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Milí čitatelia,
les je v krajinnom 
priestore výnimoč-
ný ekosystém. Dy-
namicky reaguje na 
zmeny v prostredí a 
zároveň ho význam-
nou mierou ovplyv-
ňuje. Jeho súčasťou 
sú rastlinné a živo-

číšne druhy, mikroorganizmy, pôda aj faktory 
vzdušného prostredia. Základnými zložkami 
každého lesa sú najmä stromy – dlhoveké 
organizmy, ktoré v priebehu životného cyk-
lu kumulujú v lese obrovské množstvo orga-
nickej hmoty. Vekom sa zväčšuje nielen ich 
hmota a rozmery, ale aj ekologický vplyv na 
stanovišti. Stromy však vytvoria lesný porast 
len ak majú vybudované vzájomné väzby a 
sformujú spoločenstvo, ktoré sa vyvíja v súla-
de s prírodnými zákonitosťami. Práve na zák-
lade zákonitých prírodných javov sa v tomto 
spoločenstve v priebehu rokov profiluje po-
pulácia najstabilnejších druhov a jedincov 
schopných vyrovnávať rušivé vplyvy  a odo-
lávať stresovým faktorom prostredia. V prí-
pade kalamitnej deštrukcie sú prírodné les-
né ekosystémy aj v súčasných podmienkach  
schopné postupne prirodzene regenerovať do 
štádia klimaxu. 

Les pre svoju existenciu a vývoj nepotre-
buje človeka. Ľudia však lesy a ich produkty 
potrebujú a dlhodobo využívajú pre zabez-
pečenie rozmanitých potrieb svojho každo-
denného života. V priebehu systematického 
obhospodarovania lesov človek pozmenil ich 
štruktúru, najmä druhové zloženie a priesto-
rové usporiadanie. Na tieto zásahy a zmeny z 
hľadiska súčasnej úrovne poznatkov môžeme 
pozerať kriticky, ale aj vďaka nim sa v našej 
histórii mohlo rozvíjať baníctvo, priemyselná 
výroba a sídla. Dôležité je, aby sa pri využí-
vaní lesov rešpektovali biologické zákonitosti 
ich vývoja, prírodné podmienky, aj dlhodobé 
trendy zmien. 

O lesoch sa často hovorí ako o prírodnom 
bohatstve. V tomto smere je Slovensko bo-
hatá krajina, veď lesy pokrývajú viac ako  
41 %  rozlohy nášho územia. Problematické 
je však vnímanie obsahu lesného bohatstva v 
rôznych  sférach hospodárskeho a spoločen-
ského života našej krajiny. Hodnota lesa nie 
je vyjadrená len cenou produkovaného dreva 
na pni. Veľký podiel na hodnote lesa majú 
jeho mimoprodukčné a celospoločenské 
funkcie. Lesy nie sú len zdrojom suroviny, 
sú domovom rastlinných a živočíšnych dru-
hov, prvkom, ktorý ovplyvňuje hydrologický 
režim a pedologické pomery v krajine. Les je 
inšpiráciou pre umelcov, miestom pre  rege-
neráciu duševných a fyzických síl, objektom 
pre rekreačné a športové aktivity. Rozumne 
využívať škálu funkcií lesa a prepojiť široké 
spektrum aktivít a záujmov nie je jednodu-
ché. V lese sa stretávajú priority ochrany 
prírody a krajiny, záujmy majiteľov lesa, spra-
covateľov dreva aj širokej verejnosti. Zain-
teresované strany tohto spektra môžu vidieť 
ako prioritné iné formy využívania lesov, ale-
bo môžu mať odlišné predstavy o metódach 
ich obhospodarovania. Pre všetkých by však 
malo zostať prioritou zachovanie lesov s ich 
mnohorakými funkciami a úžitkom. 

Prof. Ing.Viera Paganová, PhD.,
vedúca Katedry biotechniky zelene FZKI

Ocenenie pre najlepších pedagógov

Z výročnej schôdze odborárov

Odmenení boli za dlhoročnú pedagogickú 
a vedeckovýskumnú prácu, mimoriadne vý-
sledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom 

procese, za inovatívny prístup vo vzdelávaní, 
reprezentáciu SPU v zahraničí, zintenzívnenie 
medzinárodnej spolupráce, bohatú publikačnú 
činnosť či úspešnosť v získavaní projektov. Väč-
šina z nich sú významné osobnosti uznávané 
na celonárodnej a medzinárodnej úrovni a pre 
ich pedagogickú a výskumnú prácu je charak-
teristický transfer teoretických poznatkov do 
praxe. Počas svojho pôsobenia vychovali celé 

generácie absolventov, ktorí našli svoje uplatne-
nie v rámci rezortu pôdohospodárstva a potra-
vinárstva, ale aj mimo neho.

Z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov 
bol ocenený prof. Ing. Otto Ložek, CSc., a doc. 
Ing. Juliana Molnárová, PhD., z Fakulty bio-
technológie a potravinárstva doc. RNDr. Dana 
Urminská, CSc., a prof. RNDr. Alena  Vollman-
nová, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu 
Ing. Zuzana Korcová  a RNDr. Kvetoslava Rús-
ková, z Fakulty európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., a  doc. 
Ing. Alexander Fehér, PhD., z Fakulty záhrad-
níctva a krajinného inžinierstva prof. Ing. Anna 
Streďanská, PhD., a prof. Ing. Magdaléna Val-
šíková, PhD., z Technickej fakulty prof. Ing. 
Dušan Hrubý, PhD., a doc. Ing. Štefan Pogran, 
CSc.  Na návrh rektora SPU bola ocenená PhDr. 
Ľubica Jedličková, PhD., a Ing. Peter Brezov-
ský, PhD.

Prof. Peter Bielik poďakoval oceneným za ich 
doterajší zodpovedný a profesionálny prístup 
k práci, za všetko prospešné, čo urobili pre vzde-
lávanie a výchovu na poli SPU, a tým aj pre slo-
venskú spoločnosť. V mene celého vedenia uni-
verzity im zaželal veľa zdravia, energie, trpezli-
vosti a odhodlania venovať sa študentom.        rch

Pozvanie na zasadnutie prijal aj rektor SPU 
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., predseda 
AS SPU doc. Ing. Ján Weis, PhD.,  a ďalší zá-
stupcovia vedenia univerzity a fakúlt. Hosťami 
boli členovia vedenia odborového zväzu škol-
stva: Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV na 
Slovensku a doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., 
predseda Združenia VŠ a priamo riadených 
organizácií a ďalší odborárski predstavitelia.

Zhromaždenie odborárov v úvode pozdravil 
rektor P. Bielik, ktorý zdôraznil, že plodom kva-
litnej odborárskej práce na SPU je nová kolek-
tívna zmluva. Zároveň prisľúbil, že vedenie sa 
aj naďalej bude zaoberať všetkými problémami 
a otázkami odborárov.Následne sa konferencia 
niesla v pracovnom duchu. Bola na nej predložená 
správa o činnosti, hospodárení za rok 2012 a ná-

Deň narcisov

Zbierku 
podporila aj SPU
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Pri príležitosti Dňa učiteľov, 28. marca, rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
ocenil pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity. Na návrh deka-
nov jednotlivých fakúlt odovzdal ďakovný list 14 pracovníkom.

Fakulta biotechnológie a  potravinár-
stva SPU v Nitre si v rámci celoživotné-
ho vzdelávania a na požiadanie praxe 
– Asociácie malých nezávislých pivova-
rov Slovenska, dala akreditovať kurz 
sladovníctvo a pivovarníctvo. 

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (UO OZ PŠaV) 
zorganizovala 4. apríla v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka výročnú konferenciu.

Medzi ocenenými bola aj profesorka Alena Voll-
mannová.                       Foto: za

pokračovanie na strane 2 
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Prví absolventi kurzu  
sladovníctvo a pivovarníctvo

Medaila sv. Gorazda 
pre dekana Jána Tomáša

V dňoch 21 a 22. marca ho úspešne ukončilo 
38 absolventov, ktorí majú záujem o rekvalifi-
káciu či podnikanie v tejto oblasti. Certifikát 
o absolvovaní šesťtýždňového kurzu si prevzali 
z rúk dekana FBP prof. Jána Tomáša. Na odo-
vzdávaní sa zúčastnila doc. Helena Frančáková, 
garantka špecializovaného kurzu a prodekanka 
FBP,  Ing. Ladislav Kovács, zakladateľ pivovaru 
Kaltenecker a zástupca  Asociácie malých ne-
závislých pivovarov Slovenska a Ing. Žigmund 
Tóth z Katedry skladovania a spracovania rast-
linných produktov FBP.

Ako nás informovala doc. H. Frančáková, 
absolventi sa počas štúdia dozvedeli o požia-
davkách na základné suroviny používané v 

Vodu v krajine vo všetkých podobách predstavila súťažná výstava fotografií, ktorou si študenti a pracov-
níci SPU každoročne pripomínajú Svetový deň vody (22. marec). Prvé miesto získala Eva Kurnátová za 
snímku Ramla Bay-Gozo, Malta. Viac čítajte na strane 5.

Z rúk ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 
Dušana Čaploviča si 25.marca 
pri príležitosti Dňa učiteľov 
prevzalo medaily a ďakovné 
listy sv. Gorazda 81 pedagó-
gov z celého Slovenska. Me-

dzi ocenenými bol aj dekan Fakulty biotechno-
lógie a potravinárstva SPU v Nitre prof. Ing. Ján 
Tomáš, CSc. Malá medaila mu bola udelená za 
vynikajúce výsledky v oblasti výskumu biotech-
nológií a potravinárstva. Slávnostný akt sa konal 
v priestoroch historickej budovy NR SR na Žup-
nom námestí v Bratislave.  

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce 
meno svätého Gorazda - veľká medaila, malá me-
daila a ďakovný list - sú najvyšším stupňom oce-
nenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997.             r

Minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Dušan Čaplovič  a rektor SPU Dr. h.c. prof. Ing. 
Peter Bielik, PhD., 15. apríla 2013 podpísali 
zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku 
na projekt Vybudovanie výskumného centra 
AgroBio Tech s celkovou schválenou výškou 
NFP 24 993 512,29 eur, pričom celkové opráv-
nené výdavky projektu boli schválené vo výš-
ke 26 308 960,30 eur. Projekt bol predložený 
v rámci operačného programu Výskum a vývoj, 

Projekt Vybudovanie 
výskumného centra na SPU
AgroBio Tech schválili

 Foto: za
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Technická fakulta na Agrosalóne
V priestoroch nitrianskeho Agrokomplexu sa od 20. do 23. marca konal 4. medzi-
národný poľnohospodársky veľtrh Agrosalón. Ambíciou vyše sto domácich a za-
hraničných vystavovateľov bolo priniesť agropodnikateľom ucelený pohľad na sú-
časný trh s poľnohospodárskou technikou. Záštitu nad podujatím, na ktorom sa 
prezentovala svojou expozíciou aj Technická fakulta (TF) SPU, prevzal minister 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek.

Študenti mali možnosť získať informácie 
a diskutovať o aktuálnych možnostiach hľa-
dania zamestnania na Slovensku a v krajinách 
EÚ, účasti na absolventskej praxi, doktorand-
skom štúdiu, poskytovaní príspevkov na zá-
robkovú činnosť či dochádzku za prácou. 
O  legislatívnych povinnostiach a možnos-
tiach, ktoré ich onedlho čakajú, informovala 
Ing. Zuzana Gališinová z ÚPSVaR-u v Nitre. 
Študenti sa dozvedeli aj o sieti EURES Sloven-
sko, ktorá sa snaží  dostať do povedomia mla-
dých ľudí ešte pred ich vstupom na trh práce 
a umožňuje im zamestnať sa v inštitúciách 
a úradoch Európskej únie.                             rch

Orientácia vo svete práce 
Kariérne centrum SPU ako súčasť Kancelárie 

pre celoživotné vzdelávanie organizovalo 21. 
marca pre študentov 2. stupňa štúdia a budú-
cich absolventov SPU výberovú prednášku na 
tému Orientácia vo svete práce.

TF sa stala jedným z odborných garantov sprie-
vodného programu veľtrhu. Využívanie satelitnej 
navigácie či už  v prevádzke poľnohospodárskych 
strojov alebo pri efektívnej aplikácií priemysel-
ných hnojív, ale i  problematiku využívania infor-
mácií o pohybe strojov v rastlinnej výrobe a ich 
využitie v manažmente, odbornej verejnosti pre-
zentovali pracovníci Katedry strojov a výrobných 
systémov. S veľkým záujmom sa stretli aj semi-
náre organizované Katedrou dopravy a manipu-

lácie a Centrom výskumu obnovitelných zdrojov 
energie, ktoré účastníkom veľtrhu priblížili te-
matiky technológií pre neutralizáciu živočíšnych 
odpadov, vlastnosti tuhých bioplynov a ich ener-
getického zhodnotenie a uplatnenia technológie  
suchej fermentácie pri výrobe bioplynov z biolo-
gicky rozložiteľných odpadov. Jedna z prednášok 
bola venovaná problematike realizácie technic-
kých kontrol vozidiel v sektore poľnohospodár-
stva.               Ing. Alena Jančušková, TF

Po úvodnom slove prof. Eleny Horskej, pro-
rektorky SPU a doc. Petra Serenčéša, predse-
du KPO pri SPU v Nitre, ktorí zdôraznili, že 
pôda je naším kultúrnym dedičstvom, treba 
sa o ňu zodpovedne starať a vo vzdelávacom 
procese vytvárať také podmienky, aby naši ab-
solventi v poľnohospodárskej praxi boli sta-
rostlivými a múdrymi hospodármi na pôde,                                                                                             
vystúpil s prezentáciou mladý farmár zo Sloven-
ska Ing. Bálint Pém - predseda ASYF. Zdôraznil 
hlavne rôzne funkcie, ktoré pôda plní. Z pohľadu 
miest a obcí predstavuje zdroj príjmov z daní, pre 
poľnohospodára je základným výrobným pros-
triedkom, pre občana zdrojom úžitku a pohody 
z krajiny, pre vlastníka dobrou investíciou. Dr. 
Petr Marada, člen Spoločnosti mladých agrárni-
kov ČR a pedagóg na  MU v Brne upozornil na to, 
že cena pôdy sa zvyšuje s ukončenými pozemko-
vými úpravami. Je o ňu veľký záujem, no ťažko 

sa k nej dostať. Pritom cena prenájmu sa v niekto-
rých oblastiach, hlavne vo vysoko produkčných, 
už približuje výške dotácie na hektár poľnohos-
podárskej pôdy. Obaja mladí farmári sa podelili 
so svojimi skúsenosťami, možnosťami, výhodami 
i úskaliami hospodárenia na pôde. V ich vystúpe-
niach rezonovala hlavná myšlienka - komu patrí 
pôda, tomu aj krajina. Zdôraznili hlavne ťažký 
prístup k pôde na začiatku podnikania. O mož-
nostiach uzatvárania kúpnych zmlúv pri prevode 
pozemkov, ktoré má v správe a nakladaní Sloven-
ský pozemkový fond, hovorila Ing. Gabriela Ma-
tečná, generálna riaditeľka SPF. Možnosti nákupu 
pôdy v správe SPF sú obmedzené a len za urči-
tých presne stanovených podmienok. Problema-
tiku vzťahov medzi vlastníkmi a užívateľmi poľ-
nohospodárskej pôdy bližšie priblížil JUDr. Jaro-
slav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy 
MPRV SR a problematike nájmu a zdaňovania 
poľnohospodárskej pôdy sa venoval riaditeľ Vý-
skumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva 
a potravinárstva doc. Štefan Buday. Na problema-
tiku nadviazala aj doc. Viera Petrášová s pred-
náškou o dani z poľnohospodárskych a lesných 
pozemkov a súčasnej politiky životného prostre-
dia. Zdôraznila, že pôda tvorí základ existencie 
ekosystémov Zeme a patrí medzi neobnoviteľné 
prírodné zdroje. Plní nenahraditeľné ekologic-
ké a environmentálne funkcie. Okrem základnej 
výhody dane z pôdy, čiže zdroja príjmu, táto daň 
môže predstavovať aj nevýhody. Hodnota vlast-
ného majetku nemusí byť spojená s platobnou 
schopnosťou a môže byť náročná na spravovanie. 
Podľa prof. Jána Pokrivčáka, ktorý prezentoval  
problematiku vplyvu SPP na trh s pôdou v SR, 
kvôli vysokej rozdrobenosti vlastníctva pôdy, ne-
jasnému vymedzeniu hraníc, pôdy neznámych 
vlastníkov, nejasnému právnemu rámcu a pod., 
sú vysoké aj transakčné náklady, ktoré súvisia 
s výberom pôdy a vedú k vysokým nákladom na 
prenájom pôdy pre novo vznikajúce farmy, ktoré 

tým ekonomicky strácajú. Zástupca Slovenskej 
záručnej a rozvojovej banky Ing. Martin Babulic 
predstavil účastníkom konferencie nový úverový 
produkt Moja pôda, ktorý by mal uľahčiť nákup 
pôdy domácim poľnohospodárom. V súvislosti 
s trhom s pôdou a jej výkonnosťou na Slovensku 
Ing. Marián Tóth uviedol, že 6,2 % subjektov na 
Slovensku obhospodaruje 76,24 % pôdy a 44,5 
% subjektov obhospodaruje 0,99 % pôdy. Veľké 
subjekty si spravidla pôdu prenajímajú a majú 
podstatný vplyv na formovanie výšky nájomného 
a ceny pôdy, ktorá je vo veľkej miere ovplyvňova-
ná výškou nájomného. Riaditeľ Českého hydro-
meteorologického ústavu v Brne RNDr. Jaroslav 
Rožnovský vystúpil s príspevkom o zmenách bo-
nitačného systému pôd v kontexte so zmenami 
klímy a Ing. Ivica Lačná zo spoločnosti SKEAGIS, 
s.r.o., prezentovala problematiku evidencie vlast-
níckych a nájomných vzťahov prostredníctvom 
agrárneho geografického informačného systému. 
Do diskusie sa zapojil aj prof. Jozef Hanes s prí-
spevkom o vývoji právnych predpisov na ochra-
nu poľnohospodárskej pôdy a ich rešpektovaní 
v praxi (čítajte na www.polnohospodar.sk). 

Účastníci podujatia zdôraznili, že poľnohospo-
dári musia používať také pestovateľské technoló-
gie, ktoré zachovávajú kvalitu pôdy. Jej ochrana 
a zveľaďovanie musí byť záujmom štátu. Zároveň 
je nevyhnutné zabezpečiť vzdelávanie o ochrane 
pôdy na všetkých úrovniach, aby sa tento prob-
lém stal záležitosťou celej spoločnosti.

Z konferencie bude vydaný zborník. Prezento-
vané témy a fotodokumentáciu nájdete na: 
www.fem.uniag.sk/fem/tp/

Informácie o Klube poľnohospodárskych od-
borníkov pri SPU získate na:  
tel.: +421 37 641 4834, 4140 
e-mail: peter.serences@uniag.sk, 
zuzana.cierna@uniag.sk               

Ing. Zuzana Čierna, PhD., FEM 
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Svojím vystúpením zaujal aj mladý farmár z ČR 
Dr. Petr Marada.                              Foto: rch  

Katedra hygieny a  bezpečnosti potravín 
(KHBP) organizovala od 21. do  22. marca na 
zámku v Smoleniciach 10. vedeckú konfe-
renciu s  medzinárodnou účasťou Bezpečnosť 
a kontrola potravín. Podujatie už tradične pri-
spieva k  udržiavaniu a  rozširovaniu vzťahov 
medzi potravinármi z  oblasti školstva, prie-
myslu, laboratórnej praxe a  všetkými, ktorí 
majú záujem stabilizovať a rozvíjať potravi-
nársky priemysel.

Klub poľnohospodárskych odborníkov (KPO) pri SPU v  Nitre a Združenie mladých farmárov na Slovensku organizovali  
19. marca v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy trhu s pôdou na 
Slovensku. Jej cieľom bolo zosúladiť vlastnícke a užívateľské vzťahy k pôde so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka. 

Z konferencie o problémoch trhu s pôdou

Aktivity pre rozvoj študijného 
programu bezpečnosť 
a kontrola potravínvrh rozpočtu na rok 2013, revízna správa, vyhod-

notenie plnenia KZ za uplynulý rok a návrh KZ na 
roky 2013 až 2015. Činnosť organizácie za uply-
nulé obdobie bilancovala predsedníčka UO doc. 
RNDr. Zuzana Hlaváčová, PhD. Uviedla, že Výbor 
UO riešil alebo sa vyjadroval k mnohým pracov-
no-právnym otázkam. Pripravil pripomienky 
k novele Zákonníka práce (ZP), k novele Zákona 
o VŠ, zákona č. 390/2011 Z.z., z ktorého vyplýva, 
že na SPU by sme nemohli vzdelávať študentov 
v doplnkovom pedagogickom štúdiu, k Dodatku 
č. 4 k Pracovnému poriadku SPU v Nitre. Výbor 
požiadal OZ PŠaV, aby inicioval novelizáciu Zá-
kona o sociálnom fonde, pretože podstatne kom-
plikuje čerpanie prostriedkov pre zamestnancov 
SPU a znižuje ich použiteľný objem zdanením 
a odvodovou povinnosťou zamestnávateľa. Vý-
bor pripravil seminár k novele ZP pre zamest-
nancov SPU. Zorganizoval účasť zamestnancov 
SPU na štrajku v dňoch 13. 9. a 26. - 28. 11. 2012, 
 ktorým sa dosiahlo aspoň 5-percentné zvýšenie 
platov nepedagogických zamestnancov. Účast-
níkov tiež informovala, že v roku 2012 SPU za-
mestnávala 1 137 pracovníkov, z toho bolo 450 
odborárov, čo činí 39,65 %. Pokles oproti minu-
lému roku bol 1,37 %. „Naša úloha spočíva v sta-
bilizovaní členskej základne a získavaní nových 
členov. Treba neustále zdôrazňovať, že členom 
odborov je poskytovaná bezplatná právna pomoc 
a zastupovanie pri súdnych sporoch, bezplat-
né poradenstvo v oblasti BOZP, bezplatná účasť 
na školeniach, na podujatiach organizovaných 
cez medzinárodné projekty určené pre odbory, 
finančná spoluúčasť na podujatiach organizova-
ných odbormi a v rekreačných zariadeniach OZ,“ 
povedala doc. Z. Hlaváčová. Ďalej informovala o 
podujatiach, ktoré pre zamestnancov SPU pripra-
vili jednotlivé komisie UO.

V diskusii sa hovorilo najmä o postavení VŠ na 
Slovensku, platoch pedagogických a nepedago-
gických pracovníkov. Účastníkom rokovania sa 
prihovoril aj šéf školských odborárov P. Ondek, 
ktorý informoval o činnosti organizácie, výzve 
vláde riešiť poddimenzované financovanie uči-
teľov, nízke ohodnotenie nepedagogických za-
mestnancov, nedostatok peňazí na materiálne 
zabezpečenie škôl. Na záver svojho vystúpenia 
vysoko ocenil činnosť predsedníčky Z. Hlaváčo-
vej a tiež vyzdvihol korektný prístup vedenia SPU  
k riešeniu problémov, jeho ústretovosť a snahu  
o dodržanie sociálneho zmieru na SPU. Zdôraznil 
aj angažovanosť vedenia SPU v záujme zlepšiť fi-
nančnú situáciu pracovníkov univerzity.

Renáta Chosraviová    

Expozíciu TF navštívil aj štátny tajomník MPRV SR Štefan Adam (druhý vpravo) a poslanec NR SR 
a člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie  Marián Záhumenský (druhý vľavo). Na 
snímke spolu s Františkom Ďurkovičom, riaditeľom Agrokomplexu - Výstavníctvo Nitra, Martinou 
Ferancovou, doktorandkou na TF a Vladimírom Kročkom, prodekanom TF.                 Foto: archív TF

Výsledkom kvalitnej odborárskej práce na SPU v 
Nitre je nová Kolektívna zmluva na roky 2013 - 
2015, ktorú 8. apríla podpísalo vedenie univerzity 
na čele s rektorom prof. P. Bielikom a za odborovú 
organizáciu jej predsedníčka doc. Zuzana Hlavá-
čová. 
Aké nové benefity prináša KZ všetkým zamest-
nancom SPU, nájdete na www.polnohospodar.sk

Na konferencii sa zúčastnilo 184 účastníkov, 
z toho 44 zahraničných. Odznelo na nej 27 re-
ferátov a formou posterov bolo prezentovaných 
84 prác. Hlavnými témami boli otázky aktivít 
SR v rámci spolupráce s Európskym úradom pre 
Bezpečnosť potravín (EFSA), systém kontroly 
mäsa zveriny, kontrola potravín v SR a v ČR vrá-
tané systému Potraviny na pranýři, bezpečnosť 
potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Po-
zitívom konferencie bola účasť takmer 60-tich 
zástupcov potravinárskych firiem a laboratórií, 
pre ktorých boli určené najmä témy zamerané 
na validáciu, verifikáciu a zlepšovanie systému 
bezpečnosti potravín, označovanie alergénov a i. 
Druhým pozitívom je pravidelná účasť firiem 
s laboratórnou technikou, tento raz ich bolo šesť, 
z nich päť vystúpilo s prezentáciami a prednáška-
mi. Najzaujímavejšou bola prednáška o moder-
ných spôsoboch využitia elektronického nosa 
a jazyka.  Prístrojová technika ako NIR analyzá-
tor, zariadenie pre testovanie obalov, analyzátor 
obsahových zložiek v mlieku, univerzálny viacú-
čelový analyzátor potravín a ďalšie prístroje boli 
umiestnené v samostatnej miestnosti, kde si zá-
ujemcovia mohli zmerať vlastné vzorky. Z konfe-
rencie bol vydaný zborník a vybrané vedecké prí-
spevky boli uverejnené v časopise Potravinárstvo 
(www.potravinarstvo.com). Už tradične sa konal 
spoločenský večer s podporou firiem a prezentá-
ciou kvalitných slovenských výrobkov. Pri príle-
žitosti 10. výročia vzniku KHBP, ako aj desaťroč-
nice konferencie, boli ocenení 25 pracovníci zo 
spolupracujúcich univerzít, firiem a pravidelných 
sponzorov podujatia.  

Prof. Ing. Jozef Golian, Dr., FBP

Foto: za
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Za prítomnosti vedenia FBP 22. marca v priestoroch ŠD A. Bernoláka uviedli do 
života novú vysokoškolskú učebnicu Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho 
pôvodu. Jej autori, prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc., doc. Ing. Peter Haščík, PhD., a doc. 
Ing. Miroslava Kačániová, PhD., ju určili najmä študentom bakalárskeho štúdia 
(predmet hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu a tovaroznalectvo), 
ale aj verejnosti, ktorú daná problematika zaujíma. 

Aj týmito slovami charakterizovali zahraniční študenti vzdelávací intenzívny 
program, ktorý v rámci projektu Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EÚ 
organizovala od 10. do 23. marca Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Voda je náš život 

Našu alma som mal možnosť prezentovať vo 
viacerých vzdelávacích inštitúciách: Communi-
ty College of New Brunswick v Monctone, Uni-
versity of New Brunswick vo Frederictone či Ni-
pissing University v North Bay, ale aj v rôznych 
výskumných ústavoch, zameraných na prob-
lematiku bioenergetiky, či v podnikateľských 
subjektoch. Počas pobytu som absolvoval 12 
krátkych či dlhších letov a precestoval viac ako 
2-tisíc km. Hlavná trasa viedla dvomi kanad-
skými provinciami New Brunswick a Ontario, 
pričom sme navštívili mestá Montreal, Bathurst, 
Campbellton, Grand Fall, Moncton, Fredericton, 
Toronto a North Bay. Väčšinu zo spomínaných 
kilometrov sme najazdili na takmer najdlhšej 
ceste na svete Trans Canada Highway. Meria 
viac ako 8-tisíc km a tiahne sa z východu na zá-
pad, naprieč celou Kanadou. Prvé, čo ma zauja-
lo, bola kultúra vodičov. Nestretli sme žiadnych 
agresívnych „pretekárov“, teda vodičov, ktorí by 
predbiehali či akokoľvek porušovali maximálnu 

povolenú rýchlosť (väč-
šinou 110 km/h), ako to 
často býva na našich ces-
tách. Tiež bolo zaujíma-
vé, že snáď najčastejšou 
dopravnou značkou bola 
Pozor losy alebo medve-
de, bobry, žaby...

„Infúzne hadičky“ v javoroch
Odborné aktivity a návštevy boli skutočne 

bohato zastúpené. Jedna z nich bola napríklad 

u podnikateľa v oblasti služieb vidieckeho tu-
rizmu a sprievodných činností. V podniku po-
núkali typické severoamerické „Bed and Break-
fast“, pričom ich ďalšou činnosťou bola produk-
cia javorového sirupu. Mali „v prenájme“ okolo 
12-tisíc javorov cukrových, ktoré boli pospájané 
akoby infúznymi hadičkami jemne navŕtanými 
do stromu. Aj v tomto neskorom zimnom, či 
skôr včasnom jarnom období, cez ne tiekla ja-
vorová šťava (v surovom stave takmer bez chuti 
a vône). Hadičky ústili v miestnosti s najmo-
dernejšou technológiou na zahusťovanie toh-
to moku. Pomer získanej šťavy a vyrobeného 
sirupu, ktorý možno kúpiť ako typický kanad-
ský suvenír, je okolo 40:1. To znamená, že zo 
40 l javorovej šťavy vyrobia asi liter javorového 
sirupu, pričom sa do neho vraj nič nepridáva 
a okrem vodnej pary sa z neho nič neodstra-
ňuje. Kedysi sa používala stará technológia na 
získavanie javorovej šťavy, ktorá vyžadovala na-
rezanie stromu okolo kmeňa. Šťava stekala do 
vedier, ktoré každodenne ručne vyprázdňovali. 
Poškodené stromy však veľmi skoro odumierali.

Bioplyn zo zemiakových hranolčekov
Aj v tejto časti sveta sa rozvíjajú rôzne techno-

lógie na výrobu bioplynu a skúšajú možnosti, 

ako ho využiť na energetické účely. Už som po-
čul o testovaní mnohých substrátov, viac či me-

nej vhodných pre fermentáciu a následnú pro-
dukciu plynov určených na výrobu elektrickej a 
tepelnej energie. Avšak získavať bioplyn zo ze-
miakových hranolčekov, to sa hocikde nevidí... 
Na jednej z navštívených fariem, zaoberajúcej 
sa produkciou kravského mlieka, využívajú 
maštaľný hnoj, rôzny odpad a „nepodarky“ pri 
spracovaní ovocia a zeleniny pre potravinárske 
účely. Počas našej návštevy práve spracovávali 
zemiaky. Všetky vedľajšie produkty získané pri 
výrobe zemiakových hranolčekov odvážali na 
farmu, kde ich vôbec nepovažujú za odpad, ale 
za dôležitú energetickú surovinu...

Americká mechanizácia  
   a precízne skladovanie

Na inej farme, zaoberajúcej sa najmä rastlin-
nou produkciou, sme zase mali možnosť vidieť 
zaujímavú, takpovediac „americkú“ mechanizá-
ciu – univerzálnu sejačku s GPS navigáciou a 18 
m pracovným záberom. Viac ma však uchvátil 
plne automatický zberač zemiakov s pracov-
nou šírkou pre 12 (!) riadkov (medziriadková 
vzdialenosť je štandardných 0,75 m), ktorý bez 
problémov dokáže obsluhovať na poli iba je-
den človek. Asistencia GPS systému je však aj 
na tomto stroji nevyhnutnosťou. Pri pracovnej 
rýchlosti okolo 3 km/h, dennom pracovnom 
čase od 6 do 22 h dokáže pozberať úrodu ze-
miakov z celej vysadenej plochy (čo je asi 70 ha) 
za 8 - 9 dní. Samozrejmosťou na farme bol sklad 
zemiakov. Vydržia v ňom bez ujmy na kvalite, 
špeciálnej manipulácie a prebierky, až do budú-
cej úrody. Všetky zemiaky boli uložené na jed-
nej kope s neuveriteľnými rozmermi - približne 
8 x 6 x 50 m. V sklade bola regulovaná len tep-
lota a vlhkosť. Hoci som sa pokúsil prehrabať v 
kope, nenašiel som ani jeden nahnitý či  poško-
dený zemiak. A to sme farmu navštívili v druhej 
polovici marca. Ani to však nebolo všetko! Ta-
kéto sklady mala farma až tri! 

Ing. Pavol Otepka, PhD., FEŠRR

Do Kanady (nielen) za bioenergiou
V rámci projektu medzinárodnej spolupráce EÚ s Kanadou s  názvom Cez- 
atlantická výmena poznatkov, skúseností a know-how pri výučbe a v pod-
nikaní v oblasti využívania bioenergie, ktorý na SPU koordinuje doc. JUDr. 

Eleonóra Marišová, PhD., som sa od 9. do 23. marca zúčastnil na dvojtýždňovom 
intenzívnom prednáškovom pobyte v Kanade.

Na SPU vyšla prvá učebnica zameraná na 
hodnotenie kvality živočíšnych produktov

Kniha je rozdelená do  25 kapitol, zameraných 
na hodnotenie kvality živočíšnych produktov, 
najmä tých, ktoré majú rovnakú legislatívu v celej 
Európskej únii (jatočný hovädzí dobytok, jatočné 
ošípané, jatočné ovce). Čiastočne je venovaná aj 
problematike jatočnej hydiny, ktorá však nemá 
zhodnú legislatívu v celej EÚ. Tiež rieši proble-
matiku králikov, koní, rýb a zveriny. Veľká časť 

učebnice sa zaoberá hodnotením kvality mäsa, 
vedľajších jatočných produktov, konzumných 
vajec, včelích produktov, okrajovo aj koží a vlny 
pri nákupe a peria, ako aj hodnotením kvality 
najmä kravského, ale aj ovčieho a kozieho suro-
vého mlieka. V rámci posledných komodít autori 
popisujú aj problematiku výroby a hodnotenia 
kvality hrudkového a skladovaného ovčieho a ko-
zieho syra. Samostatnú kapitolu v učebnici tvorí 
problematika vplyvu mikroorganizmov na kvali-
tu živočíšnych produktov, v ktorej autori sumari-
zovali vplyv mikroorganizmov na kvalitu rôznych 
komodít a analyzovali prípadné riziká pri konta-
minácii mikroorganizmami. Kniha má vyše 380 
strán, je vhodne doplnená tabuľkami a obrázka-
mi. Vyšla vo Vydavateľstve SPU. Pre študentov a 
záujemcov je k dispozícii v Predajni študijnej li-
teratúry.                                  Renáta Chosraviová

Do druhého ročníka projektu sa zapojilo 39 
študentov a 12 učiteľov z 8 zahraničných part-
nerských univerzít (Univerzita aplikovaných 
vied v  Drontene, Holandsko, Univerzita v Sze-
gede, Maďarsko, Univerzita vo Valladolid, Špa-
nielsko, Lotyšská poľnohospodárska univerzita 
v Jelgave, Mendelova univerzita v Brne, ČR, 
Univerzita celoživotného vzdelávania v Lubli-
ne a Poľnohospodárska  univerzita v Krakove, 
Poľsko). Cieľom programu bolo poskytnúť kom-
plexný prehľad o systéme fungovania poraden-
stva vo vybraných krajinách, vysvetliť rozdiely 
v systéme poľnohospodárskeho poradenstva 
v členských štátoch EÚ, informovať o Spoločnej 
poľnohospodárskej politike (SPP) a jej aktuál-
nych zmenách, zdôrazniť problém cenového 
vývoja a kolísavosti cien poľnohospodárskych 
komodít a vymedziť postavenie žien v podni-
kaní na vidieku. Jednotlivé moduly pozostávali 
z odborných prednášok, na ktorých participo-
vali odborní lektori zúčastnených partnerských 
univerzít, ako aj partneri projektu: Agroinštitút, 
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka a Agen-
túra pre rozvoj vidieka. Veľký záujem vzbudila 
téma o pripravovanej legislatíve SPP súvisiacej 
s novým programovým obdobím na roky 2014 
-2020, ktorú na pôde Národnej rady SR prezen-

toval Mikuláš Huba predseda výboru pre poľ-
nohospodárstvo a životné prostredie. Aktuálne 
boli aj prednášky informačného poradenského 
portálu, poukazujúce na možné zdroje financo-
vania podnikateľských zámerov či rozvojových 
projektov v poľnohospodárstve a na vidieku a 
iné. Zostavovanie programu odborných exkur-
zií bolo založené na princípe „best practices“. 
Ukážky efektívneho fungovania podnikania 
v agroobchode či príklady podnikateľských akti-
vít úspešných žien na vidieku, spojené s odbor-
ným výkladom, prispievali k naplneniu projek-
tových cieľov. Kombinácia teoretického základu 
s praktickými znalosťami priniesla komplexný 
pohľad na skúmanú problematiku. Okrem od-
borného programu účastníci ocenili krásu Boj-
nického zámku, očarila ich Apponyiho knižnica 
v Oponiciach, nadchli ich salaše, tradície, ako aj 
srdečnosť a pohostinnosť slovenských ľudí. 

V mene študentov a učiteľov by som rada po-
ďakovala projektovým partnerom, starostom 
obcí, ktorí nám venovali svoj vzácny čas a Slo-
venskej akademickej asociácii pre medzinárod-
nú spoluprácu za finančnú podporu a pomoc pri 
organizovaní projektu.

    Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., 
koordinátorka projektu 

Učebnicu uviedla do života Ing. Janka Sudzinová, 
PhD.                                         Foto: za

V ostatných rokoch sa voda stáva vážnym glo-
bálnym nedostatkom a kvalita pitnej vody sa 
v mnohých krajinách sveta z rôznych príčin zni-
žuje. Tento vážny problém sa prejavuje aj v zhor-
šovaní zdravotného stavu obyvateľstva, príprave 
potravín a výživy obyvateľstva. Z uvedeného 
dôvodu mnohé výskumné, vývojové a výrobné 
pracoviská hľadajú nové technológie a zariade-
nia na revitalizáciu vody a zlepšovanie jej kvality. 
Pri inovácii technológií sa využívajú aj mnohé, 
novoobjavené vlastnosti vody, ktoré sú veľakrát 
udivujúce. V danej problematike sa realizuje dl-
hodobá spolupráca medzi Inštitútom ekológie 
človeka (IEČ) v Kyjeve, Ukrajina, spoločnosťou 
MERCI_M v Prešove a Inštitútom ochrany bio- 
diverzity a biologickej bezpečnosti pri FAPZ SPU 
v Nitre. Prezentáciu poznatkov z riešenia spoloč-
ných výskumných a vývojových projektov za-
bezpečujú uvedené pracoviská aj formou cyklu 
spoločne organizovaných vedeckých seminárov. 

V dňoch 12. - 13. marca sa na SPU v Nitre usku-
točnil už tretí pracovný vedecký seminár pod 
názvom Nové a menej známe efekty aktivovanej 
vody, pod vedením prof. M. V. Kurika z IEČ. Bol 
na ňom prerokovaný a prijatý aj pracovný návrh 
na nový medzinárodný program Voda je náš ži-
vot, orientovaný na výskumné, vzdelávacie, vývo-
jové a rozvojové aktivity. Riešenie experimentov 
z daného programu sa plánuje realizovať v rámci 
Excelentného centra ochrany a využívania agro-
biodiverzity pri FAPZ. Program je začlenený aj do 
pripravovaného projektu Rozvoj medzinárodnej 
spolupráce s cieľom transferu a implementácie 
výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích 
programov – TRIVE, koordinovaného SPU v Nitre 
na základe podpory operačného programu Vý-
skum a vývoj financovaného z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, v rámci ktorého sa zabez-
pečí aj vytvorenie medzinárodnej siete z danej 
problematiky.                                     IOBBB, FAPZ

pokračovanie zo strany 1
sladovníctve a pivovarníctve, získali informá-
cie o vlastnej technológii výroby piva, sanitácii 
a mikrobiológii. „Pre záujemcov, ktorí si chcú 
otvoriť živnosť v oblasti sladovníctva a pivovar-
níctva pripravuje FBP v septembri 2013 špecia-
lizovaný nadstavbový kurz v rozsahu 40 hodín. 
Jeho absolventi na základe absolvovania praxe 
získajú osvedčenie zo Slovenskej živnostenskej 
komory,“ uviedla prodekanka. Zároveň po-
dotkla, že na Slovensku sa začínajú rozmáhať 
malé pivovary, v súčasnosti ich je 26 a  každo-
ročne pribúdajú ďalšie dva–tri. Takže spoluprá-
ca FBP s praxou v tejto oblasti je veľmi dôleži-
tá. „Na fakulte učíme tiež predmet sladovníctvo 
a pivovarníctvo a univerzita má aj vlastný mini-

pivovar, kde možno variť pivo. Takže kurz bol 
a aj v budúcnosti bude prepojený s praktickou 
činnosťou,“ povedala doc. Frančáková. 

Jeden z prvých úspešných absolventov je aj 
Jozef Sládok z Detvy. Pracuje ako vedúci pre-
pravy a už desať rokov sa vo voľnom čase spolu 
s priateľmi venuje výrobe piva. „Pivo  vyrábame 
pre vlastnú spotrebu. Máme aj technologické 
zariadenie a využívame klasické technológie. 
Zameriavame sa aj na výrobu piva s prídavka-
mi – bylinkami, čokoládou a podobne. Kurz mi 
dal mnoho nových vedomostí, ale vnímam ho 
ako prvý krok. Nevylučujem, že v budúcnosti 
si otvorím vlastný malý pivovar, preto plánu-
jem prihlásiť sa aj na ďalšie štúdium,“ povedal 
J. Sládok.                                Renáta Chosraviová

Prví absolventi kurzu sladovníctvo a pivovarníctvo

Autor článku s hlavnou koordinátorkou projektu 
Karen Strang z Nipissing University a kolegom 
z Karelia University of Applied Sciences v Joen-
suu, Fínsko.                            Snímky: archív PO
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prioritná os 2 Podpora výskumu 
a vývoja, opatrenie 2.2  Prenos po-
znatkov a technológií získaných 
výskumom a vývojom do praxe, výzva  OP-
VaV-2012/2.2/08-RO. Realizovaný bude od 
apríla 2013 do júna  2015, v partnerstve s Uni-
verzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Ústa-
vom genetiky a biotechnológií rastlín SAV v 
Nitre. 

Strategickým  cieľom projektu je vybudo-
vanie komplexného, inovačného a kompe-
tenčného regionálneho výskumného centra 
v oblasti agrobiológie, agroekológie, biotech-
nológie a bioenergetiky. Centrum pomôže 
interdisciplinarite a konkurencieschopnosti 
pracovísk a produkcii nových poznatkov a 
ich difúzii do praxe, ako aj zvýšiť atraktivitu 
slovenského poľnohospodárskeho výskumu 
a vedeckovýskumnú spoluprácu v regióne.

Renáta Chosraviová 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre má početné vzťahy s univerzitami, vý-
skumnými ústavmi a podnikmi, s ktorými rea- 
lizuje viacero projektov. Slabými stránkami 
sú však chýbajúce funkčné partnerstvá s pod-
nikmi z praxe na národnej, medzinárodnej 
a cezhraničnej úrovni, ako aj  nižšia úspešnosť 
pri získavaní medzinárodných výskumných 
projektov. S cieľom vybudovať 11 funkčných 
partnerstiev a sietí s významnými vzdelá-
vacími, výskumnými inštitúciami a podni-
kateľským sektorom sa od 1. apríla 2013 do  
31. marca 2015 na SPU realizuje projekt Rozvoj 
medzinárodnej spolupráce s cieľom transferu 
a implementácie výsledkov výskumu a vývo-
ja  do vzdelávacích programov - TRIVE (ITMS 
26110230085), s celkovými oprávnenými vý-

davkami 1 038 302,14 eur. Manažérkou projek-
tu je prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.

V rámci neho sa budú realizovať mobility 
učiteľov a pracovníkov FAPZ, FBP, FZKI a TF, 
študentov a doktorandov FZKI na výskum na 
renomované zahraničné univerzity, účasť na 
medzinárodných konferenciách a vzdeláva-
cích workshopoch, transfer a implementácia 
získaných poznatkov zo zahraničných mobilít 
(z oblasti experimentálnych technológií potra-
vín a výživy ľudí, experimentálnych biotech-
nológií, agrobiológie a rastlinnej produkcie, 
bioenergetiky, bezpečnosti a kontroly potravín, 
biosystémového inžinierstva a energetickej se-
bestačnosti, výživy zvierat v podmienkach glo-
balizácie a ekologizácie, špeciálnej živočíšnej 
produkcie a genetiky hospodárskych zvierat, 

špeciálnej rastlinnej produkcie a fytopatoló-
gie a ochrany poľnohospodárskych plodín) do 
vzdelávacieho a výskumného procesu na SPU a 
rozvíjanie Dunajskej stratégie ako novej formy 
teritoriálnej spolupráce medzi inštitúciami. Vý-
sledky mobilít uvedenej cieľovej skupiny budú 
napĺňať zámery výskumného centra AgroBio-
Tech, ako aj ďalších výskumných tímov na fa-
kultách.

Výstupmi projektu budú prednášky a postery 
na medzinárodných konferenciách, vedecké 
publikácie v zborníkoch z medzinárodných 
konferencií, odborné prednášky s prezentácia-
mi dosiahnutých výsledkov z riešenia proble-
matiky na navštívenom pracovisku a účasť na 
workshopoch.                      

Renáta Chosraviová

Pani docentka, aká je výmera lesných pozem-
kov na Slovensku?
V súčasnosti je to viac ako 2,011 mil. ha a ne-
ustále zaznamenávame jej nárast oproti poľno-
hospodárskej pôde, ktorá mala v roku 2011 vý-
meru 2,414 mil. ha.
Nedávno ste publikovali práce, kde ste ana-
lyzovali vplyv podielu poľnohospodárskej a 
lesnej pôdy na sociálnu situáciu obyvateľov v 
slovenských krajoch. K akým výsledkom ste 
dospeli?
Aktuálne analýzy v našich socioekonomických 
výskumoch na regionálnej úrovni poukazujú na 
to, že znížením objemu výkonov prác v poľno-
hospodárstve a lesnom hospodárstve (ukazova-
teľom je podiel poľnohospodárskej a lesnej pôdy 
z celkovej výmery, napr. kraja) sa zvyšuje podiel 
obyvateľov v hmotnej núdzi a počet nezamest-
naných. V týchto oblastiach rastie chudoba. Štát 
by mal cielenou politikou podporiť tieto dve od-
vetvia. V poľnohospodárstve je štruktúra podni-
kov (podľa vlastníckych a užívateľských vzťahov 
k pôde, typu produkcie a pod.) zložitejšia, a 
preto podporné nástroje štátu pre rast zamestna-
nosti sú prispôsobené najmä privátnej sfére pod-
nikania. V lesnom hospodárstve, kde existujú 
štátne lesné podniky (obhospodarujú viac ako 1 
mil. ha lesnej pôdy), je situácia pre vznik štátnej 
podpornej politiky zamestnanosti jednoduchšia. 
Napr. štátny podnik Lesy SR môže byť rozhodu-
júcim v politike podpory rastu zamestnanosti 
na vidieku SR prostredníctvom rôznych prác na 
lesnej pôde, najmä v pestovaní a ochrane lesov, 
hradenia bystrín, údržby ciest a iných činností. 
Podnik by nemusel odvádzať zisk z podnikania 
so surovým drevom štátu, ale mohol by plniť 
verejnoprospešné ciele, ktorými sú aj zvýšenie 

zamestnanosti v regióne (sociálna funkcia), 
ochrana životného prostredia, a to najmä pred 
povodňami, lavínami, eróziou a iné. 
V mnohých diskusiách o súčasnom postave-
ní lesníkov v spoločnosti ožívajú nostalgické 
spomienky na obdobie, keď boli vnímaní ako 
zástupcovia „lídrov a aktérov“ zmien v regió-
ne. Aký je váš názor, prečo sa zmenilo ich po-
stavenie? 
Kedysi sa lesník zúčastňoval na všetkých územ-
ných rozhodnutiach v regióne, bol rozhodujú-
cim zamestnávateľom v regióne, zasahoval do 
všetkých rozhodnutí o zmene sociálnej situácie 
v obci a jeho vzdelanie bolo v súlade s potreba-
mi doby. Žiaľ, dnes naši lesníci nemajú ani v  zá-
kladnom či ďalšom vzdelávaní prehľad o regio- 
nálnej politike a z nej vyplývajúcich politík vo 
vzťahu k prírodným zdrojom (nerastné suroviny 
- kameň, piesok, magnezit, voda – kompetencie 
v oblasti starostlivosti o vodu a správu vodných 
tokov v nadväznosti na ostatné organizácie spra-
vujúce jej využitie a iné prírodné zdroje) či v 
oblasti poznania možností spoluúčasti na presa-
dzovaní verejných záujmov a účasti na rozhodo-
vaní samospráv alebo orgánov verejnej správy. 
Následne prehrávajú diskusie s organizáciami 
„ochrany prírody“ a spoločnosti sú predstavova-
ní aj ako „ničitelia lesa a lovci zvere a vtáctva“. 
Keďže stratili rozhodujúcu pozíciu na vidieku 
Slovenska ako zamestnávatelia, „údržbári“ prí-
rodného prostredia či „likvidátori“ prírodných 
kalamít, zmeniť názory spoločnosti na ich pra-
covnú pozíciu zatiaľ nepomáha ani veľmi kvalit-
ná práca s verejnosťou, ktorú vykonávajú najmä 
niektorí zamestnanci štátnych lesných podni-
kov. 
V médiách často zaznievajú rozdielne názory 

ochranárov a lesníkov na dianie v ekosysté-
moch. Ako vnímate tieto diskusie z hľadiska 
vašej dlhoročnej výskumnej a expertnej čin-
nosti ako súdnej znalkyne pre lesné hospo-
dárstvo?  
Zmeny v sociálnej funkcii lesa sú veľmi zložité. 
Už teraz pozorujeme, že individuálne záujmy 
(nielen záujmy vlastníka, ale aj odborníka les-
níka) musia v mnohých prípadoch ustupovať 
záujmom spoločnosti. Ich individuálne záujmy 
sa musia zosúladiť s verejnými záujmami. Táto 
zásada platí v legislatíve lesníctva viac ako 200 
rokov. Veď princíp udržateľnosti sa veľmi jedno-
ducho vysvetľuje na príklade ťažby v lese. Pla-
tí, že za rok môžeme vyrúbať len toľko dreva, 
koľko ho za to obdobie prirastie. Mnohokrát sa 
však v lesníctve stretávame aj so záujmovými 
skupinami (ochranárskymi združeniami, špor-
tovými klubmi, podnikateľmi...), ktoré nehľa-
dajú rovnováhu vo využívaní všetkých funkcií 
lesa a  svojou „ochranárskou“ činnosťou môžu 
aj nepriamo obhajovať záujmy developerských 
firiem. To znamená, že práve prostredníctvom 
spomínaných záujmových skupín môžu pre-
vládnuť niektoré podnikateľské záujmy, ako 
napr. zníženie množstva dodávania surového 
dreva na trh ponechávaním väčšieho množstva 
surového dreva v porastoch po kalamitách a aj 
po klasických ťažbách (prebytok surového dre-
va nespôsobí pokles cien), presadenie rôznych 
málo účinných opatrení najmä v ochrane lesa 
(ide o niektoré formy chemických postrekov), 
nevyužívanie dendromasy podľa kvality, ale 
kvantity a iné. 
Aké opatrenia by mohli zlepšiť situáciu?
V prvom rade treba zosúladiť rôzne záujmy spo-
ločnosti a vlastníkov lesa, vytvoriť ekonomické 

podmienky na trvalo udržateľné hospodárenie 
v lesoch, zvýšiť starostlivosť o ochranu a pes-
tovanie lesa, nezanedbávať údržbu drobných 
vodných tokov, ochranu pred lavínami či pred 
eróziou pôdy. K tomu treba zmeniť poslanie 
štátnych i neštátnych  lesných podnikov. Súčas-
ťou tejto zmeny musí byť aj „rekvalifikácia“ a 
prestavba štruktúry vzdelania pracovníkov tých-
to podnikov.
Mojou víziou je, aby  sa v spoločnosti zmenilo 
vnímanie plnenia verejnoprospešných funkcií 
lesov. V Rakúsku či Slovinsku obhospodarovate-
lia lesov získajú finančnú podporu aj od obce, 
priamo z jej rozpočtu, a to  kvôli výsadbe no-
vých lesných porastov. Tam si plne uvedomujú 
rozhodujúcu úlohu lesa v krajine pri ochrane 
pred povodňami, lavínami či eróziou.

Renáta Chosraviová

S Veľkou nocou spájame príchod jari, ako aj príjemný oddych. Na Vysokoškolskom poľno-
hospodárskom podniku v Kolíňanoch však počas tohtoročných sviatkov neoddychovali. 
Mali plné ruky práce, aby maximálne eliminovali výkyvy počasia. Snehové zrážky s  ná-
sledným oteplením a výdatným dažďom spôsobili záplavy. 

O súčasnej situácii a úlohe lesov v krajine s doc. Ing. VIEROU PETRÁŠOVOU, CSc.,  
z Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR, súdnou znalkyňou pre lesné hospodárstvo

Ochrancovia lesa musia byť vzdelaní 

Foto: Petra Bošanská

Vedenie SPU v Nitre 
na svojom zasadnutí 25. 
marca schválilo granto-

vý program SPU s názvom ZELENÝ MOST, 
s cieľom finančne podporiť účasť študentov 
všetkých troch stupňov štúdia na význam-
ných zahraničných podujatiach, ako sú me-
dzinárodné konferencie, kongresy, letné ško-
ly, intenzívne programy, bilaterálne výmeny 
a podobne. Program bude koordinovaný na 
Rektoráte SPU. Uzávierka prihlášok bude 
4-krát ročne v mesiacoch: marec, jún, sep-
tember a december, vždy k 1. dňu daného 
mesiaca. Finančný grant bude poskytnutý na 
základe zhodnotenia kvality a prínosu danej 
akcie pre študenta a SPU. 

Informácie o programe, ako aj prihlášku, 
záujemcovia nájdu na webovej stránke SPU 
v časti Medzinárodná spolupráca.                                                            

Prof. Dr. Ing. Elena Horská

Do zahraničia  
cez ZELENÝ MOST

Na rokovaní  
s poľskými senátnikmi

Celoškolský projekt TRIVE 
Podporí funkčné partnerstvá a získanie nových poznatkov

Projekt Vybudovanie 
výskumného centra na SPU 
AgroBio Tech schválili
pokračovanie zo strany 1

Členovia akademického senátu Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity, zástupcovia fa-
kultných senátov a záujmových krúžkov absol-
vovali od 4. do 7. apríla stretnutie so senátnikmi 
na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove. 
Po úvodnom privítaní rektorom PU, obe strany 
prezentovali svoje univerzity. Predmetom roko-
vania bolo založenie VUA (Visegrad University 
Association) Youth a podpora spolupráce me-
dzi študentmi na univerzitách aj mimo krajín 
združených v asociácii. Na zasadnutí odznelo 
mnoho zaujímavých nápadov a podnetov, ktoré 
sa v blízkej budúcnosti budeme snažiť zrealizo-
vať. Súčasťou  návštevy bola prehliadka Krakova 
a hradu Wawel. Príjemným prekvapením bolo 
pre nás aj pozvanie na fakultný ples PU, kde 
nám prezentovali poľské zvyky a tradície.  Zá-
roveň sme pozvali senátnikov PU na imatriku-
lačný ples našej univerzity. Štedré prijatie sa im 
pokúsime oplatiť počas ich návštevy v júni, keď 
sa zúčastnia na konferencii  na SPU. Informácie 
o VUA Youth nájdete na Facebooku a webovej 
stránke SPU.       Bc. Patrícia Mariničová, FEŠRR

Veľká noc na VPP v znamení pohotovosti

Obvykle malý potôčik Bocegaj, ktorý je hlav-
ným zdrojom vody pre rybník Kolíňany, sa zme-
nil na živel. Po tom ako jeho hladina stúpla, vylial 
sa z brehov a devastoval okolie. Zaplavil prístu-
povú cestu k rybníku, čističku odpadových vôd 
obce Kolíňany, časť rodinných  domov, ohrozená 

bola aj čerpacia stanica pre závlahový systém. 
Bezpečnostný prepad nestačil odvádzať prívaly 
vôd na prítoku do rybníka, takže hladina vody 
v ňom stúpla natoľko, že pretekala cez vrchol 
hrádze. Ako nás informoval Ing. Peter Brezovský, 
PhD., riaditeľ VPP, operatívnym čistením a otvo-
rením bezpečnostného prepadu na výpustnom 
objekte sa krízovú situáciu napokon podarilo 
zvládnuť. „Našťastie zrážky prestali a poklesla 
teplota, to nás zachránilo pred väčšími škodami, 
pretrhnutím hrádze a únikom násady rýb,“ pove-
dal na margo situácie.   

Prívalové dažde zaplavili aj časť parciel v Opo-
niciach. „Táto situácia sťaží sejbu jarných plodín, 
ktorá sa vzhľadom na agrotechnické termíny naj-
mä sejby jarného jačmeňa, ovsa a cukrovej repy, 
výrazne oneskorí. Dúfame, že príroda nám ešte 
tieto výkyvy vykompenzuje,“ podotkol Ing. Bre-
zovský.                                                                   rchFoto: archív VPP
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Svetový deň vody, ktorého cieľom je zamys-
lieť sa nad významom tejto životodarnej te-
kutiny a upozorňovať na stav a ochranu vôd 
vo svete, si ľudstvo každoročne pripomína 
22. marca. K odborným a osvetovým akciám 
SDV sa pravidelne pripája aj Fakulta záhrad-
níctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. 

Západomaďarská univerzita v Šoproni  usporiadala koncom marca medzinárodnú vedec-
kú konferenciu doktorandov. SPU na nej reprezentovali zástupcovia troch fakúlt: doc. 
Ing. Mária Kadlečíková, CSc., (FEM), Ing. Tomáš Malatinec (FEŠRR) a autor článku. 

Počas tohtoročných osláv SDV sa konala pred-
náška doc. Ing. Ľuboša Juríka, PhD., na ktorej ho-
voril o možnostiach protipovodňových opatrení 
šetrných k prírode. Jedným z tradičných podujatí 
na fakulte je aj fotosúťaž a výstava fotografií, kto-
ré zachytávajú vodu v krajine vo všetkých podo-
bách. Ako nás informoval Ing. Andrej Tárník zo 
Študentskej rady FZKI, kým v minulom roku sa 
do súťaže zapojilo 14 študentov a pracovníkov                                                                                                      
SPU so 72 fotografiami, tento rok to bolo až 40 
autorov, ktorí poslali 154 zaujímavých snímok. 
Najkrajšie z nich vyhodnotila porota zložená 
z pedagógov a študentov, víťaza súťaže vyberala 
aj verejnosť prostredníctvom Facebooku.

Prvé miesto získala Eva Kurnátová za fotografiu 
Ramla Bay-Gozo, Malta, druhé Dagmar Dobiašo-
vá za snímku z Islandu. Tretie miesto si odniesla 
Elena Kondrlová za fotografiu Samota z Turecka. 
V hlasovaní verejnosti uspela aj Alexandra Kore-
načková.                

Súťažné fotografie nájdete na facebookovej 
stránke FZKI.                                                           rch    

 VESELOU CERUZKOU 
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Fotosúťaž na FZKI má 
víťaza, zaujala Malta

Odborníci z univerzitného vivária pomáhajú aj 
s odchytom plazov

Vedou pre udržateľnosť

Nová študovňa s príjemnou atmosférou
Študovňa pod aulou sa už v októbri minulého roka predstavila v novom šate. Slúži 
predovšetkým na prezenčné štúdium všetkým študentom a zamestnancom uni-
verzity. 

Pre návštevníkov sú k dispozícii PC s prístupom 
na internet, pracovná stanica so skenerom a ko-
pírka. Možno tu používať aj vlastné mobilné za-
riadenia, resp. ich pripojiť na internet cez wifi.
Malá zbierka kníh a učebníc je zameraná najmä 
na základnú učebnicovú literatúru a vybrané 
vedecké a odborné knihy z poľnohospodárstva 
a príbuzných oblastí. K dispozícii sú aj zahra-
ničné časopisy (okrem českých) a slovenské 
noviny (denníky aj týždenníky). 
„Študenti využívajú služby študovne počas 
semestra pri vypracovávaní seminárnych a zá-
verečných prác a pripravujú sa tu na skúšky. 
Čoraz častejšie pracujú v skupinách, na spo-

ločných projektoch.  Vo veľkej miere využívajú 
PC, a to nielen na študijné účely, ale aj oddy-
chové chvíle. Študovňa tiež slúži ako kontaktné 
pracovisko pre zber podkladov a poradenstvo 
k evidencii publikačnej činnosti zamestnancov 
univerzity,“ informovala Ing. Ingrid Jirásko-
vá, pracovníčka študovne. Dodala, že študen-
ti si novú študovňu obľúbili a čoraz častejšie 
zaznamenáva dni, keď je kapacita študijných 
miest úplne vyčerpaná. Keď je však pokoj na 
chodbách univerzity, cítiť to aj v návštevnos-
ti študovne. „Treba len prísť, a vyskúšať nové 
priestory a služby, ktoré ponúkame,“ odkazuje 
všetkým záujemcom.                            rch

S  príchodom jari príroda ožíva, všetko rozkvitá a živočíchy začínajú vyhľadávať  
hrejivé slnečné lúče. Platí to aj pre hady, respektíve plazy. A práve v tomto ročnom 
období je najčastejšia aj ich konfrontácia s človekom...

V nitrianskom kraji, najčastejšie na Zobore, je 
najrozšírenejšia užovka stromová, menej užovka 
hladká a obojková, ktoré nie sú jedovaté. Užovka 
stromová je náš najdlhší had, ktorý bežne dorastá 
do dĺžky asi 150 – 170 cm, výnimočne môže do-
siahnuť až dva metre. Zimu prečkáva v skalných 
dierach a bútľavých stromoch. Zimovisko opúšťa 
v apríli a vyhľadáva lokality otočené na juh, kde 
sa rada vyhrieva. Práve na jar ju ľudia najčastejšie 
môžu objaviť vo svojej záhrade, v blízkosti zá-
hradnej chatky či v pivnici, kde ju priťahuje zvý-
šený výskyt  hlodavcov.

 „Pri nečakanom stretnutí s plazom je väčšina 
ľudí v panike, lebo nevedia, aký je to druh a ako 
majú postupovať. Zvyčajne ho postačí nechať na 
pokoji a vzdialiť sa. Keď sa had vyhreje na jar-
nom slniečku, odplazí sa. Užovka je plachá a rov-
nako ako všetky zvieratá žijúce vo voľnej prírode, 
sa človeku snaží vyhnúť. Keď je však nevyhnutné 
plaza odchytiť, treba kontaktovať Obvodný úrad 
životného prostredia, pretože nielen na chov, ale 
aj manipuláciu s našimi pôvodnými druhmi tre-
ba mať povolenie. S odchytom plazov pomáhajú 
aj pracovníci Vivária SPU. Po tom, ako zistíme či 
ide o náš pôvodný druh, snažíme sa ho čo naj-
skôr vrátiť do pôvodného biotopu, čo najďalej od 

obývaných zón,“ hovorí Ing. Mojmír Odstrčil, ve-
dúci vivária. 

Pracovnici vivária už odchytili užovku stro-
movú aj na univerzite či v parku SPU. Najviac 
odchytov však pripadá na oblasť Zobora. Pokiaľ 
ide o odchyt nepôvodných druhov, takých prípa-
dov mali oveľa menej. Jeden z nich bol napríklad 
v Nových Zámkoch, kde sa našli koralovky, ktoré 
pravdepodobne utiekli chovateľovi z nedostatoč-
ne zabezpečeného terária.                                 rch

Konferencia sa konala v Győri v rámci pro-
jektu Talentum - TÁMOP, pod záštitou rozvo-
jových programov New Széchenyi Plan a Hun-
garys Renewal podporovaných EÚ. Rokovania 
prebiehali v 12 tematických sekciách v oblasti 
pôdohospodárstva, lesníctva, drevárstva, envi-
ronmentálnych, agroekonomických a sociál-
nych vied. 

M. Kadlečíková prednášala na pozvanie orga-
nizátorov v sekcii Udržateľné poľnohospodár-
stvo a rozvoj vidieka o diverzifikácii príjmov v 
nových členských krajinách EÚ v kontexte udr-
žateľného rozvoja vidieka (URV). V rovnakej 

sekcii vystúpil autor článku o plánovaní zelenej 
infraštruktúry pre URV. T. Malatinec prezento-
val svoje výsledky prostredníctvom posteru o 
princípoch slovenskej verejnej správy v oblas-
ti maloobchodného podnikania. Konferencia 
doktorandov poskytla priestor pre nadviazanie 
nových pracovných kontaktov. Predstavitelia 
Fakulty poľnohospodárstva a potravinárstva, 
doc. Dr. Tell Imre a prof. Dr. Tenk Antal, pozva-
li autora článku koncom apríla prednášať v Mo-
sonmagyaróvári o aktuálnych výzvach rozvoja 
vidieka z pohľadu krajinného plánovania a kra-
jinnej architektúry.             Ing. Attila Tóth, FZKI 

NAJ agro dievča 2013 
chce študovať na FEM

„I mladosť, múdrosť a krása sa môžu snúbiť 
s láskou k dorábaniu chleba“, to je hlavná myš-
lienka súťaže, určenej študentom maturitných 
odborov stredných škôl s poľnohospodárskym 
zameraním. Cieľom organizátora – vydavateľstva 
Slovenský CHOV je aj touto súťažou spropagovať 
agrosektor a zvýšiť záujem mladých o štúdium 
poľnohospodárskych odborov. Do prvého roční-
ka sa prihlásilo 13 škôl. Zo 47 účastníkov semi-
finále vybrala porota po 10 finalistov – dievčat 
a chlapcov. Rozhodovali hlavne schopnosti mla-
dých vystupovať pred početným auditóriom ag-
romanažérov a pútavosť ich odpovedí na otázky, 
týkajúce sa pohľadov na agrosektor a ich plánov 
v ňom. Celkovou víťazkou kategórie dievčat sa 
stala maturantka Zuzana Monková zo SOŠ Kež-
marok. Študuje odbor ekonomika poľnohospo-
dárstva, jej snom je robiť ekonómku vo fungujú-
com agropodniku. Predtým si chce poznatky roz-
šíriť štúdiom na FEM SPU v Nitre. Víťaz kategórie 
chlapcov - Michal Mikula zo SOŠ polytechnickej 
Kežmarok chce po maturite pracovať s poľnohos-
podárskou technikou, najradšej v rodnom Lipto-
ve. Karin Kôpková zo SOŠ Topoľčany,  ktorá v ka-
tegórii dievčat skončila na 3. priečke, sa už v sú-
časnosti stará o chod vlastnej farmy. Tieto povin-
nosti jej umožnia len externé štúdium, na ktoré 
sa však veľmi teší. Plánuje ho, samozrejme, tiež 
na našej alma mater. Organizátor chce predstaviť 
finalistov súťaže aj na rôznych podujatiach agro-
sektora a takto postupne získavať mládež pre prá-
cu v tomto odvetví, dychtiacom po mladej krvi. 
                                                   Ing. Ján Huba, PhD., 

vydavateľstvo Slovenský CHOV

Víťazi súťaže Naj agro dievča, Naj agro chlapec 2013.              PIKNIK 2013
zatancuj si zumbu so susedmi!
na zdravíčko na deke s kamarátmi!
zec bagetu na hongačke s frajerkou!
ruka hore na koncerte pod holým nebom s ko-
legami!
vymeň si recepty ze starú mankú!
čitáreň na strome. Od komixov až po horory! 
Neboj sa vyjsť ven na čerstvý vzduch!

Čakáme ťa na PIKNIK-u 23. mája 2013  
od 11. 00 h v parčíku pred SPU.
Piaty ročník festivalu podporuje  

„život vonku“ a vzťahy medzi ľuďmi. 
S nápadom prvýkrát prišli doktorandi FZKI. 

Po minulé roky sa akcia konala v nitrianskom 
parku. Tento raz však dostáva väčší rozmer, 
FZKI spolupracuje s NOCR a festival sa tak stá-
va súčasťou dní Jahodovej Nitry...
Program je vystavaný z koncertov, taneč-
ných i divadelných vystúpení či výstavy 
(nielen) historických fotiek. Môžete ho sle-
dovať pasívne, s občerstvením v ruke alebo 
byť jeho súčasťou a aktívne sa zapojiť naprí-
klad do maľby, čitárne pod holým nebom, 
športových hier alebo školy v prírode, a 
tak spoznať Nitru trochu inak. 
Veľká mapa zaujímavých, tajných, historic-
kých miest v Nitre, o ktorých nevie možno ani 
sám obyvateľ rodného mesta...
Pre vzdelávaniachtivých bude festival vybave-
ný diskusiami na tému verejných priestorov, 
informáciami o možnostiach zlepšenia života 
v meste, aj inšpiratívnymi grafikami.
www.visitnitra.eu,www.spu.sk 

Ing. Dominika Titková,          
Ing. Monika Jančovičová, FZKI

Dobrovoľníci z radov domácich a zahraničných 
študentov našej univerzity sa v rámci programu 
SocialErasmus  aktívne zapojili do zbierky ku 
Dňu narcisov. Počas akcie, ktorú organizovala 
Liga proti rakovine,  rozdali 800 umelých narci-
sov a podarilo sa im vyzbierať vyše 1200 eur.  Fi-
nančné prostriedky sú určené na podporu liečby 
ľudí s onkologickými chorobami. 

Kristína Candráková

Foto: za

Foto: R. Židek

Články prof. Ing. Jozefa Hanesa, PhD.: 
   Odporúčania v medzinárodných do-

kumentoch o pôde sú dôležité aj pre 
našu univerzitu.

   O vývoji právnych predpisov na ochra-
nu poľnohospodárskej pôdy a ich (ne)
rešpektovaní v praxi. 

V e-prílohe nájdete aj článok Ing. Františka 
Macha zo stretnutia prvých absolventov PEF 
VŠP v Nitre u spolužiaka Ing. Otta Buriana, 
CSc., s názvom Znovu žije a spomína. 

Deň narcisov na SPU

e-polnohospodár
 ČítajtE                                    

 Foto: Marián Dukes

   www.polnohospodar.sk/e-priloha
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Skúška / kurz Uzávierka Termín  konania pís. 
časti1 Cena Poznámka

Skúšky TOEFL

TOEFL 30.4.2013 17.3.2013 200 $ Registrácia len online

Skúšky Cambridge ESOL
FCE B2 18.4.2013 8.6.2013 161 € Paper Based
CAE C1 23.4.2013 12.6.2013 176 € Paper Based
CAE C1 22.5.2013 8.6.2013 176 € Computer Based
KET A2, PET B1 25.4., 22.5.2013 6.6., 7.6.2013 101 € Paper / Computer Based

Skúšky Goetheho inštitútu
Goethe-Zertifikate 
B1, B2, C1 a C2 10.5.2013 10.6. – 14.6.2013 109 €, 131 €, 142 €, 164 € B2 – aj  pre lekárov

Štátne jazykové skúšky

ZŠJS B2 a VŠJS C1 z AJ / NJ2 Po uzávierke 26.4.2013 Ústna časť: 17.5. / B2 a 24.5. / C 1

 Skúšky City & Guilds
Access A2 – Mastery B2 16.5. – 20.5.2013 21.6. – 24.6.2013 50 €– 70 € / 1 časť

Kurzy
Diagnostický test – AJ, NJ 7.5.2013 15.5.2013 22 € od12.00 do14.00 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.

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 19. 4. do 23. 5. 2013

SKRIPTÁ 
L. Zeleňáková a kol.: Hygiena výživy a stravova-

nia, 2. nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 5 € 
  J. Čapla a kol.: Správna hygienická prax v potra-
vinárstve, 1. vydanie, náklad 200 ks, cena 4,30 €

M. Margetín: Chov exotických párnokopytníkov 
a nepárnokopytníkov, 1. vydanie, náklad 150 ks, 
cena 4,30 €

Ľ. Kubicová: Strategický marketing, 1. vydanie, 
náklad 500 ks, cena 3,50 €

E. Tobiašová: Biológia pôdy, 1. vydanie, náklad 
300 ks, cena 3,50 €

P. Strapák a kol.: Živočíšna výroba, 1. vydanie, 
náklad 350 ks, cena 5,80 €

Ľ. Paška a kol.: Návody na cvičenia z manažmen-
tu výroby, 1. vydanie, náklad 500 ks, cena 3 € 
   UČEBNICE

N. Turčeková et al.: Visegrad Studies in Macro- 
economics Issues, 1. vydanie, náklad 100 ks, cena 4 € 
  J. Jobbágy, P. Findura: Mechanizácia vinárstva, 
1. vydanie, náklad 150 ks, cena 9,50 €

A. Látečková: Základy účtovníctva, 1. vydanie, 
náklad 450 ks, cena 4,50 €

MONOGRAFIA
F. Adamovský, R. Opáth: Výroba tepla spaľova-

ním biomasy, 1. vydanie, náklad 100 ks, cena 3,60 € 
  ODBORNÁ KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA

J. Golian a kol.: Sprievodca svetom potravín, 1. 
vydanie, náklad 300 ks, cena 4 €

Vydavateľstvo SPU

 PráVE Vyšli                   NEPrEhLiadNitE       

Blended Learning – nová forma individuálnej prípravy na štátnice B2 a C1 z anglického jazyka. Kombinácia pre-
zenčnej a dištančnej formy (e-learning). 
Viac info na www.eku.sk, resp. kontaktujte E – KU osobne alebo na tel. č. 037 /6542 456.
Vysvetlivky: 1 Ústna časť skúšok sa koná pre kandidátov individuálne – podľa rozpisu. 
         2 Základná štátna jazyková skúška B2.
        3 Všeobecná  štátna jazyková skúška C1.
Všetky skúšky sa konajú priamo v E – KU.

Oblasti, v ktorých môžeš na festivale pracovať!
 î akreditácia účastníkov (registration desk),
 î domáci alebo zahraničný divadelný súbor,
 î sprievodné podujatia (pouličné predstavenia, koncerty, 

výtvarné akcie, detské podujatia),
 î semináre, workshopy, tréningy, diskusie,
 î technické a materiálne zabezpečovanie,
 î V.I.P. a hostia festivalu,
 î zahraniční hostia,
 î tlačové stredisko,
 î tím blogerov (písanie na blogy, Facebook, fotografovanie),
 î sekretariát,
 î osobní asistenti členov štábu,
 î v období mimo konania festivalu spracovávanie 

dokumentácie a archívov.

Tešíme sa  
na Teba!
viac na: www.nitrafest.sk/domov/dalsie-aktivity/mladez/
dobrovolnici-2013/
Bližšie informácie: Kristián Šeffer, koordinátor dobrovoľníkov, 
e-mail: seffer@nitrafest.sk 

DIVADELNÁ NITRA
27 Sept – 2 Oct 2013
INTERNATIONAL THEATRE  FESTIVAL 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL

Staň sa dobrovoľníkom Medzinárodného 
festivalu Divadelná Nitra

 î zaži_pomôž_stretni_navštív_získaj_spoznaj_staň sa 
aj Ty V.Y.P.!

 î atmosféra festivalového zákulisia – pomoc pri realizácii  
výnimočného podujatia – divadelné predstavenia z celej 
Európy a zo Slovenska – významní slovenskí a európski 
divadelní tvorcovia naživo – nové kontakty a pracovné 
skúsenosti – noví priatelia rovnakej krvnej skupiny – 
staň sa aj Ty V.Y.P.!

ChCEš  byť Aj  Ty  V.y.P.?
Volunteer  young  People
staň sa aj Ty V.Y.P.!

 nitrafest.sk
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Dekan Fakulty agrobiológie a potravino-
vých zdrojov SPU v Nitre vypisuje výberové 
konanie na obsadenie miest na doktorand-
ské štúdium v študijných programoch v aka-
demickom roku 2013/2014:

   6.1.3 všeobecná živočíšna produkcia
   6.1.4 špeciálna živočíšna produkcia
   6.1.6 všeobecná rastlinná produkcia
   6.1.7 špeciálna rastlinná produkcia
   6.1.8 agrochémia a výživa rastlín
   6.1.9 fyziológia plodín a drevín
   6.1.12 výživa
   6.1.16 ochrana rastlín

Prihlásiť sa môžu absolventi vysokých 
škôl v príslušnom zameraní. Informácie o 
témach dizertačných prác, ako i podmien-
kach prijatia na štúdium môžete získať 
na vedeckovýskumnom oddelení Deka-
nátu FAPZ, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra  
(tel.: 037/641 5485) a na stránke www.fapz.
uniag.sk. Uzávierka prihlášok je 18. 6. 2013.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU v Nitre oznamuje, že 28. júna 
2013 sa budú konať prijímacie skúšky na III. 
stupeň vysokoškolského štúdia – doktorand-
ské štúdium – v nasledovných akreditova-
ných študijných programoch:

   biotechnológie
   technológia potravín
   molekulárna biológia

Témy dizertačných prác sú zverejne-
né na www.fbp.sk a na oddelení vedec-
kovýskumnom a zahraničných vzťahov 
Dekanátu FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
(tel.: 037/641 5385). Uzávierka prihlášok je 
3. 6. 2013.

Najúspešnejší  
športovci Nitry 

V nitrianskej synagóge vyhlásili  14. marca 
najúspešnejších nitrianskych športovcov za rok 
2012. V kategórii jednotlivcov získal ocenenie aj 
basketbalista Branislav Tomek, hráč BK Edy-
max SPU Nitra, v kategórii kolektívov zasa druž-
stvo  BK Edymax SPU Nitra. Blahoželáme!          r

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je naj-
vyšším zastupiteľským orgánom študentov vy-
sokých škôl (VŠ) na Slovensku. Spolu s Radou 
VŠ a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí 
medzi najvyššie orgány reprezentácie VŠ na 
Slovensku. Je zriadená zákonom o VŠ, nezá-
vislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja 
vlastnú činnosť na národnej a ako člen EÚ štu-
dentov (ESU),  aj medzinárodnej úrovni. Zdru-
žuje zástupcov študentov zo všetkých verej-
ných, štátnych i súkromných VŠ na Slovensku. 
Jej hlavné heslo je viac ako výstižné: Spolu 
môžeme dokázať viac – povedz nám čo ťa trá-
pi. A preto sa aktívne zapája do študentského 
života. ŠRVŠ rieši problémy a potreby každého 
študenta, študujúceho doma na Slovensku, ale 
aj odvážlivca, ktorý za vzdelaním vycestoval 
do zahraničia. Doposiaľ sa jej podarilo pre-
sadiť zvýšenie dotácie na stravovanie, založiť 

fungovanie študentského ombudsmana, do-
siahnuť oslobodenie od platby odvodov do 155 
eur či platby zdravotných odvodov študentov 
do 30 rokov. Jej úlohou je však nielen bojovať 
za práva študentov, ale im aj ukázať, čo všetko 
možno počas štúdia zažiť.

Delegátkou ŠRVŠ je aj Ing. Jaroslava Kačino-
vá z SPU v Nitre, pôsobiaca v pracovnej sku-
pine pre prácu s verejnosťou, ktorej cieľom je 
prezentovať ŠRVŠ medzi delegátmi a verejnos-
ťou, ako aj zabezpečiť aktivity súvisiace s re-
klamou a medializáciou.

Práve na SPU v Nitre sa 24. apríla 2013 
budú konať voľby do ŠRVŠ. Neváhajte a pri-
pojte sa k jej aktivitám a pomôžte študentom 
na Slovensku! Viac o ŠRVŠ na webovej strán-
ke: www.srvs.sk     

Petra Rendková,  
         tajomníčka pre vzťahy s verejnosťou ŠRVŠ

Podporte aktivity ŠRVŠ!

     Dies
Universitatum
     Nitriensium

NITRIANSKE
UNIVERZITNÉ DNI

program 2013  
 24. 4. streda  
 Čo majú spoločné tri banány,  vesmírna
 sonda  Voyager  a  atómová elektráreň? 
 odborná prednáška o žiarení okolo nás 
 a  jeho  účinkoch
 Kongresové centrum SPU, Tr. A. Hlinku 2,
 9.15 h 

Čistá energia
 výstava zameraná na nízkouhlíkové zdroje
 výroby  elektriny
 foyer pod aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2  
 (24. –  30. 4.), 
 foyer budovy UKF, Tr. A.  Hlinku 1, (2 . – 7. 5.)

 Jarný beh Nitrou
 nábrežie rieky Nitry, 16.00 h 
 Futsalový zápas UKF - SPU
 športová hala SPU, 19.00 h 

 25. 4. štvrtok  
 Basketbalový zápas UKF – SPU 
 športová hala SPU, 16.00 h 
„Čo o nich vieme“ 
 beseda o systéme školstva v Pakistane 
 a Iraku, ale aj o živote obyčajných ľudí 
 Kongresové centrum SPU, 17.00 h 

 26. 4. piatok   
 Univerzity mestu
 prezentácia univerzít spojená s kultúrnym
 programom 
 Galéria Mlyny, Štefánikova tr. 61,  
 13.00 - 17.00 h 

 29. 4. pondelok   
 XI. medziuniverzitné preteky 
 vo vodnom slalome
 vodácke súťaže študentov UKF a SPU 
 rieka Nitra pri ŠD UKF Nitra, 12.00 h 

 Karneval v Riu po slovensky 
 alegorický sprievod mestom 
 Tr. A. Hlinku – FC Nitra, 16.00 h 

 Futbalový zápas SPU a UKF  o Putovný 
 pohár  rektorov  nitrianskych univerzít
 futbalový areál FC Nitra, 17.00 h 

 30. 4. utorok 
 Študentská kvapka krvi 
 Kongresové centrum SPU, 8.00 - 13.00 h 
 Stavanie mája
 pešia zóna, 17.00 h
 Superstar nitrianskych univerzít
 ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 18.30 h 
 Volejbalový zápas UKF – SPU
 športová hala SPU, 18.30 h 
 Divadielko na Osmičke: Kajco 
 Kongresové centrum SPU, 19.00 h 

 1. 5. streda   
 Dedinské hry
 ľudové súťaže 
 ŠD Zobor, Dražovská 2, 17.00 h 

 2. 5. štvrtok   
 Florbalový zápas UKF - SPU
 športová hala SPU, 10.00 h 

 Nočný výstup na Zobor
 ŠD Zobor UKF, 19.00 h 

 6. 5. pondelok  
 Galavečer Gaudeamus
 Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Veľká   
 sála, 18.30 h 

 7. 5. utorok   
  Welcome Summer Cup
 športové turnaje 
 Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra, 
 10.00 – 17.00 h 

 Súboj internátov 
 areál pred ŠD A. Bernoláka, 14.00 h 

 Bažant Majáles 
 areál „V“ SPU, Akademická ul.,  16.00 
-  23.00 h 

 Koncert Lucas Perny & Miloslav  Kollár
 Univerzitný tvorivý ateliér, ŠD UKF Nitra,  
 20.00 h 

 Podrobný program: www.spu.sk                            www.ukf.sk                             


