej, 1. vydanie, ná-
klad 500 ks, cena 4 €

J. Miklovičová, S. Miklovičová: Výrobný fak-
tor pôda a jeho využitie v poľnohospodárskych 
podnikoch SR, 1. vydanie, náklad 50 ks, cena 
3,70 €

Ľ. Gurčík a kol.: Metodologické aspekty hod-
notenia ekonomickej efektívnosti výroby ovocia 
v podmienkach SR, 1. vydanie, náklad 100 ks, 
cena 5 €

M. Božiková a kol.: Applications of Physical 
Research in Engineering, 1. vydanie, náklad 50 
ks, cena 4 €

J. Záhorec: Informatika vo vzdelávaní, 1. vy-
danie, náklad 50 ks, cena 3,20 €

UČEBNICA
P. Fekete: Základy komunikácie a negociácie 

v spoločenskom živote a diplomacii, 1. vydanie, 
náklad 250 ks, cena 7,50 €

Vydavateľstvo SPU 

SKRIPTá

 PráVE vyšli                   NEPrEhLiadNitE       

Fakulta agrobiológie a potravinových zdro-
jov SPU s hlbokým zármutkom oznamuje, že 
5. februára 2013 nás vo veku 68 rokov navždy 
opustila Ildikó Točková, bývalá pracovníč-
ka Katedry výživy zvierat. Na poslednej ceste 
sme ju odprevadili 7. 2. 2013 na Mestskom cin-
toríne v Nitre.                Česť jej pamiatke!

Fakulta agrobiológie a potravinových zdro-
jov SPU s hlbokým zármutkom oznamuje, že 
6. februára 2013 nás vo veku 68 rokov navždy 
opustil doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc., bý-
valý dlhoročný pedagóg na Katedre špeciálnej 
zootechniky. Na poslednej ceste sme ho od-
prevadili 9. 2. na cintoríne sv. Cyrila a Metoda 
na Cabajskej ceste.              Česť jeho pamiatke!

Inovačná súťaž Európskeho 
patentového úradu
Európsky patentový úrad (EPÚ) so sídlom v Mní-
chove vyhlasuje súťaž EPO Innovation Contest 
pre študentov VŠ s cieľom poskytnúť im príleži-
tosť preskúmať existujúce patentové dokumenty 
a navrhnúť nové spôsoby inovácií, najmä z oblasti 
zelených technológií a udržateľného rozvoja (tr-
valo udržateľná produkcia potravín, ekologická 
výroba a uchovanie energie, riadenie odpadové-
ho hospodárstva, recyklácia, mestská ťažba a i.). 
Úlohou súťažiacich bude definovať výskumný 
projekt potenciálne zaujímavý z hľadiska budú-
ceho R&D, pričom budú v úzkom kontakte s pa-
tentovými odborníkmi z EPÚ a zmluvných štátov 
Európskeho patentového dohovoru. Prihlášky 
so životopisom a konceptom projektu treba za-
slať do 28. februára 2013 na Úrad priemyselného 
vlastníctva SR. Termín predloženia hotového pro-
jektu je 13. júl 2013.  Víťaz každej kategórie bude 
odmenený sumou 5-tisíc eur.
 Viac na www.polnohospodar.sk/e-priloha

 radi UverejňUjeme                                                  
V roku 2006 bola podpísaná licenčná zmluva 
medzi SPU v Nitre a Jazykovedným ústavom 
Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave o poskytovaní 
textov Poľnohospodára v elektronickej podo-
be na jazykovedné spracovanie v Jazykovom 
korpuse slovenského jazyka. Pri príležitosti 
10. výročia Slovenského národného korpusu 
poďakovala vedúca SNK Mária Šimková lis-
tom bývalej vedúcej redaktorke Poľnohospo-
dára Mgr. Kataríne Potokovej za spoluprácu 
pri jeho tvorbe. „Texty, ktoré ste poskytli na 
vedeckovýskumné a učebné využitie, slúžia 

pri poznávaní reálneho fungovania jazyko-
vých prostriedkov v súčasnej slovenčine. Spo-
jenia a vety z týchto textov sa používajú ako 
doklady pri opise slovnej zásoby vo viaczväz-
kovom Slovníku súčasného slovenského jazy-
ka, pri skúmaní dynamiky jazyka, pri porov-
návacích výskumoch a pod. Aj vďaka Vašim 
textom v databázach SNK sa slovenský jazyk 
dostal do povedomia zahraničných bádateľov 
a záujemcov o štúdium slovenčiny ako cu-
dzieho jazyka,“ píše sa okrem iného v ďakov-
nom liste.            r

 PiEta                            

 OzNamUjEmE                                                            
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových 

zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 13. 2. 2013 
predniesol doc. Ing. Peter Kováčik, CSc., inau-
guračnú prednášku Racionalizácia výživy rastlín 
dusíkom.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva 
SPU v Nitre oznamuje, že: 

5. 3. 2013 o 9.00 h v posluchárni T prednesie 
Ing. Martina Fikselová, PhD., verejnú habili-
tačnú prednášku Prídavné látky v potravinárstve 
a ich zdravotná bezpečnosť a o 11.00 h bude v za-
sadacej miestnosti pod aulou obhajovať habilitač-
nú prácu Využitie spektroskopických metód pri 
identifikácii prírodných zdrojov biologicky cen-
ných látok a ich vybraných účinkov;

5. 3. 2013 o 13.00 h v posluchárni T prednesie 
Ing. Radoslav Židek, PhD., verejnú habilitačnú 
prednášku Využitie molekulárno-genetických 
metód vo vysledovateľnosti potravín a o 15.00 h 
bude v zasadacej miestnosti pod aulou SPU obha-
jovať habilitačnú prácu Využitie hĺbkovej analýzy 
molekulárno-genetických dát vo vysledovateľ-
nosti potravín;

27. 2. 2013 o 11.00 v zasadacej miestnosti na 
Katedre biochémie a biotechnológie FBP (pavilón 
RI, 1. posch.) bude Ing. Anna Kolesárová, dokto-
randka v externej forme štúdia na KFŽ, obhajovať 
dizertačnú prácu Vplyv hypertermie na štruktúru 
parenchymatóznych orgánov in vivo a in vitro.

Nemecký zamestnávateľ v potravinárskom priemysle ponúka 
prázdninové zamestnanie pre študentov VŠ počas letných 
mesiacov (jún – september 2013). Predpokladaný počet miest: 90.  

 Zabezpečená je:  preprava do SRN
      ubytovanie 
     1 podnikový lekár a zubár
       hrubá mesačná mzda 870 až 1012 eur.

Prihlásiť sa môžete do apríla t.r. na tel. čísle: 032 7430 773, 0902 220 825.

Bližšie informácie o ponuke práce v SRN nájdete aj na www.uniag.sk, 
facebookovej stránke SPU alebo na  www.polnohospodar.sk/e-priloha

LETO 2013


