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polnohospodár
SPU v Nitre pri príležitosti 60. výročia 
svojho vzniku ocenila Pamätnou  
medailou inštitúcie a osobnosti:

Bolo milo...
Slovenská poľnohospodárska univerzita 

veľa pre mňa znamená. Pamätám si aká vy-
plašená som v 17-tich rokoch nastupovala do 
prvého ročníka. Prežila som tu krásne roky. 
Sem-tam som sa učila, veľa športovala. Potom 
som tu roky pracovala. Veľmi som sa poteši-
la, keď som dostala pozvánku na oslavu jej 
60. výročia. Z 1440 minút, ktoré tvoria deň, 
som väčšinu venovala spomienkam. Na uči-
teľov, ktorých som dobre poznala, kolegov, 
spolužiakov, kamarátov. Veď prvé, čo člove-
ku príroda poskytne je priateľ. Chcela som 
sa s nimi stretnúť. Oslava bola príležitosťou. 
Prešli oficiality, aj chvíle strávené s pánom 
architektom Dedečkom. Bolo „milo“ – ako 
hovorievala naša suseda. Neskôr som sa pri-
stavila pri skupinke ľudí. A nastal čas, keď 
pamäť prestáva fungovať. Boli tam dvaja 
muži, z ktorých zvlášť jeden mi niekoho pri-
pomínal. Hodnotili sme oslavu, spomínali na 
roky prežité. Od „chlapcov“ som sa dozvede-
la, že končili štúdium na VŠP v Nitre v roku 
1964. Potešila som sa, veď to bolo len rok pre-
do mnou. Povedala som, že z ich ročníka som 
poznala veľa ľudí, napríklad istého Ruda, 
ktorého som chcela stretnúť. Vedela som, 
že našu univerzitu občas navštevuje. Jeden 
z mužov sa usmial a ukázal prstom na druhé-
ho. A vtedy sa mi vybavilo, kto to vlastne je. 
Nuž, onen Rudo. Bolo to radostné zvítanie. 
Ospravedlňovali sme sa jeden druhému. Do-
nekonečna. Bol to pekný okamih. A to nám 
umožnila práve oslava. Pre mňa, a verím, že 
aj iných, veľmi vydarená. Nepokazilo ju ani 
zlé počasie, vietor, dážď, blato. Stretli sme sa 
so svojimi učiteľmi, priateľmi. A to bolo nád-
herné.                                 Ing. Danka Petrášová   

Slovenská poľnohospodárska univerzita v  Nitre oslávila 13. septembra 60. 
výročie svojho vzniku.  Pozvanie na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady 
SPU prijal aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorého privítal rektor Dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  Na podujatí bol prítomný aj minister školstva, 
vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, minister pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka Ľubomír Jahnátek, ako aj množstvo významných domácich  a 
zahraničných predstaviteľov reprezentujúcich akademický, hospodársky a 
spoločenský život. 

Technickú univerzitu vo Zvolene, Univerzitu 
Konštantína Filozofa v Nitre, Českú zemědělskú 
univerzitu v Prahe, Mendelovu univerzitu v Brne.
Poľnohospodársku univerzitu v Krakove, Poľno-
hospodársku univerzitu prírodných vied vo Varša-
ve, Univerzitu sv. Štefana v Gödöllő, Centrum vý-
skumu živočíšnej výroby v Nitre, Slovenskú aka-
démiu vied v Bratislave, Mesto Nitra, fakulty SPU 
v Nitre, Akademika Emila Špaldona, prof. Ing. 
Jána Tomovčíka, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. Ladisla-
va Kabáta, CSc., prof. Dr. Ing. Imricha Okenku, 
PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Mikuláša Látečku, PhD., 
Ing. arch. Vladimíra Dedečka, prof. Ing. Vladimíra 
Krajčoviča, CSc., prof. Ing. Konštantína Holobra-
dého, CSc., Akademika Jána Plesníka, Dr.h.c. prof. 
Ing. Jana Hrona, DrSc., Dr.h.c. prof. Ing. Štefana 
Hrašku, DrSc., Dr.h.c. prof. dr. hab. Janusza Żmiju, 
prof.h.c. prof. Ing. Ondreja Hronca, DrSc., Dr.h.c. 
prof. Ing. Milana Dema, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Du-
šana Húsku, PhD., doc. Ing. Pavla Bajčiho, CSc., Ing. 
Stanislava Becíka, PhD., Ing. Jána Pacigu, PhD., 
Ing. Vojtecha Tĺčika, PhD., Ing. Petra Schultza. 
  Pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku SPU Mi-
nister školstva vedy, výskumu a športu SR Du-
šan Čaplovič udelil Veľkú medailu sv. Gorazda 
prof. Ing. Jozefovi Bullovi, DrSc., a prof. MVDr. 
Pavlovi Šťastnému, CSc. Minister pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek 
udelil Zlatú medailu Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzite v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Jánovi Je-
chovi, PhD., a prof. Ing. Jozefovi Kulichovi, PhD. 
                             r  Slávnostné zasadnutie otvoril rektor Peter Bie-

lik, ktorý vyzdvihol význam univerzity a načrtol 
nové výzvy. Zdôraznil, že SPU, nadväzujúc na 
tradície, má všetky predpoklady rozvíjať sa ako 
medzinárodne uznávané vedeckovýskumné cen-
trum, poskytujúce vzdelávanie na základe vedec-
kých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a 
príbuzných odvetviach.

Prezident I. Gašparovič vo svojom príhovore 
uviedol, že rastie percento populácie, ktorá sa 
vysokoškolsky vzdeláva, ale už dávno neplatí, že 
diplom je tým čarovným prútikom, ktorý automa-
ticky otvára dvere k úspechu. Absolvent sa predo-
všetkým musí uplatniť na pracovnom trhu. Prezi-

dent sa nevyhol ani  hodnoteniu súčasného stavu 
slovenského poľnohospodárstva a konštatoval, 
že slovenský agrárny sektor je ďaleko za stavom 
spred roka 1989. „Kríza slovenského poľnohos-
podárstva má hlbšiu dimenziu súvisiacu s euro- 
dotáciami a zle vyrokovanými podmienkami 
v Bruseli. Treba dnešný stav zvrátiť, položiť väčší 
dôraz na kvalitu potravín. Pokiaľ ide o spoluprá-
cu s EÚ, treba vytvoriť zo strednej Európy zónu 
pokoja a stability.“ Šéf rezortu školstva D. Ča-
plovič pred slávnostným zhromaždením hovoril 
o nových zmenách v školstve, výraznejšej podpo-

re doktorandského štúdia, posilnení motivačných 
štipendií či spôsobe vymenúvania nových profe-
sorov. Šéf rezortu pôdohospodárstva Ľ. Jahnátek 
zdôraznil nevyhnutnosť výchovy flexibilných a 
erudovaných poľnohospodárskych odborníkov, 
ktorí pomôžu pri reštartovaní slovenského poľno-
hospodárstva a potravinárstva. Podľa neho treba 
mladým ľuďom ukázať, že v poľnohospodárstve 
majú perspektívu. Minister tiež poďakoval SPU, 
že „nám riešila, rieši a bude riešiť potravinovú 
bezpečnosť“. Za partnerské univerzity vystúpil s 
pozdravným príhovorom rektor Českej zeměděl-
skej univerzity v Prahe prof. Jiří Balík a rektor 
Poľnohospodárskej univerzity vo Varšave prof. 
Alojzy Szymański. Slávnostné zasadnutie pozdra-
vil aj prof. Vladimír Šucha, zástupca generálneho 
riaditeľa Spoločného výskumného centra Európ-
skej komisie v Bruseli, ktorý vyslovil niekoľko 
myšlienok na tému Univerzity a ich inovačný po-
tenciál – základ budúcnosti Európy. 

Rokovanie rady bolo spojené aj s udelením 
čestného titulu Doctor honoris causa profesorovi 
Katolíckej univerzity v Leuvene v Belgicku Joha-
novi Swinnenovi a rektorovi Štátnej poľnohospo-
dárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve prof. 
Vladimirovi M. Bautinovi.

Podujatie obohatili svojím vystúpením voka-
listi z Národnej univerzity prírodných zdrojov a 
environmentalistiky v Kyjeve - zaslúžilá umelky-
ňa Ukrajiny Natalia Shelepnytskaja, Irina Gorgo 
a Andriietsa Dmytra, ako aj Marek Pobuda, štu-
dent  VŠMU v Bratislave a Zuzana Bartová, dokto-
randka UKF v Nitre. 

Program osláv pokračoval Akademickou zá-
hradnou slávnosťou spojenou s kulinárskym fes-
tivalom, vystúpeniami folklórnych súborov, pre-
hliadkou priestorov univerzity a zábavno-športo-
vými podujatiami. Oslavy boli aj príležitosťou na 
stretnutia odborníkov z domácich i zahraničných 
poľnohospodárskych fakúlt. V piatok 14. septem-
bra hostia navštívili kaštieľ v Topoľčiankach a 
Banskú Štiavnicu.                     Renáta Chosraviová

Pri príležitosti 60. výročia vzniku SPU v Nitre a 
v rámci programu výročného zasadnutia VUA 
rektor SPU prof. Peter Bielik 12. septembra 
slávnostne sprístupnil novú zasadaciu miest-
nosť a  študovňu. Súčasťou otvorenia bola aj 
vernisáž výstavy obrazov Retrospektívne po-
hľady, mapujúca históriu SPU od  jej vzniku až 
po súčasnosť.

Na podujatí sa zúčastnili prorektori, zástupco-
via jednotlivých fakúlt, celouniverzitných praco-
vísk a rektori univerzít združených vo VUA. Ako 
informoval rektor, nová zasadacia miestnosť sa 
bude využívať na zasadnutie Vedeckej rady SPU, 
vedeckých rád fakúlt, na konferencie a iné odbor-
né pracovné stretnutia. Študovňa v priestoroch 
bývalej čitárne pod aulou bude slúžiť študentom 
a zamestnancom SPU. 

Slávnostný moment umocnila aj vernisáž výsta-
vy obrazov Retrospektívne pohľady. Kolekcia ob-
razov akademického maliara Jozefa Mžika je jedi-
nečnou zbierkou olejomalieb z obdobia výstavby 
areálu vtedajšej VŠP, ktorý bol na prelome storočí 
vyhlásený za Stavbu storočia. Snahou organi-
zátorov výstavy bolo preniesť prítomných pros-
tredníctvom obrazov do minulosti a priblížiť im 
v umeleckej forme počiatky výstavby areálu SPU. 
Niektoré diela z tvorby J. Mžika sa nachádzajú aj 
v depozitári Nitrianskej galérie.                                                                                                                        

rch 

Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie hlavy štátu.           Foto: za

Rektor P. Bielik s novými čestnými doktormi SPU 
(vľavo prof. J. Swinnen, vpravo prof. V. Bautin). 

Foto: za

Ďakovný list profesorovi 
Jozefovi Kulichovi

Rektor SPU v zbore poradcov

Profesorka M. Lacko Bartošová 
na poste štátnej tajomníčky

Minister spravodlivosti udelil pri príležitosti 10. 
výročia založenia Poľnohospodárskeho znalecké-
ho ústavu SPU v Nitre riaditeľovi prof. Ing. Jozefo-
vi Kulichovi, PhD., ďakovný list, ktorý si prevzal 6. 
9. v Bratislave. Vyslovil prof. Kulichovi uznanie za 
doterajšiu korektnú spoluprácu a súčinnosť, kto-
rú pracovisko na vysokej profesionálnej úrovni už 
roky poskytuje  MS SR a orgánom verejnej moci. 
„Vami riadený znalecký ústav pôsobiaci v rámci 
verejnej vysokej školy vykonáva znaleckú činnosť 
najmä vo zvlášť obťažných prípadoch, vyžadujú-
cich osobitné vedecké posúdenie v oblasti, ktorá 
nie je jednou z ekonomicky najlukratívnejších, no 
z hľadiska verejného záujmu je jednou z najdôle-
žitejších,“ uvádza sa o. i. v ďakovnom liste.          r  
                 

Predseda vlády Robert Fico 4. júla na Úrade 
vlády SR oficiálne vymenoval členov svojho po-
radného zboru, ktorý bude pôsobiť ako konzul-
tačná a kontrolná skupina pre vládu. Medzi  14 
poradcami je aj rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD. Vymenovaný je pre oblasť pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka.                 r

Vo funkcii štátnej tajomníčky Ministerstva pô-
dohospodárstva a rozvoja vidieka SR pôsobí prof. 
Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., z Katedry 
udržateľného poľnohospodárstva a herbológie 
FAPZ. Vo svojej funkcii má pod palcom rokovania 
o novej spoločnej poľnohospodárskej politike.    r

SPU má za sebou oslavu 60-tky
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Obchodná a technická univerzita (OaTU) Užice, 
Srbsko, usporiadala 4. - 5. októbra piatu medziná-
rodnú vedeckú konferenciu Veda a vysokoškolské 
vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju, na 
ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia TF SPU – de-
kan prof. Zdenko Tkáč, prodekan prof. Ladislav 
Nozdrovický, prodekan doc. Roman Gálik a autor 
článku. Účastníkov konferencie pozdravil dekan 
TF, ktorý bol členom vedeckého výboru konfe-
rencie a predsedom technickej sekcie. Vo svojom 
príhovore hovoril o vzájomnej spolupráci uni-
verzít, podpore mobility študentov (na TF v sú-
časnosti študujú štyria študenti z mesta Užice) a 
zapájaní sa do medzinárodných vedeckých pro-
jektov. Následne konferencia pokračovala v sekci-

ách. V technickej sekcii vystúpil aj autor článku, 
ktorý prezentoval výsledky vedeckovýskumnej 
činnosti na Katedre dopravy a manipulácie a skú-
šok hydrostatických prevodníkov a biologicky od-
búrateľných kvapalín. 

Na pôde srbskej univerzity rokovalo vedenie 
TF o možnostiach ďalšej spolupráce s riaditeľkou 
prof. Ljubicou Diković a zástupcom Milovanom 
Milivojevićom. Dohodli spoluprácu na prebieha-
júcom výskume, kde spoločným výstupom bude 
navrhnutie modulárneho systému na optimali-
záciu vykonávania životnostných skúšok prvkov 
hydraulických zariadení, ako aj rozšírenie mobilít 
študentov a pedagógov.  

 Ing. Ľubomír  Hujo, PhD., TF

Súčasťou osláv 60. výročia založenia SPU v Nitre 
bolo výročné zhromaždenie VUA, ktoré sa konalo 
12. septembra. Členovia VUA mali možnosť zhod-
notiť prvý rok existencie asociácie, vytvorenej na 
SPU v rámci projektu Sustainability in Agrisector 
of V4 Countries and Cooperating Regions, financo-
vaného Medzinárodným vyšehradským fondom. 
  Predsedníctvo VUA prednieslo výročnú správu, 
ktorá zhodnotila aktivity asociácie za rok 2011 - 
2012. Prostredníctvom správy mali možnosť čle-
novia VUA sledovať svoju účasť na jednotlivých 
aktivitách, napríklad letnej škole, na ktorej sa zú-
častnilo 30 študentov a 16 pedagógov z 12 partner-
ských univerzít. Výročné  zhromaždenie preroko-
valo a schválilo aj plán aktivít na rok 2013. Prezi-
dent VUA, rektor SPU prof. Peter Bielik vyjadril 
presvedčenie, že spolupráca univerzít v rámci 
tejto medzinárodnej univerzitnej siete zvýši in-
ternacionalizáciu vzdelávacích aktivít a mobilít aj 
ďalšom období. Účastníci zhromaždenia uviedli 
do života prvé číslo medzinárodného vedeckého 
časopisu Visegrad Journal on Bioeconomy and 
Sustainable Development, ktorý je výsledkom 
spolupráce a poskytuje možnosť rastu publikač-
ných aktivít. 

K evidovanému počtu 30 riadnych a 9 čestných 
členov pribudli na základe výsledkov hlasovania 
zhromaždenia ďalšie univerzity. Plné členstvo: 
Szent István University, Gödöllő, Maďarsko, Moli-
se University, Taliansko, University of Warmia and 
Mazury in Olsztyn, Poľsko,  Czestochova Univer-
sity of Technology, Poľsko, Saint-Petersburg State 
Agrarian University, Rusko, Kazan State Agrarian 
University, Rusko, Belgorod State Agrarian Univer-
sity, Rusko. Čestné členstvo: Wageningen Univer-
sity, Holandsko, Gunadarma University, Indoné-
zia a Salahaddin University – Hawler, Irak. 

                        Mgr. Vladislav Valach, KZV a MVP

VraK(ing) uviedli do života

Výročné zhromaždenie 
Vyšehradskej asociácie 
univerzít 

Ekologicko-recyklačný projekt VraK(ing), kto-
rý študenti SPU venovali jubilujúcej alma mater, 
slávnostne predstavili 11. septembra za účasti 
manažmentu, pracovníkov a študentov SPU, pri-
mátora Nitry a detí z nitrianskych materských 
a základných škôl. Na rozlohe asi 300 m2 vy-
tvorila skupina 25 študentov pod vedením Mgr. 
Lenky Konôpkovej exteriérovú inštaláciu starého 
vraku traktora Zetor 25, ktorý bude plniť funkciu 
kvetinovej výzdoby v priestoroch univerzity. Po-
stupne k nemu pribudne vlečka, rôzny sortiment 
rastlín a v areáli parku aj nové lavičky. Hlavnou 
myšlienkou projektu, ktorý bude reprezentovať 
SPU a Slovensko aj na veľkom Európskom kon-
grese v rámci organizácie O2, je vyplniť prázdne 
miesto v areáli univerzity a mesta Nitry originál-
nou kompozíciou.

Súčasťou podujatia bola výstava študentov Ka-
tedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI a 
zaujímavá súťaž pre deti. Úlohou malých umel-
cov bolo vytvoriť dielo v štýle Land art. Najkrea- 
tívnejšie nápady s najlepším spracovaním or-
ganizátori ocenili vecnými cenami. Predstavila 
sa aj pop-rocková skupina z Nitry Odpi si z ko-
láča, punková skupina Teskohippies z Piešťan a  
s alternatívnou hudbou zaujala kapela The Wids 
z Vrbového.               rch

Počas letných mesiacov začali na dvoch najväč-
ších internátoch SPU rozsiahle rekonštrukčné 
práce. Financované sú z prostriedkov štrukturál-
nych fondov EÚ (ŠD Nová Doba), ako aj z vlast-
ných prostriedkov univerzity (ŠD Mladosť, blok 
C). Po ich ukončení sa zlepšia  tepelno-izolačné 
vlastnosti oboch objektov a zvýši sa kvalita a kul-
túra bývania študentov. Navyše riaditeľstvo ŠDaJ 
postupne realizuje vnútorné maľovky a obmenu 
nábytku v izbách študentov.

Rekonštrukčné práce ŠD Nová Doba zahŕňajú 
výmenu okien, zateplenie obvodových konštruk-
cií, opravu fasády celej budovy, opravu a zateple-
nie strechy a výmenu balkónových zábradlí. Prá-
ce mali byť ukončené do začiatku akademického 
roka 2012/13. Kvôli hniezdiacim belorítkam, ako 
aj azbestovým doskám, ktoré neboli uvedené v 
pôvodnej projektovej dokumentácii z roku 1967 a 
museli byť zlikvidované podľa platných noriem, 
sa realizácia predĺžila do 9. novembra 2012.  

Na budove ŠD Mladosť – blok C prebehla sa-

nácia balkónových dosiek a výmena zábradlí na 
balkónoch. Vymenili sa okná, zateplili obvodové 
konštrukcie a opravila sa fasáda. Rekonštrukcia 
bola naplánovaná na letné mesiace, keď je pobyt 
študentov na internátoch minimálny a záujem o 
ubytovanie dokázali uspokojiť ďalšie internáty. 
Dodávateľ stavby však požiadal o predĺženie rea- 
lizácie. Toto obmedzuje študentov pri využívaní 
nových balkónov, keďže z bezpečnostných dôvo-
dov zatiaľ nemôžu na ne vychádzať. Vedenie uni-
verzity a ŠDaJ však dúfa, že túto dočasnú neprí-
jemnosť im vynahradí zlepšená kvalita bývania. 

Univerzita má aj pre obyvateľov „veže“ dobrú 
správu. Projekt podaný v rámci výzvy OPVaV-
-2011/5.1/04-SORO pod názvom Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom 
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu bol 
úspešný a na budúci rok sa začne s rekonštruk-
ciou blokov A a B ŠD Mladosť.                            

Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.,  prorektorka 
pre informatizáciu a rozvoj univerzity 

Cestou kooperácie Z letnej univerzity v Maďarsku 

Technická fakulta na konferencii v Srbsku

Personálnu záštitu nad pro-
jektom Stratégia rozvoja vi-
dieckeho cestovného ruchu 
v MAS, Regionálne združenie 
Dolná Nitra, o.z., prevzala za 

Fakultu európskych štúdií a regionálneho roz-
voja prodekanka doc. Ing. J. Jarábková, PhD., 
a za MAS jej manažérka Ing. I. Baková. Členmi 
pracovnej skupiny sú Ing. M. Mariš (doktorand 
KRRV) a študenti FEŠRR - I. Kiššová, M. Gulán, 
M. Berec a autor článku. Hlavnou činnosťou 
pracovnej skupiny je identifikácia, analýza a 
sumarizácia  prvkov tvoriacich identitu lokality 
a mikroregiónu. Dôraz sa kladie na prírodný a 
kultúrno-historický potenciál, tradície, folklór 
a  kultúrne podujatia realizované MAS Dolná 
Nitra. Jednou z výziev, ktoré stoja pred nami, je 
vytvorenie komplexnej značky podčiarkujúcej 
identitu a nezameniteľnosť  MAS, Regionálneho 
združenia Dolná Nitra, o.z.

Kooperácia pracovnej skupiny tvorenej za-
mestnancami a študentmi FEŠRR a zástupcami 
MAS má v praxi podobu operatívnych stretnutí 
a pracovných návštev  jednotlivých obcí. Projekt 
odštartoval v júli prvým kolom stretnutí so sta-
rostami obcí Babindol, Dolné Obdokovce, Golia-
novo, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín a Vinodol. 
Onedlho nás čaká pracovné stretnutie s predsta-
viteľmi ďalších členských obcí MAS - Čechynce, 
Klasov, Malý Cetín a Veľký Lapáš. Úvodná fáza 
projektu je prioritne zameraná na stanovenie 
harmonogramu prác a zber informácií z oblas-
ti cestovného ruchu a univerzálnych informácií 
z územia obcí Dolnej Nitry. Jej súčasťou je tiež 
príprava kalendára kultúrnych podujatí pripra-
vovaných MAS a dotazníkový prieskum oriento-
vaný na návštevníkov obcí MAS, ako účastníkov 
vidieckeho cestovného ruchu.

Integrácia jedenástich obcí v rámci MAS, Re-
gionálneho združenia Dolná Nitra, vyplynula 
z ich vzájomnej prepojenosti z historického, 
ekonomického, sociálneho a geografického 
hľadiska, so zreteľom na logistiku. Regionálne 
združenie Dolná Nitra, o.z.  vzniklo koncom 
roka 2007 ako výsledok záujmu verejného a pri-
vátneho sektora o spoluprácu v hospodárskej, 
ekonomickej, spoločenskej a kultúrnej sfére ži-
vota v mikroregióne. 

Základným predpokladom úspešného rozvoja 
obcí MAS Dolná Nitra je pochopenie významu 
cestovného ruchu ako progresívne sa rozvíjajú-
ceho odvetvia, ktoré ovplyvňuje zamestnanosť 
a úroveň reálnych príjmov obyvateľov. Dôleži-
tým faktorom úspechu je aj otvorenosť samo-
správy pre spoluprácu s tretím sektorom, vzde-
lávacími a vedeckými inštitúciami doplnená 
občianskou participáciou, ktorú vyzdvihuje aj 
európska iniciatíva pre podporu integrovaného 
rozvoja vidieka LEADER, a to vo forme prístupu 
„zdola nahor“. Dôraz sa kladie na aktívnu účasť  
občanov pri rozhodovaní o aktivitách realizova-
ných v ich obci či mikroregióne. 

Spoločným želaním všetkých zaintereso-
vaných subjektov je vytvoriť finálnu podobu 
stratégie  rozvoja vidieckeho cestovného ruchu 
na analyzovanom území  a zároveň naplniť ideu 
spolupráce medzi obcami MAS Dolná Nitra aj 
prostredníctvom aktivizácie vnútorného poten-
ciálu mikroregiónu. 

Bc. Tomáš Krajmer,  FEŠRR

V maďarskom Kaposvári sa od 4. do 18. au-
gusta konala 2. medzinárodná letná univerzita 
organizovaná Univerzitou v Kaposvári na tému 
Udržateľný rozvoj a možnosti využitia rôznych 
druhov zelenej energie. Zúčastnili sa na nej štu-
denti i prednášajúci z rôznych kútov sveta, napr. 
aj z USA, Číny, Kuby. SPU reprezentovala štu-
dentka Rita Görcsösová (FZKI), Dominik Bon-
čík (FEŠRR), autor článku a doc. Ing. Dr. Milan 
Macák, z KUPaH FAPZ, ktorý vystúpil s pred-
náškou Agroenvironmentálne opatrenia v pod-
mienkach veľkých fariem. Okrem kvalitných 
prednášok organizátori zabezpečili aj pozná-
vacie výlety do okolia - na školskú jeleniu far-
mu v obci Bőszénfa, do národopisného múzea 
ľudového tanca v obci Szenna, do údolia Krish- 
na, kde sa študenti oboznámili s ekologickým 
hospodárstvom, do Keszthely, na prehliadku 
atómovej elektrárne v Pakse a návštevu Pécsu, 
ktoré sa v roku 2011 stalo Európskym hlavným 
mestom kultúry.                    Ing . Štefan Álló, TF 

V rámci neho sa od 
2. do 22. septembra na 
pôde SPU uskutočnil 

trojtýždňový  intenzívny kurz slovenského ja-
zyka (číslo 12204-0298/NITRA02)  pre zahra-
ničných Erasmus študentov. Kurz organizačne 
aj personálne zabezpečila KOJV, hlavnou ko-
ordinátorkou projektu bola PhDr. J. Vrbová, 
PhD., v spolupráci s Ing. E. Bikárovou z Národ-
nej agentúry Programu celoživotného vzdelá-
vania. Metodiku kurzu vypracovali  a priamu 
výučbu zabezpečili pedagógovia KOJV: Mgr. 
Holúbeková, PhD.,  Mgr. Klimentová, Mgr. För-
dösova, PhD., Mgr. Rebičová, Mgr. Prídavková, 
PhDr. Vrbová, PhD., PaedDr. Moravcová, PhD. 

Do Nitry sa prišlo učiť slovenčinu trinásť 
zahraničných Erasmus študentov z Turecka, 
Francúzska, Španielska, Portugalska, Nemec-
ka, Rakúska, Slovinska a Poľska,  ktorí absol-
vovali 60 hodín teoretickej jazykovej prípravy 
a konverzácie. Okrem toho si mohli vybrať  
z dvoch výberových  modulov (každý v rozsa-
hu 18 hodín): Slovenské reálie a kultúra pro- 

stredníctvom filmovej a hudobnej tvorby a Úvod 
do štúdia odborného jazyka a terminológie.  
 Súčasťou pobytu Erasmus študentov v Nitre 
bola návšteva viacerých slovenských miest, 
mohli obdivovať kultúrne a historické pa-
miatky, ako aj prírodné krásy našej krajiny. 
Organizátori v spolupráci s Kanceláriou zahra-

ničných vzťahov a medzinárodných vzdeláva-
cích programov pripravili pre nich slávnostný 
večer, na ktorom sa zúčastnili aj noví Erasmus 
študenti. Pozvanie prijala prorektorka SPU 
prof. E. Horská a prodekanka FEM Ing. Z. 
Kapsdorferová. Súčasťou kultúrneho progra-
mu bola ochutnávka kulinárskych špecialít 
zúčastnených krajín, na príprave ktorých par-
ticipovali samotní študenti. Príjemným zážit-
kom a spestrením večera boli slovenské ľudové 
tance a piesne v podaní  folklórneho súboru 
Zobor. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie 
osobných kontaktov s predstaviteľmi univerzi-
ty a fakulty, ako aj medzi študentmi navzájom, 
čo prispelo k ich lepšej integrácii do nového 
prostredia. Jazykový kurz bol ukončený zá-
verečnou skúškou (písomný test a ústna skúš-
ka) a jeho frekventanti na základe výsledkov 
získali certifikát s uvedeným počtom  ECTS 
kreditov. V súčasnosti pokračujú v štúdiu na 
niektorej zo slovenských univerzít.

Organizátori kurzu veria, že sa podarilo na-
plniť cieľ podujatia a katedra má záujem uchá-

dzať sa o grant na organizovanie EICL kurzov 
aj v budúcnosti. Podobné kurzy sú totiž nielen 
základným predpokladom ďalšieho úspešného 
štúdia Erasmus študentov  na slovenských vy-
sokých školách, ale zároveň aj  dobrou propa-
gáciou našej univerzity, slovenského školstva 
a Slovenska.          -vr-

Tradície sociológie vidieka a poľnohospodárstva na SPU

Prvý týždeň letnej školy (LŠ) v rámci projek-
tu Sustainability in Agrisector of V4 Countries 
and Cooperating Regions (č. 31110007) sa konal 
v Nitre, druhý v Krakove. Koordinátorom projek-
tu je rektor SPU prof. Peter Bielik.

Úspešné podujatie ponúklo tridsiatim štu-
dentom zo šiestich krajín V4 a kooperujúcich 
regiónov užitočné informácie z oblasti potravi-
nárskeho priemyslu, spotrebiteľského správania 
a obchodu, ktoré viedli k pochopeniu marke-
tingových princípov, potravinárskych štúdií, ale 
aj prístupov k zákazníkovi. Pre študentov boli 
pripravené interdisciplinárne prednášky odbor-
níkov z 15 partnerských univerzít v anglickom 
a ruskom jazyku. Program LŠ bol rozdelený na 
dve približne rovnaké časti - odborné prednášky 
a exkurzie, pričom obe časti boli navzájom úzko 
prepojené. To znamená, že cieľom exkurzií ne-
bolo len zoznámiť sa s kultúrnymi pamiatkami, 
ale navštíviť aj zaujímavé odborné pracoviská 
na partnerských univerzitách či podnikoch. 
Takto zameraná bola napríklad návšteva Vied-
ne. Účastníci LŠ navštívili Univerzitu BOKU, kde 
si vypočuli prednášku prof. Dietmara Haltricha 
o štruktúre a pôsobení univerzity a jej fakúlt, 
prezreli si moderné senzorické laboratórium (na 
snímke) a odborné pracoviská zamerané na tes-
tovanie výrobných procesov potravín a v popo-
ludňajších hodinách absolvovali prehliadku his-
torického centra Viedne. Po každej exkurzii sa 
konala diskusia o nadobudnutých poznatkoch 
a dojmoch. V rámci programu LŠ bola predsta-
vená aj nová učebnica Food Sciences & Business 
Studies, Global – Regional – Local Approach, vy-
daná vo Vydavateľstve SPU v Nitre.

 Renáta Chosraviová 

Letná škola pod záštitou 
VUA 
FEM a FBP SPU v Nitre spolu s Poľno-
hospodárskou univerzitou v Krakove or-
ganizovali od 25. júna do 8. júla medzi-
národnú letnú vyšehradskú školu Po-
travinárstvo, technológie a manažment 
2012: Z globálnej, regionálnej a lokálnej 
perspektívy (Food Science & Business 
Studies - Global - Regional - Local Ap-
proach)  EURUS AGRI 2012, ktorá bola  
jednou z aktivít Vyšehradskej asociácie 
univerzít podporovanej Medzinárod-
ným vyšehradským fondom.

SPU v Nitre a Biskupský úrad (BÚ) v Nitre 
uzatvorili 3. októbra zmluvu o vzájomnej spolu-
práci. Partnerstvo podporujúce činnosť v oblasti 
vzdelávania a kultúry podpismi spečatili rektor 
SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a nit-
riansky sídelný biskup Mons. prof. ThDr. Viliam 
Judák, PhD. Prítomný bol aj rektor Univerzitné-
ho pastoračného centra (UPC) Pavla Straussa v 
Nitre ThDr. Ľubomír Hlad, tajomník BÚ Nitrian-
skej diecézy Mgr. Miroslav Šidlo, prorektorka 
SPU prof. Elena Horská, dekan FBP prof. Ján 
Tomáš, dekanka FZKI Ing. Klaudia Halászová, 
predseda AS SPU doc. Ján Weis, za UO OZPŠaV 
Ing. Ľubica Ďuďáková. Na pozvanie rektora 
SPU sa na slávnostnom akte podpísania zmlu-
vy zúčastnila aj vedúca výskumného centra 
Gunadarma University v Indonézii Dr. Hotniar 
Siringoringo, členka katolíckej cirkvi, ktorá je na 

pracovnom pobyte na SPU. S obsahom zmluvy 
prítomných oboznámila prorektorka E. Horská. 
V prvej časti sú definované záväzky SPU a BÚ, 
v ďalšej sú špecifikované formy spolupráce, na-
príklad spoluorganizovanie cyklov prednášok a 
vedeckých seminárov zameraných na aktuálne 
spoločenské a kulturologické otázky, medzi kto-
rými rezonuje problematika zabezpečenia výži-
vy obyvateľstva, riešenie problému hladu, chu-
doby, biodiverzity a podobne. Cieľom dohody je 
aj podporiť činnosť Klubu katolíckej mládeže pri 
SPU - FONS. Nitriansky biskup Mons. V. Judák 
pri podpise zmluvy o spolupráci okrem iného 
zdôraznil, že ju vníma ako väčšiu možnosť pre 
komunikáciu so študentmi, ktorí tým majú väč-
šie možnosti obohatiť svoj duchovný život. Na 
záver rektor UPC Ľ. Hlad priblížil fungovanie 
pastoračného centra.           rch

Neustále napredovanie v oblasti vzdelávania 
a zapojenie sa do konkurenčného európskeho 
vzdelávacieho systému si vyžaduje inováciu štu-
dijného prostredia. Zub času poznačil aj vyučova-
cie priestory na FEM a z tohto dôvodu sa vedenie 
fakulty rozhodlo pre ich komplexnú rekonštruk-
ciu. Cieľom bolo privítať študentov v novom aka-
demickom roku (AR) v inovovaných, modernej-
ších a príjemnejších priestoroch. Počas letných 
dní prebehla prvá etapa rekonštrukcie šestnástich 
cvičební. V rámci druhej etapy sa plánuje rekon-
štrukcia doktorandských miestností, vybudovanie 
novej počítačovej cvičebne a oddychovej zóny pre 
študentov a zamestnancov fakulty a interiérové 
vybavenie miestností: AS-33,  AS-34 a AE-71. Po-
čas slávnostného otvorenia zrekonštruovaných 
priestorov dekanka FEM doc. Ing. Iveta Zentko-
vá, CSc., popriala všetkým pracovníkom fakulty 
úspešný začiatok nového AR a vyjadrila presved-
čenie, že inovované priestory prispejú k zvýšeniu 
kvality vzdelávania.    

 Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., 
 prodekanka FEM 

Zmluva SPU s biskupským úradom

Na FEM obnovili  
vyučovacie priestory

Vidiek a poľnohospodárstvo predstavujú nielen 
prírodné  a ekonomické prostredie, ale predovšet-
kým sociálny priestor vyznačujúci sa zaujímavý-
mi historicko-spoločenskými a politicko-kultúr-
nymi charakteristikami a vývojovými súvislosťa-
mi. Naša univerzita preto pri snahe komplexne 
profilovať svojich absolventov nezabúda ani na 
význam sociálnych vied. Aj z tohto dôvodu sa 14. 
septembra počas osláv 60. výročia vzniku SPU v 
Nitre uskutočnilo verejné odborné zasadnutie 
orientované na tradície sociológie vidieka a poľno-
hospodárstva na Slovensku, ktoré v spolupráci so 

Slovenskou sociologickou spoločnosťou (SSS) pri 
SAV zorganizovala Katedra spoločenských vied 
FEM SPU. K živej diskusii prispeli svojou účasťou 
významné vedecké osobnosti reprezentujúce vý-
bor SSS pri SAV - Ján Bakša, Gejza Blaas, Stanislav 
Buchta a Ladislav Macháček, ako aj ďalší zúčast-
není. Podujatie prinieslo mnoho inšpiratívnych 
námetov na inštitucionálnu a interdisciplinárnu 
spoluprácu a výrazne prispelo k snahe obno-
viť činnosť sekcie vidieka a poľnohospodárstva 
v rámci SSS pri SAV. 

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD

Takto lakonicky môžeme nazvať projekt spo-
lupráce Katedry regionalistiky a rozvoja vidie-
ka FEŠRR a Miestnej akčnej skupiny (MAS), 
Regionálneho združenia Dolná Nitra, o.z. 
Projekt, ktorého cieľom je rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu, analyzuje možné využitie 
sledovaného územia z pohľadu cestovného 
ruchu a hľadá možnosti  pre efektívnejšie 
využívanie primárnej a sekundárnej ponuky 
cestovného ruchu.

Zrekonštruované cvičebne: 
Katedra ekonomiky:  AE-71, AE – 72,  AE – 82
Katedra odborného jazykového vzdelávania: 
AE – 41, AE-42, AE-51, AE-52
Katedra matematiky: AS-11
Katedra štatistiky a operačného výskumu: AS-12  
Katedra manažmentu: AS-13, AS-24
Katedra informačných systémov:  AS-21, AS-22
Katedra marketingu: AS-32, AS-33, AS-34 
Katedra financií: AS-23 (rekonštrukcia pre-
behla počas ak. roka 2011/2012)

Vyhlásenie volieb 
do Akademického senátu SPU

AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby za študentskú 
časť akademickej obce SPU v Nitre všetkých fakúlt 
na 7. 11. 2012. V prípade opakovania volieb vyhla-
suje 2. kolo na 14. 11. 2012.                 r 

Pedologické dni na Východnom Slovensku

Zúčastnilo sa na nej viac ako sto odborníkov vrá-
tane troch pedagogických pracovníkov z Katedry 
pedológie a geológie SPU v Nitre. Organizátorom 
bola Slovenská a Česká pedologická spoločnosť, 
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 
v Bratislave a Katedra prírodného prostredia LF 
TU vo Zvolene. Konferencia bola zameraná na tri 
tematické okruhy: Vývoj vlastností pôd pod 
vplyvom hospodárskeho využívania a technoló-
gií, Ochrana pôdy a jej funkcií v rôznom stupni 
využívania, Zvyšovanie povedomia o pôde a jej 
celospoločenský význam. Prednesených bolo 38 
odborných referátov a formou posterov prezento-
vaných 36 prác. Odznelo veľa podnetných, i kritic-
kých, informácií o pôde a jej ochrane. V SR často 
absentuje chápanie potreby ochrany pôdy a jej 
funkcií. Vysoko produktívne a ešte v nedávnej 
minulosti intenzívne využívané poľnohospodár- pokračovanie na strane 4

Kurz slovenčiny pre Erasmus študentov

Z konferencie katedier dopravy 
a manipulácie

V roku 2012 Katedra odborného jazykového vzdelávania (KOJV)  získala grant Slovenskej 
akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu na zorganizovanie intenzívneho ja-
zykového kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Course) v rámci Programu celoživotné-
ho vzdelávania – podprogramu Erasmus – Intenzívne jazykové kurzy Erasmus.

Pracovníci Katedry dopravy a manipulácie 
(KDaM) TF (na snímke) sa od 5. do 9. septembra 
zúčastnili na 38. medzinárodnej konferencii ka-
tedier dopravných, manipulačných stavebných a 
poľnohospodárskych strojov, ktorú usporiadala 
Fakulta strojní Západočeskej univerzity v Plzni. 
Spolu sa na nej zúčastnilo 11 pracovísk z Českej a 
Slovenskej republiky. 

V úvodnej prezentácii usporiadatelia predsta-
vili históriu a významné miesta Plzne. Následne 
zástupcovia katedier a ústavov oboznámili účast-
níkov konferencie so zameraním, pedagogickou a 
vedeckovýskumnou činnosťou svojich pracovísk, 
najvýznamnejšími projektmi, úspechmi v oblasti 
spolupráce a kooperácie s praxou. V diskusii sa 
hovorilo o zabezpečení pedagogickej činnosti pra-
covísk, záujme o štúdium, vedomostnej úrovni 

študentov, úspešnosti podávania vedeckých gran-
tov a financovaní vedeckovýskumnej činnosti. 
 Druhý deň konferencie bol venovaný exkurzii 
v ŠKODA POWER, s.r.o., známej riešeniami mo-
dulárnych konštrukcií parných turbín MTD 18 až 
MTD 80, strojovní pre jadrové elektrárne, ako aj 
elektrárne na fosílne palivá, kogeneračné jednot-
ky a paroplynové cykly. Odborná časť stretnutia 
sa konala v spoločnosti ŠKODA TRANSPORTA-
TION a.s., ktorá má významné postavenie na sve-
tových trhoch v odbore dopravného strojárenstva, 
pričom na Slovensku má zastúpenie hlavne v 
dopravnom sektore koľajových vozidiel. V popo-
ludňajších hodinách pokračoval blok odborných 
prednášok v jednotlivých sekciách. KDaM TF 
SPU reprezentoval Ing. Ján Kosiba, PhD., ktorý 
vystúpil na tému Tlakové režimy hydraulického 
obvodu traktora a Ing. Michal Angelovič na tému 
Dymivosť vznetového motora pri aplikácii nekon-
venčného paliva. 

Posledný deň konferencie vystúpil zástupca 
spoločnosti Siemens s prednáškou Moderné že-
lezničné vozidlá a zástupca ŠKODA TRANSPOR-
TATION s prednáškou Tretia generácia elektric-
kých lokomotív ŠKODA. V bloku prednášok za-
meraných na riešenie problematiky koľajových 
vozidiel sa prezentovali zástupcovia z univerzít 
v Plzni, Pardubiciach, Ostrave a Žiline. Doprava a 
manipulácia tovarov tvorí významnú časť v spra-
covateľskom a dodávateľskom sektore, kde ponu-
ku komplexných riešení navrhujú viaceré katedry 
zastúpené na konferencii.                                                                                

Ing. Ľubomír Hujo, PhD., TF

Nitrianska letná univerzita  
opäť bodovala

Piaty ročník spoločného projektu SPU, UKF 
a mesta Nitra pre deti bol úspešný napriek horú-
čavám, ktoré nás potrápili prvé dva júlové týždne. 
Úprimné poďakovanie za ochotu a spoluprácu 
patrí tým zamestnancom našej univerzity, ktorí 
pre deti vo veku 9 - 12 rokov pripravili na pôde 
SPU od 2. do 13. júla atraktívne aktivity Mladý vo-
dič, Mladý fyziológ a mikrobiológ, Mladý chemik, 
Mladý Euroobčan, Mladý meteorológ a Mladý 
botanik a zoológ. Fotogalériu z NLU si môžete po-
zrieť na webovej stránke Poľnohospodára a UKF. 

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Prof. Ing. Bohumil Procház-
ka, CSc.,  oslávil 18. októbra 80. 
narodeniny. Narodil sa  v Ková-
lovci okres Skalica. Po skončení 
vysokoškolského štúdia na Ag-
ronomickej fakulte VŠP v Nitre 

v roku 1957 pracoval ako agronóm, neskôr ako 
predseda PD Mlynica v okrese Poprad. Od roku 
1960 až do dôchodku pôsobil na Katedre mecha-
nizácie rastlinnej výroby Mechanizačnej fakulty 
VŠP (dnešnej Katedre strojov a výrobných sys-
témov Technickej fakulty SPU), kde prednášal 
a viedol cvičenia z mechanizácie rastlinnej vý-
roby. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal 
mechanizáciou zberu hustosiatych obilnín a ku-
kurice na zrno. Profesor Procházka má veľkú 
zásluhu na vzniku Mechanizačnej fakulty VŠP 

v roku 1969, na ktorej pôsobil ako prodekan a 
dve funkčné obdobia ako dekan. Výrazne sa pri-
činil o jej výstavbu a mal rozhodujúci podiel aj 
na personálnom budovaní fakulty. Pedagogickú 
a vedeckovýskumnú činnosť úzko spájal so spo-
luprácou s praxou. Aj po odchode do dôchodku 
aktívne pracoval v Dome techniky v Nitre pri 
organizovaní odborných podujatí  súvisiacich 
s problematikou poľnohospodárskej techniky 
a jej efektívneho využitia. Pôsobil aj v Slovenskej 
spoločnosti pre orbu. Určité obdobie po rozde-
lení Československa riadil odborný časopis Me-
chanizácia poľnohospodárstva.

Pri príležitosti jeho životného jubilea mu sr-
dečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie do 
ďalších rokov života.

Kolektív pracovníkov KSaVS TF

K jubileu profesora Bohumila  Procházku

O spolupráci s poľskou univerzitou
Na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove sa 

od 25. do 27. 9. konali oslavy 35. výročia založenia 
Fakulty mechanizácie a energetiky poľnohospo-
dárstva, ktorá zároveň oslávila aj 40. výročie vzni-
ku študijného odboru poľnohospodárska a lesná 
technika. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupco-
via Technickej fakulty SPU - dekan prof. Zdenko 
Tkáč, prodekan pre rozvoj fakulty prof. Vladimír 
Kročko, doc. Ján Frančák a autor článku. Za dlho-
ročnú spoluprácu medzi fakultami udelil dekan 

Z. Tkáč vedeniu jubilujúcej fakulty, zastúpenému 
dekanom prof. Sławomirom Kurpaskom, Pamät-
nú medailu TF a ďakovný list. Súčasťou podujatia 
bola aj vedecká konferencia Poľnohospodárske 
inžinierstvo v dobe inovácie hospodárstva, na kto-
rej prezentovali svoje príspevky aj zástupcovia TF. 
Tiež sa konalo rokovanie na úrovni vedenia fakúlt 
o spolupráci v oblasti výskumu, výmeny vedec-
kých poznatkov, mobility študentov a pracovní-
kov fakúlt.        Doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., TF

Foto: rch

Pod heslom Pôda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany sa 18. – 20. 
septembra v Snine konala pedologická vedecká konferencia. 

ske pôdy sú znehodnocované zástavbou. Lesné 
pôdy v chránených územiach sú neraz atakované 
nerentabilnou exploatáciu drevnej suroviny. Tento 
stav indikuje závažné deficity súčasných politík, 
ktoré by mali zabezpečovať racionálne využívanie 
pôdy. Pre zachovanie pôdy, ako jedinečného eko-
systému pre nasledujúce generácie, je nevyhnut-
né nielen deklarovať, ale aj prakticky realizovať 
najnovšie poznatky pedologického výskumu do 
praxe. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že samot-
ná prax prejavuje záujem o nové poznatky len 
sporadicky. O výskum v pedologickej oblasti viac 
bojujú výskumné ústavy a vzdelávacie inštitúcie 
ako poľnohospodárska prax. Požiadavky na vý-
skumné úlohy z praxe prichádzajú len ojedinele. 
To znamená, že výskum bez jeho aplikácie je ne- 
účelný a neefektívny. Expanzia antropickej čin-

Foto: archív TF

Foto: za
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Obchodná a technická univerzita (OaTU) Užice, 
Srbsko, usporiadala 4. - 5. októbra piatu medziná-
rodnú vedeckú konferenciu Veda a vysokoškolské 
vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju, na 
ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia TF SPU – de-
kan prof. Zdenko Tkáč, prodekan prof. Ladislav 
Nozdrovický, prodekan doc. Roman Gálik a autor 
článku. Účastníkov konferencie pozdravil dekan 
TF, ktorý bol členom vedeckého výboru konfe-
rencie a predsedom technickej sekcie. Vo svojom 
príhovore hovoril o vzájomnej spolupráci uni-
verzít, podpore mobility študentov (na TF v sú-
časnosti študujú štyria študenti z mesta Užice) a 
zapájaní sa do medzinárodných vedeckých pro-
jektov. Následne konferencia pokračovala v sekci-

ách. V technickej sekcii vystúpil aj autor článku, 
ktorý prezentoval výsledky vedeckovýskumnej 
činnosti na Katedre dopravy a manipulácie a skú-
šok hydrostatických prevodníkov a biologicky od-
búrateľných kvapalín. 

Na pôde srbskej univerzity rokovalo vedenie 
TF o možnostiach ďalšej spolupráce s riaditeľkou 
prof. Ljubicou Diković a zástupcom Milovanom 
Milivojevićom. Dohodli spoluprácu na prebieha-
júcom výskume, kde spoločným výstupom bude 
navrhnutie modulárneho systému na optimali-
záciu vykonávania životnostných skúšok prvkov 
hydraulických zariadení, ako aj rozšírenie mobilít 
študentov a pedagógov.  

 Ing. Ľubomír  Hujo, PhD., TF

Súčasťou osláv 60. výročia založenia SPU v Nitre 
bolo výročné zhromaždenie VUA, ktoré sa konalo 
12. septembra. Členovia VUA mali možnosť zhod-
notiť prvý rok existencie asociácie, vytvorenej na 
SPU v rámci projektu Sustainability in Agrisector 
of V4 Countries and Cooperating Regions, financo-
vaného Medzinárodným vyšehradským fondom. 
  Predsedníctvo VUA prednieslo výročnú správu, 
ktorá zhodnotila aktivity asociácie za rok 2011 - 
2012. Prostredníctvom správy mali možnosť čle-
novia VUA sledovať svoju účasť na jednotlivých 
aktivitách, napríklad letnej škole, na ktorej sa zú-
častnilo 30 študentov a 16 pedagógov z 12 partner-
ských univerzít. Výročné  zhromaždenie preroko-
valo a schválilo aj plán aktivít na rok 2013. Prezi-
dent VUA, rektor SPU prof. Peter Bielik vyjadril 
presvedčenie, že spolupráca univerzít v rámci 
tejto medzinárodnej univerzitnej siete zvýši in-
ternacionalizáciu vzdelávacích aktivít a mobilít aj 
ďalšom období. Účastníci zhromaždenia uviedli 
do života prvé číslo medzinárodného vedeckého 
časopisu Visegrad Journal on Bioeconomy and 
Sustainable Development, ktorý je výsledkom 
spolupráce a poskytuje možnosť rastu publikač-
ných aktivít. 

K evidovanému počtu 30 riadnych a 9 čestných 
členov pribudli na základe výsledkov hlasovania 
zhromaždenia ďalšie univerzity. Plné členstvo: 
Szent István University, Gödöllő, Maďarsko, Moli-
se University, Taliansko, University of Warmia and 
Mazury in Olsztyn, Poľsko,  Czestochova Univer-
sity of Technology, Poľsko, Saint-Petersburg State 
Agrarian University, Rusko, Kazan State Agrarian 
University, Rusko, Belgorod State Agrarian Univer-
sity, Rusko. Čestné členstvo: Wageningen Univer-
sity, Holandsko, Gunadarma University, Indoné-
zia a Salahaddin University – Hawler, Irak. 

                        Mgr. Vladislav Valach, KZV a MVP

VraK(ing) uviedli do života

Výročné zhromaždenie 
Vyšehradskej asociácie 
univerzít 

Ekologicko-recyklačný projekt VraK(ing), kto-
rý študenti SPU venovali jubilujúcej alma mater, 
slávnostne predstavili 11. septembra za účasti 
manažmentu, pracovníkov a študentov SPU, pri-
mátora Nitry a detí z nitrianskych materských 
a základných škôl. Na rozlohe asi 300 m2 vy-
tvorila skupina 25 študentov pod vedením Mgr. 
Lenky Konôpkovej exteriérovú inštaláciu starého 
vraku traktora Zetor 25, ktorý bude plniť funkciu 
kvetinovej výzdoby v priestoroch univerzity. Po-
stupne k nemu pribudne vlečka, rôzny sortiment 
rastlín a v areáli parku aj nové lavičky. Hlavnou 
myšlienkou projektu, ktorý bude reprezentovať 
SPU a Slovensko aj na veľkom Európskom kon-
grese v rámci organizácie O2, je vyplniť prázdne 
miesto v areáli univerzity a mesta Nitry originál-
nou kompozíciou.

Súčasťou podujatia bola výstava študentov Ka-
tedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI a 
zaujímavá súťaž pre deti. Úlohou malých umel-
cov bolo vytvoriť dielo v štýle Land art. Najkrea- 
tívnejšie nápady s najlepším spracovaním or-
ganizátori ocenili vecnými cenami. Predstavila 
sa aj pop-rocková skupina z Nitry Odpi si z ko-
láča, punková skupina Teskohippies z Piešťan a  
s alternatívnou hudbou zaujala kapela The Wids 
z Vrbového.               rch

Počas letných mesiacov začali na dvoch najväč-
ších internátoch SPU rozsiahle rekonštrukčné 
práce. Financované sú z prostriedkov štrukturál-
nych fondov EÚ (ŠD Nová Doba), ako aj z vlast-
ných prostriedkov univerzity (ŠD Mladosť, blok 
C). Po ich ukončení sa zlepšia  tepelno-izolačné 
vlastnosti oboch objektov a zvýši sa kvalita a kul-
túra bývania študentov. Navyše riaditeľstvo ŠDaJ 
postupne realizuje vnútorné maľovky a obmenu 
nábytku v izbách študentov.

Rekonštrukčné práce ŠD Nová Doba zahŕňajú 
výmenu okien, zateplenie obvodových konštruk-
cií, opravu fasády celej budovy, opravu a zateple-
nie strechy a výmenu balkónových zábradlí. Prá-
ce mali byť ukončené do začiatku akademického 
roka 2012/13. Kvôli hniezdiacim belorítkam, ako 
aj azbestovým doskám, ktoré neboli uvedené v 
pôvodnej projektovej dokumentácii z roku 1967 a 
museli byť zlikvidované podľa platných noriem, 
sa realizácia predĺžila do 9. novembra 2012.  

Na budove ŠD Mladosť – blok C prebehla sa-

nácia balkónových dosiek a výmena zábradlí na 
balkónoch. Vymenili sa okná, zateplili obvodové 
konštrukcie a opravila sa fasáda. Rekonštrukcia 
bola naplánovaná na letné mesiace, keď je pobyt 
študentov na internátoch minimálny a záujem o 
ubytovanie dokázali uspokojiť ďalšie internáty. 
Dodávateľ stavby však požiadal o predĺženie rea- 
lizácie. Toto obmedzuje študentov pri využívaní 
nových balkónov, keďže z bezpečnostných dôvo-
dov zatiaľ nemôžu na ne vychádzať. Vedenie uni-
verzity a ŠDaJ však dúfa, že túto dočasnú neprí-
jemnosť im vynahradí zlepšená kvalita bývania. 

Univerzita má aj pre obyvateľov „veže“ dobrú 
správu. Projekt podaný v rámci výzvy OPVaV-
-2011/5.1/04-SORO pod názvom Rekonštrukcia 
a modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom 
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu bol 
úspešný a na budúci rok sa začne s rekonštruk-
ciou blokov A a B ŠD Mladosť.                            

Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.,  prorektorka 
pre informatizáciu a rozvoj univerzity 

Cestou kooperácie Z letnej univerzity v Maďarsku 

Technická fakulta na konferencii v Srbsku

Personálnu záštitu nad pro-
jektom Stratégia rozvoja vi-
dieckeho cestovného ruchu 
v MAS, Regionálne združenie 
Dolná Nitra, o.z., prevzala za 

Fakultu európskych štúdií a regionálneho roz-
voja prodekanka doc. Ing. J. Jarábková, PhD., 
a za MAS jej manažérka Ing. I. Baková. Členmi 
pracovnej skupiny sú Ing. M. Mariš (doktorand 
KRRV) a študenti FEŠRR - I. Kiššová, M. Gulán, 
M. Berec a autor článku. Hlavnou činnosťou 
pracovnej skupiny je identifikácia, analýza a 
sumarizácia  prvkov tvoriacich identitu lokality 
a mikroregiónu. Dôraz sa kladie na prírodný a 
kultúrno-historický potenciál, tradície, folklór 
a  kultúrne podujatia realizované MAS Dolná 
Nitra. Jednou z výziev, ktoré stoja pred nami, je 
vytvorenie komplexnej značky podčiarkujúcej 
identitu a nezameniteľnosť  MAS, Regionálneho 
združenia Dolná Nitra, o.z.

Kooperácia pracovnej skupiny tvorenej za-
mestnancami a študentmi FEŠRR a zástupcami 
MAS má v praxi podobu operatívnych stretnutí 
a pracovných návštev  jednotlivých obcí. Projekt 
odštartoval v júli prvým kolom stretnutí so sta-
rostami obcí Babindol, Dolné Obdokovce, Golia-
novo, Paňa, Pohranice, Veľký Cetín a Vinodol. 
Onedlho nás čaká pracovné stretnutie s predsta-
viteľmi ďalších členských obcí MAS - Čechynce, 
Klasov, Malý Cetín a Veľký Lapáš. Úvodná fáza 
projektu je prioritne zameraná na stanovenie 
harmonogramu prác a zber informácií z oblas-
ti cestovného ruchu a univerzálnych informácií 
z územia obcí Dolnej Nitry. Jej súčasťou je tiež 
príprava kalendára kultúrnych podujatí pripra-
vovaných MAS a dotazníkový prieskum oriento-
vaný na návštevníkov obcí MAS, ako účastníkov 
vidieckeho cestovného ruchu.

Integrácia jedenástich obcí v rámci MAS, Re-
gionálneho združenia Dolná Nitra, vyplynula 
z ich vzájomnej prepojenosti z historického, 
ekonomického, sociálneho a geografického 
hľadiska, so zreteľom na logistiku. Regionálne 
združenie Dolná Nitra, o.z.  vzniklo koncom 
roka 2007 ako výsledok záujmu verejného a pri-
vátneho sektora o spoluprácu v hospodárskej, 
ekonomickej, spoločenskej a kultúrnej sfére ži-
vota v mikroregióne. 

Základným predpokladom úspešného rozvoja 
obcí MAS Dolná Nitra je pochopenie významu 
cestovného ruchu ako progresívne sa rozvíjajú-
ceho odvetvia, ktoré ovplyvňuje zamestnanosť 
a úroveň reálnych príjmov obyvateľov. Dôleži-
tým faktorom úspechu je aj otvorenosť samo-
správy pre spoluprácu s tretím sektorom, vzde-
lávacími a vedeckými inštitúciami doplnená 
občianskou participáciou, ktorú vyzdvihuje aj 
európska iniciatíva pre podporu integrovaného 
rozvoja vidieka LEADER, a to vo forme prístupu 
„zdola nahor“. Dôraz sa kladie na aktívnu účasť  
občanov pri rozhodovaní o aktivitách realizova-
ných v ich obci či mikroregióne. 

Spoločným želaním všetkých zaintereso-
vaných subjektov je vytvoriť finálnu podobu 
stratégie  rozvoja vidieckeho cestovného ruchu 
na analyzovanom území  a zároveň naplniť ideu 
spolupráce medzi obcami MAS Dolná Nitra aj 
prostredníctvom aktivizácie vnútorného poten-
ciálu mikroregiónu. 

Bc. Tomáš Krajmer,  FEŠRR

V maďarskom Kaposvári sa od 4. do 18. au-
gusta konala 2. medzinárodná letná univerzita 
organizovaná Univerzitou v Kaposvári na tému 
Udržateľný rozvoj a možnosti využitia rôznych 
druhov zelenej energie. Zúčastnili sa na nej štu-
denti i prednášajúci z rôznych kútov sveta, napr. 
aj z USA, Číny, Kuby. SPU reprezentovala štu-
dentka Rita Görcsösová (FZKI), Dominik Bon-
čík (FEŠRR), autor článku a doc. Ing. Dr. Milan 
Macák, z KUPaH FAPZ, ktorý vystúpil s pred-
náškou Agroenvironmentálne opatrenia v pod-
mienkach veľkých fariem. Okrem kvalitných 
prednášok organizátori zabezpečili aj pozná-
vacie výlety do okolia - na školskú jeleniu far-
mu v obci Bőszénfa, do národopisného múzea 
ľudového tanca v obci Szenna, do údolia Krish- 
na, kde sa študenti oboznámili s ekologickým 
hospodárstvom, do Keszthely, na prehliadku 
atómovej elektrárne v Pakse a návštevu Pécsu, 
ktoré sa v roku 2011 stalo Európskym hlavným 
mestom kultúry.                    Ing . Štefan Álló, TF 

V rámci neho sa od 
2. do 22. septembra na 
pôde SPU uskutočnil 

trojtýždňový  intenzívny kurz slovenského ja-
zyka (číslo 12204-0298/NITRA02)  pre zahra-
ničných Erasmus študentov. Kurz organizačne 
aj personálne zabezpečila KOJV, hlavnou ko-
ordinátorkou projektu bola PhDr. J. Vrbová, 
PhD., v spolupráci s Ing. E. Bikárovou z Národ-
nej agentúry Programu celoživotného vzdelá-
vania. Metodiku kurzu vypracovali  a priamu 
výučbu zabezpečili pedagógovia KOJV: Mgr. 
Holúbeková, PhD.,  Mgr. Klimentová, Mgr. För-
dösova, PhD., Mgr. Rebičová, Mgr. Prídavková, 
PhDr. Vrbová, PhD., PaedDr. Moravcová, PhD. 

Do Nitry sa prišlo učiť slovenčinu trinásť 
zahraničných Erasmus študentov z Turecka, 
Francúzska, Španielska, Portugalska, Nemec-
ka, Rakúska, Slovinska a Poľska,  ktorí absol-
vovali 60 hodín teoretickej jazykovej prípravy 
a konverzácie. Okrem toho si mohli vybrať  
z dvoch výberových  modulov (každý v rozsa-
hu 18 hodín): Slovenské reálie a kultúra pro- 

stredníctvom filmovej a hudobnej tvorby a Úvod 
do štúdia odborného jazyka a terminológie.  
 Súčasťou pobytu Erasmus študentov v Nitre 
bola návšteva viacerých slovenských miest, 
mohli obdivovať kultúrne a historické pa-
miatky, ako aj prírodné krásy našej krajiny. 
Organizátori v spolupráci s Kanceláriou zahra-

ničných vzťahov a medzinárodných vzdeláva-
cích programov pripravili pre nich slávnostný 
večer, na ktorom sa zúčastnili aj noví Erasmus 
študenti. Pozvanie prijala prorektorka SPU 
prof. E. Horská a prodekanka FEM Ing. Z. 
Kapsdorferová. Súčasťou kultúrneho progra-
mu bola ochutnávka kulinárskych špecialít 
zúčastnených krajín, na príprave ktorých par-
ticipovali samotní študenti. Príjemným zážit-
kom a spestrením večera boli slovenské ľudové 
tance a piesne v podaní  folklórneho súboru 
Zobor. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie 
osobných kontaktov s predstaviteľmi univerzi-
ty a fakulty, ako aj medzi študentmi navzájom, 
čo prispelo k ich lepšej integrácii do nového 
prostredia. Jazykový kurz bol ukončený zá-
verečnou skúškou (písomný test a ústna skúš-
ka) a jeho frekventanti na základe výsledkov 
získali certifikát s uvedeným počtom  ECTS 
kreditov. V súčasnosti pokračujú v štúdiu na 
niektorej zo slovenských univerzít.

Organizátori kurzu veria, že sa podarilo na-
plniť cieľ podujatia a katedra má záujem uchá-

dzať sa o grant na organizovanie EICL kurzov 
aj v budúcnosti. Podobné kurzy sú totiž nielen 
základným predpokladom ďalšieho úspešného 
štúdia Erasmus študentov  na slovenských vy-
sokých školách, ale zároveň aj  dobrou propa-
gáciou našej univerzity, slovenského školstva 
a Slovenska.          -vr-

Tradície sociológie vidieka a poľnohospodárstva na SPU

Prvý týždeň letnej školy (LŠ) v rámci projek-
tu Sustainability in Agrisector of V4 Countries 
and Cooperating Regions (č. 31110007) sa konal 
v Nitre, druhý v Krakove. Koordinátorom projek-
tu je rektor SPU prof. Peter Bielik.

Úspešné podujatie ponúklo tridsiatim štu-
dentom zo šiestich krajín V4 a kooperujúcich 
regiónov užitočné informácie z oblasti potravi-
nárskeho priemyslu, spotrebiteľského správania 
a obchodu, ktoré viedli k pochopeniu marke-
tingových princípov, potravinárskych štúdií, ale 
aj prístupov k zákazníkovi. Pre študentov boli 
pripravené interdisciplinárne prednášky odbor-
níkov z 15 partnerských univerzít v anglickom 
a ruskom jazyku. Program LŠ bol rozdelený na 
dve približne rovnaké časti - odborné prednášky 
a exkurzie, pričom obe časti boli navzájom úzko 
prepojené. To znamená, že cieľom exkurzií ne-
bolo len zoznámiť sa s kultúrnymi pamiatkami, 
ale navštíviť aj zaujímavé odborné pracoviská 
na partnerských univerzitách či podnikoch. 
Takto zameraná bola napríklad návšteva Vied-
ne. Účastníci LŠ navštívili Univerzitu BOKU, kde 
si vypočuli prednášku prof. Dietmara Haltricha 
o štruktúre a pôsobení univerzity a jej fakúlt, 
prezreli si moderné senzorické laboratórium (na 
snímke) a odborné pracoviská zamerané na tes-
tovanie výrobných procesov potravín a v popo-
ludňajších hodinách absolvovali prehliadku his-
torického centra Viedne. Po každej exkurzii sa 
konala diskusia o nadobudnutých poznatkoch 
a dojmoch. V rámci programu LŠ bola predsta-
vená aj nová učebnica Food Sciences & Business 
Studies, Global – Regional – Local Approach, vy-
daná vo Vydavateľstve SPU v Nitre.

 Renáta Chosraviová 

Letná škola pod záštitou 
VUA 
FEM a FBP SPU v Nitre spolu s Poľno-
hospodárskou univerzitou v Krakove or-
ganizovali od 25. júna do 8. júla medzi-
národnú letnú vyšehradskú školu Po-
travinárstvo, technológie a manažment 
2012: Z globálnej, regionálnej a lokálnej 
perspektívy (Food Science & Business 
Studies - Global - Regional - Local Ap-
proach)  EURUS AGRI 2012, ktorá bola  
jednou z aktivít Vyšehradskej asociácie 
univerzít podporovanej Medzinárod-
ným vyšehradským fondom.

SPU v Nitre a Biskupský úrad (BÚ) v Nitre 
uzatvorili 3. októbra zmluvu o vzájomnej spolu-
práci. Partnerstvo podporujúce činnosť v oblasti 
vzdelávania a kultúry podpismi spečatili rektor 
SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a nit-
riansky sídelný biskup Mons. prof. ThDr. Viliam 
Judák, PhD. Prítomný bol aj rektor Univerzitné-
ho pastoračného centra (UPC) Pavla Straussa v 
Nitre ThDr. Ľubomír Hlad, tajomník BÚ Nitrian-
skej diecézy Mgr. Miroslav Šidlo, prorektorka 
SPU prof. Elena Horská, dekan FBP prof. Ján 
Tomáš, dekanka FZKI Ing. Klaudia Halászová, 
predseda AS SPU doc. Ján Weis, za UO OZPŠaV 
Ing. Ľubica Ďuďáková. Na pozvanie rektora 
SPU sa na slávnostnom akte podpísania zmlu-
vy zúčastnila aj vedúca výskumného centra 
Gunadarma University v Indonézii Dr. Hotniar 
Siringoringo, členka katolíckej cirkvi, ktorá je na 

pracovnom pobyte na SPU. S obsahom zmluvy 
prítomných oboznámila prorektorka E. Horská. 
V prvej časti sú definované záväzky SPU a BÚ, 
v ďalšej sú špecifikované formy spolupráce, na-
príklad spoluorganizovanie cyklov prednášok a 
vedeckých seminárov zameraných na aktuálne 
spoločenské a kulturologické otázky, medzi kto-
rými rezonuje problematika zabezpečenia výži-
vy obyvateľstva, riešenie problému hladu, chu-
doby, biodiverzity a podobne. Cieľom dohody je 
aj podporiť činnosť Klubu katolíckej mládeže pri 
SPU - FONS. Nitriansky biskup Mons. V. Judák 
pri podpise zmluvy o spolupráci okrem iného 
zdôraznil, že ju vníma ako väčšiu možnosť pre 
komunikáciu so študentmi, ktorí tým majú väč-
šie možnosti obohatiť svoj duchovný život. Na 
záver rektor UPC Ľ. Hlad priblížil fungovanie 
pastoračného centra.           rch

Neustále napredovanie v oblasti vzdelávania 
a zapojenie sa do konkurenčného európskeho 
vzdelávacieho systému si vyžaduje inováciu štu-
dijného prostredia. Zub času poznačil aj vyučova-
cie priestory na FEM a z tohto dôvodu sa vedenie 
fakulty rozhodlo pre ich komplexnú rekonštruk-
ciu. Cieľom bolo privítať študentov v novom aka-
demickom roku (AR) v inovovaných, modernej-
ších a príjemnejších priestoroch. Počas letných 
dní prebehla prvá etapa rekonštrukcie šestnástich 
cvičební. V rámci druhej etapy sa plánuje rekon-
štrukcia doktorandských miestností, vybudovanie 
novej počítačovej cvičebne a oddychovej zóny pre 
študentov a zamestnancov fakulty a interiérové 
vybavenie miestností: AS-33,  AS-34 a AE-71. Po-
čas slávnostného otvorenia zrekonštruovaných 
priestorov dekanka FEM doc. Ing. Iveta Zentko-
vá, CSc., popriala všetkým pracovníkom fakulty 
úspešný začiatok nového AR a vyjadrila presved-
čenie, že inovované priestory prispejú k zvýšeniu 
kvality vzdelávania.    

 Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., 
 prodekanka FEM 

Zmluva SPU s biskupským úradom

Na FEM obnovili  
vyučovacie priestory

Vidiek a poľnohospodárstvo predstavujú nielen 
prírodné  a ekonomické prostredie, ale predovšet-
kým sociálny priestor vyznačujúci sa zaujímavý-
mi historicko-spoločenskými a politicko-kultúr-
nymi charakteristikami a vývojovými súvislosťa-
mi. Naša univerzita preto pri snahe komplexne 
profilovať svojich absolventov nezabúda ani na 
význam sociálnych vied. Aj z tohto dôvodu sa 14. 
septembra počas osláv 60. výročia vzniku SPU v 
Nitre uskutočnilo verejné odborné zasadnutie 
orientované na tradície sociológie vidieka a poľno-
hospodárstva na Slovensku, ktoré v spolupráci so 

Slovenskou sociologickou spoločnosťou (SSS) pri 
SAV zorganizovala Katedra spoločenských vied 
FEM SPU. K živej diskusii prispeli svojou účasťou 
významné vedecké osobnosti reprezentujúce vý-
bor SSS pri SAV - Ján Bakša, Gejza Blaas, Stanislav 
Buchta a Ladislav Macháček, ako aj ďalší zúčast-
není. Podujatie prinieslo mnoho inšpiratívnych 
námetov na inštitucionálnu a interdisciplinárnu 
spoluprácu a výrazne prispelo k snahe obno-
viť činnosť sekcie vidieka a poľnohospodárstva 
v rámci SSS pri SAV. 

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD

Takto lakonicky môžeme nazvať projekt spo-
lupráce Katedry regionalistiky a rozvoja vidie-
ka FEŠRR a Miestnej akčnej skupiny (MAS), 
Regionálneho združenia Dolná Nitra, o.z. 
Projekt, ktorého cieľom je rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu, analyzuje možné využitie 
sledovaného územia z pohľadu cestovného 
ruchu a hľadá možnosti  pre efektívnejšie 
využívanie primárnej a sekundárnej ponuky 
cestovného ruchu.

Zrekonštruované cvičebne: 
Katedra ekonomiky:  AE-71, AE – 72,  AE – 82
Katedra odborného jazykového vzdelávania: 
AE – 41, AE-42, AE-51, AE-52
Katedra matematiky: AS-11
Katedra štatistiky a operačného výskumu: AS-12  
Katedra manažmentu: AS-13, AS-24
Katedra informačných systémov:  AS-21, AS-22
Katedra marketingu: AS-32, AS-33, AS-34 
Katedra financií: AS-23 (rekonštrukcia pre-
behla počas ak. roka 2011/2012)

Vyhlásenie volieb 
do Akademického senátu SPU

AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby za študentskú 
časť akademickej obce SPU v Nitre všetkých fakúlt 
na 7. 11. 2012. V prípade opakovania volieb vyhla-
suje 2. kolo na 14. 11. 2012.                 r 

Pedologické dni na Východnom Slovensku

Zúčastnilo sa na nej viac ako sto odborníkov vrá-
tane troch pedagogických pracovníkov z Katedry 
pedológie a geológie SPU v Nitre. Organizátorom 
bola Slovenská a Česká pedologická spoločnosť, 
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 
v Bratislave a Katedra prírodného prostredia LF 
TU vo Zvolene. Konferencia bola zameraná na tri 
tematické okruhy: Vývoj vlastností pôd pod 
vplyvom hospodárskeho využívania a technoló-
gií, Ochrana pôdy a jej funkcií v rôznom stupni 
využívania, Zvyšovanie povedomia o pôde a jej 
celospoločenský význam. Prednesených bolo 38 
odborných referátov a formou posterov prezento-
vaných 36 prác. Odznelo veľa podnetných, i kritic-
kých, informácií o pôde a jej ochrane. V SR často 
absentuje chápanie potreby ochrany pôdy a jej 
funkcií. Vysoko produktívne a ešte v nedávnej 
minulosti intenzívne využívané poľnohospodár- pokračovanie na strane 4

Kurz slovenčiny pre Erasmus študentov

Z konferencie katedier dopravy 
a manipulácie

V roku 2012 Katedra odborného jazykového vzdelávania (KOJV)  získala grant Slovenskej 
akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu na zorganizovanie intenzívneho ja-
zykového kurzu EILC (Erasmus Intensive Language Course) v rámci Programu celoživotné-
ho vzdelávania – podprogramu Erasmus – Intenzívne jazykové kurzy Erasmus.

Pracovníci Katedry dopravy a manipulácie 
(KDaM) TF (na snímke) sa od 5. do 9. septembra 
zúčastnili na 38. medzinárodnej konferencii ka-
tedier dopravných, manipulačných stavebných a 
poľnohospodárskych strojov, ktorú usporiadala 
Fakulta strojní Západočeskej univerzity v Plzni. 
Spolu sa na nej zúčastnilo 11 pracovísk z Českej a 
Slovenskej republiky. 

V úvodnej prezentácii usporiadatelia predsta-
vili históriu a významné miesta Plzne. Následne 
zástupcovia katedier a ústavov oboznámili účast-
níkov konferencie so zameraním, pedagogickou a 
vedeckovýskumnou činnosťou svojich pracovísk, 
najvýznamnejšími projektmi, úspechmi v oblasti 
spolupráce a kooperácie s praxou. V diskusii sa 
hovorilo o zabezpečení pedagogickej činnosti pra-
covísk, záujme o štúdium, vedomostnej úrovni 

študentov, úspešnosti podávania vedeckých gran-
tov a financovaní vedeckovýskumnej činnosti. 
 Druhý deň konferencie bol venovaný exkurzii 
v ŠKODA POWER, s.r.o., známej riešeniami mo-
dulárnych konštrukcií parných turbín MTD 18 až 
MTD 80, strojovní pre jadrové elektrárne, ako aj 
elektrárne na fosílne palivá, kogeneračné jednot-
ky a paroplynové cykly. Odborná časť stretnutia 
sa konala v spoločnosti ŠKODA TRANSPORTA-
TION a.s., ktorá má významné postavenie na sve-
tových trhoch v odbore dopravného strojárenstva, 
pričom na Slovensku má zastúpenie hlavne v 
dopravnom sektore koľajových vozidiel. V popo-
ludňajších hodinách pokračoval blok odborných 
prednášok v jednotlivých sekciách. KDaM TF 
SPU reprezentoval Ing. Ján Kosiba, PhD., ktorý 
vystúpil na tému Tlakové režimy hydraulického 
obvodu traktora a Ing. Michal Angelovič na tému 
Dymivosť vznetového motora pri aplikácii nekon-
venčného paliva. 

Posledný deň konferencie vystúpil zástupca 
spoločnosti Siemens s prednáškou Moderné že-
lezničné vozidlá a zástupca ŠKODA TRANSPOR-
TATION s prednáškou Tretia generácia elektric-
kých lokomotív ŠKODA. V bloku prednášok za-
meraných na riešenie problematiky koľajových 
vozidiel sa prezentovali zástupcovia z univerzít 
v Plzni, Pardubiciach, Ostrave a Žiline. Doprava a 
manipulácia tovarov tvorí významnú časť v spra-
covateľskom a dodávateľskom sektore, kde ponu-
ku komplexných riešení navrhujú viaceré katedry 
zastúpené na konferencii.                                                                                

Ing. Ľubomír Hujo, PhD., TF

Nitrianska letná univerzita  
opäť bodovala

Piaty ročník spoločného projektu SPU, UKF 
a mesta Nitra pre deti bol úspešný napriek horú-
čavám, ktoré nás potrápili prvé dva júlové týždne. 
Úprimné poďakovanie za ochotu a spoluprácu 
patrí tým zamestnancom našej univerzity, ktorí 
pre deti vo veku 9 - 12 rokov pripravili na pôde 
SPU od 2. do 13. júla atraktívne aktivity Mladý vo-
dič, Mladý fyziológ a mikrobiológ, Mladý chemik, 
Mladý Euroobčan, Mladý meteorológ a Mladý 
botanik a zoológ. Fotogalériu z NLU si môžete po-
zrieť na webovej stránke Poľnohospodára a UKF. 

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Prof. Ing. Bohumil Procház-
ka, CSc.,  oslávil 18. októbra 80. 
narodeniny. Narodil sa  v Ková-
lovci okres Skalica. Po skončení 
vysokoškolského štúdia na Ag-
ronomickej fakulte VŠP v Nitre 

v roku 1957 pracoval ako agronóm, neskôr ako 
predseda PD Mlynica v okrese Poprad. Od roku 
1960 až do dôchodku pôsobil na Katedre mecha-
nizácie rastlinnej výroby Mechanizačnej fakulty 
VŠP (dnešnej Katedre strojov a výrobných sys-
témov Technickej fakulty SPU), kde prednášal 
a viedol cvičenia z mechanizácie rastlinnej vý-
roby. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal 
mechanizáciou zberu hustosiatych obilnín a ku-
kurice na zrno. Profesor Procházka má veľkú 
zásluhu na vzniku Mechanizačnej fakulty VŠP 

v roku 1969, na ktorej pôsobil ako prodekan a 
dve funkčné obdobia ako dekan. Výrazne sa pri-
činil o jej výstavbu a mal rozhodujúci podiel aj 
na personálnom budovaní fakulty. Pedagogickú 
a vedeckovýskumnú činnosť úzko spájal so spo-
luprácou s praxou. Aj po odchode do dôchodku 
aktívne pracoval v Dome techniky v Nitre pri 
organizovaní odborných podujatí  súvisiacich 
s problematikou poľnohospodárskej techniky 
a jej efektívneho využitia. Pôsobil aj v Slovenskej 
spoločnosti pre orbu. Určité obdobie po rozde-
lení Československa riadil odborný časopis Me-
chanizácia poľnohospodárstva.

Pri príležitosti jeho životného jubilea mu sr-
dečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie do 
ďalších rokov života.

Kolektív pracovníkov KSaVS TF

K jubileu profesora Bohumila  Procházku

O spolupráci s poľskou univerzitou
Na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove sa 

od 25. do 27. 9. konali oslavy 35. výročia založenia 
Fakulty mechanizácie a energetiky poľnohospo-
dárstva, ktorá zároveň oslávila aj 40. výročie vzni-
ku študijného odboru poľnohospodárska a lesná 
technika. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupco-
via Technickej fakulty SPU - dekan prof. Zdenko 
Tkáč, prodekan pre rozvoj fakulty prof. Vladimír 
Kročko, doc. Ján Frančák a autor článku. Za dlho-
ročnú spoluprácu medzi fakultami udelil dekan 

Z. Tkáč vedeniu jubilujúcej fakulty, zastúpenému 
dekanom prof. Sławomirom Kurpaskom, Pamät-
nú medailu TF a ďakovný list. Súčasťou podujatia 
bola aj vedecká konferencia Poľnohospodárske 
inžinierstvo v dobe inovácie hospodárstva, na kto-
rej prezentovali svoje príspevky aj zástupcovia TF. 
Tiež sa konalo rokovanie na úrovni vedenia fakúlt 
o spolupráci v oblasti výskumu, výmeny vedec-
kých poznatkov, mobility študentov a pracovní-
kov fakúlt.        Doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., TF

Foto: rch

Pod heslom Pôda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany sa 18. – 20. 
septembra v Snine konala pedologická vedecká konferencia. 

ske pôdy sú znehodnocované zástavbou. Lesné 
pôdy v chránených územiach sú neraz atakované 
nerentabilnou exploatáciu drevnej suroviny. Tento 
stav indikuje závažné deficity súčasných politík, 
ktoré by mali zabezpečovať racionálne využívanie 
pôdy. Pre zachovanie pôdy, ako jedinečného eko-
systému pre nasledujúce generácie, je nevyhnut-
né nielen deklarovať, ale aj prakticky realizovať 
najnovšie poznatky pedologického výskumu do 
praxe. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že samot-
ná prax prejavuje záujem o nové poznatky len 
sporadicky. O výskum v pedologickej oblasti viac 
bojujú výskumné ústavy a vzdelávacie inštitúcie 
ako poľnohospodárska prax. Požiadavky na vý-
skumné úlohy z praxe prichádzajú len ojedinele. 
To znamená, že výskum bez jeho aplikácie je ne- 
účelný a neefektívny. Expanzia antropickej čin-

Foto: archív TF

Foto: za
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Projekt HERBS – pomoc pre malých a stredných farmárov

Fakulta ekonomiky a manažmentu v 7. rámcovom programe EÚ

Projekt ECEVE s úspešnou realizáciou

Nový projekt zvýši úroveň vzdelávania na SPU 

Jediná otázka profesorke Zdenke Gálovej, 
prorektorke pre vzdelávanie a ECTS:

Výskumná práca 
Po príchode na katedru som dostala kanceláriu 

a začlenila sa do výskumného tímu doktoran-
dov a ostatných pracovníkov. Počas prvých dní 
som sa zoznamovala s problematikou projektu 
a so španielskym školiteľom sme neodkladne 
navštívili divíziu motorov organizácie Ford Va-
lencia Body and Assembly. Po úvodnej exkurzii 
vo výrobnej hale motorov a krátkej prednáške 
o produkcii (asi 2 tisíc motorov týždenne) sme 

prikročili k definovaniu dát potrebných pre vy-
riešenie problému s nadmerným hlukom mo-
torov. Keďže mojou úlohou bolo spracovať dáta 
a vyhodnotiť výsledky, musela som si naštudo-

vať množstvo nových techník, metodík a nástro-
jov (vyhladzovanie dát, multivariačnú analýzu a 
pod.), ktoré bolo nutné použiť, a tiež naučiť sa 
pracovať so štatistickými softvérmi (SPSS, Stat-
Graphics Centurion, Unscramble). Definované 
čiastkové ciele projektu a postupy riešenia som 
vždy konzultovala so školiteľom, vyhodnotenia 
som prezentovala manažérovi kvality výroby 
motorov. Výsledky čiastkových úloh prispeli 
k objasneniu niektorých postupov riešenia pro-
jektu a zároveň mi poskytli nové poznatky v ob-
lasti štatistiky, kvality a výskumu. Počas semes-
tra som navštevovala aj kurz pre dizajn experi-
mentov (DOE). Keďže svoju dizertačnú prácu 
riešim v spolupráci s Faureciou v Lozorne, orga-
nizáciou vyrábajúcou sedadlá pre Audi A7, A5, 
za veľký prínos považujem i návštevu Faurecia 
Tecnoconfort v Pamplone, ktorá vyrába sedadlá 
pre VW Polo. Možnosť vidieť prevádzku totož-
nej výroby v zahraničí mi poskytol nový pohľad 
na riešenie problematiky dizertačnej práce.    

Nechýbala ani zábava 
Okrem pracovných povinností som si samo-

zrejme našla čas aj na oddych. Počas sviatkov 
Fallas som navštívila uličku s nádherným osvet-
lením, kde má človek v noci pocit, že svieti sln-
ko, užila som si futbalové zápasy na mestskom 
štadióne Mestalla s kapacitou 55-tisíc miest, 
festival národností, spoznala Ibizu, panenský 
ostrovček Formentera, zábavný park PortAven-
tura v blízkosti Barcelony. A čo je najdôležitej-
šie, našla som si mnoho nových priateľov. Mož-
nosť spoznať cudziu krajinu a naučiť sa niečo 
nové je na nezaplatenie! 

Ing. Zuzana Andrássyová, TF

V Bratislave sa 18. júna uskutočnili zasadnutia 
novovymenovaných komisií VEGA, ktorých cie-
ľom bolo odovzdať menovacie dekréty členom 
komisií, voľba predsedov a podpredsedov ko-
misií pre nasledujúce 4-ročné funkčné obdobie 
a otvorenie činnosti komisií. SPU bude v komi-
sii č. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a dre-
várske vedy v rokoch 2012 - 2015 zastupovať  
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., (FAPZ), prof. 
Ing. Viera Paganová, PhD., (FZKI) a prof. MVDr. 
Peter Massanyi, DrSc., (FBP). V tajných voľbách 
bol za predsedu komisie č. 8 zvolený prof. O. 
Debrecéni, za podpredsedu doc. MVDr. Štefan 
Faix, CSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV v Košiciach. Podľa pravidiel VEGA 
sa po dvoch rokoch  vo funkcii vymenia. V ko-
misii č. 13 pre ekonomické a právnické vedy 
bude SPU zastúpená prof. Ing. Jánom Pokrivčá-
kom, PhD. 

Zároveň sa konalo zasadnutie rozšíreného 
predsedníctva VEGA, na ktorom bolo zvole-

né 6-členné predsedníctvo, ktorého členom sa 
stal prof. O. Debrecéni za pôdohospodárske, 
veterinárske a drevárske vedy. Na zasadnutí sa 
zúčastnil aj minister školstva Dušan Čaplovič 
a predseda SAV Jaromír Pastorek. Obaja sa vy-
jadrili, že VEGA je najlepšou a najspoľahlivej-
šou vedeckou agentúrou na Slovensku a vláda 
plánuje postupne navyšovať finančné krytie 
jej činnosti. Súčasne sa budú zvyšovať krité-
riá kvality vedeckých riešení, hlavne v oblasti 
medzinárodného akceptovania riešiteľov a ich 
publikačných výstupov. Novozvolený predseda 
vedeckej grantovej agentúry MŠ VVaŠ  SR prof. 
RNDr. Andrej Bobák, DrSc., z Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ v Košiciach, uviedol, že jedným 
z hlavných cieľov predsedníctva VEGA v nasle-
dujúcom období bude objektivizácia zásad hod-
notenia projektov a dosiahnutých výsledkov z 
riešenia výskumných grantov.       

Viac o VEGA čítajte v nasledujúcom čísle.   
r

VEGA s novým zastúpenímNaša univerzita v rámci projektu OPVaV-
-2008/5.1/02-SORO Prostredníctvom investícií 
do informačno-komunikačných technológií zlep-
šiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU 
v Nitre, vybudovala bezbariérové plošiny v paviló-
noch A, Z, T a CH, ktoré umožnili bezbariérový 
prístup do študijných priestorov týchto pavilónov. 
Bezbariérová plošina je aj v ŠD A. Bernoláka. Kvô-
li bezbariérovému prístupu bol v predchádzajú-
cich rokoch vybudovaný v S pavilóne a v priesto-
roch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice 
SPU (SlPK) výťah. V SlPK sú k dispozícii aj ďalšie 
pomôcky pre zjednodušený prístup hendikepo-
vaných študentov k informáciám, napr. na študo-
vanie literatúry je k dispozícii lupa pre slabozra-
kých a bezbariérový prístup ku všetkým službám 
knižnice a jej systémom. V novom ŠD na Akade-
mickej ulici je k dispozícii bezbariérová izba so 
sociálnym zariadením špeciálne prispôsobeným 
potrebám telesne hendikepovaných študentov. 
Aj ďalšie priestory univerzity, vďaka výťahom 
a bezprahovým vstupom do miestností, umož-

ňujú pohyb študentov s telesným postihnutím. 
Študenti  SPU, ktorí sú zdravotne ťažko po-

stihnutí, môžu požiadať o individuálny študijný 
plán, v ktorom sa zohľadní stupeň zdravotného 
postihnutia. Pedagógovia vychádzajú študentom 
v ústrety aj v prípade študijných materiálov, kto-
ré využívajú výhody digitálnych foriem a online 
vzdelávania. Forma skúšky sa zvolí špecificky 
vzhľadom na zdravotné postihnutie študenta. 
Aj forma štátnej skúšky sa realizuje špecificky 
vzhľadom na stupeň telesne postihnutého štu-
denta. Na všetkých fakultách SPU je kontakt so 
zdravotne postihnutými študentmi zabezpečova-
ný prostredníctvom koordinátorov pre zdravotne 
postihnutých študentov. Tí sú v bezprostrednom 
kontakte so študentmi, spolupracujú so študij-
ným oddelením a gestorskými katedrami. Študen-
tom poskytujú poradenskú pomoc pri zostavovaní 
ich konkrétnych študijných plánov, pomáhajú im 
adaptovať sa na univerzitný systém štúdia a sú-
časne ich usmerňujú počas celého štúdia pri ich 
profesionálnom zameraní.                         rch

 Zaujímavé projekty na SPU   

V rámci projektu HERBS sa 10. - 13. júna v Plavnici uskutočnil pilotný kurz, na ktorom sa 
zúčastnili farmári, učitelia a spracovatelia liečivých rastlín (LR). Prezentované boli študijné 
materiály z 10 hlavných medzinárodných modulov LR a 5 národných modulov, ktoré vypra-
covala každá partnerská krajina pre najpestovanejšie alebo najznámejšie LR v danej krajine.

Jeho cieľom je tvorba multimediálnych študij-
ných materiálov o aromatických a liečivých rast-
linách, ktoré umožnia autonómny proces osvoje-
nia si nových vedomostí v oblasti ďalšieho vzde-
lávania a budú určené predovšetkým pre malých 
a stredných farmárov. Projekt odráža aj potreby 
nových výziev v rámci budúcej spoločnej poľno-
hospodárskej politiky v oblasti zamerania inová-
cií. Výstupmi projektu bude CD s video ukážkami 

V septembri skončila realizácia medzinárodné-
ho projektu ECEVE - Implementácia e-Learningu 
do vzdelávania pre rozvoj energeticky úsporných 
fariem, riešeného v rámci programu Leonardo da 
Vinci - Transfer inovácií. Konzorcium projektu 
tvorilo 7 skúsených partnerov zo sféry univer-
zitného vzdelávania, odborného vzdelávania a 
prípravy, celoživotného vzdelávania, vývoja a im-
plementácie metód a prostriedkov elektronického 
vzdelávania do vzdelávacieho procesu na všet-
kých úrovniach odborného vzdelávania. 

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov 
energie (OZE) sa stáva strategickou nielen z po-
hľadu ekológie, ale má veľký vplyv aj na rozvoj 
ekonomiky a zamestnanosti. To si však vyžaduje 
zabezpečiť dostatok odborníkov, ktorí majú kom-
plexný prehľad v danej problematike a sú schopní 
pracovať s novými technológiami. Ucelený vzde-
lávací program, ktorý by komplexne pokrýval 
problematiku využívania všetkých, na Slovensku 
relevantných, OZE od základných princípov, cez 
energetický audit až po príčiny a následky klima-
tických zmien, neponúka zatiaľ žiadna vzdeláva-
cia inštitúcia. 

Strategickým cieľom projektu bolo pripraviť ana-

lýzy potrieb vzdelávania v oblasti OEZ, študijný 
program pre odborné vzdelávanie a prípravu, kto-
rý by zohľadňoval princípy Európskeho systému 
prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prí-
pravu (ECVET), ako aj vzdelávacie materiály s dô-
razom na možnosti využitia OZE v podmienkach 
poľnohospodárskych fariem. Ako vzdelávacie me-
tódy a prostriedky boli použité metódy elektronic-
kého vzdelávania podporované Web 2.0 techno-
lógiami, ktoré predstavujú moderný obsah webu 
zameraný na  sociálne siete. Študenti si prostred-
níctvom blogov, wikis či podcastov môžu vytvá-
rať vlastný obsah študijných materiálov, ktoré po 
kontrole správnosti pedagógom, budú zdieľať so 
spolužiakmi. Zámer projektu vychádza z prebie-
hajúcej reformy školstva a potreby realizovať zme-
ny v obsahu odborného vzdelávania a prípravy, čo 
si vyžiada inováciu a rozšírenie obsahu školských 
vzdelávacích programov zameraných na energeti-
ku a zvýšenie jazykových kompetencií absolven-
tov odborného vzdelávania a prípravy s dôrazom 
na odbornú terminológiu. Projekt vychádza v 
ústrety aj požiadavke internacionalizácie vzdelá-
vania, Európskeho kvalifikačného rámca (EQF) a 
ECVET.          Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. 

V Haagu sa 3. až 7. septembra konal úvod-
ný workshop projektu rámcového programu 
EÚ zameraného na skúmanie globálnej po-
travinovej bezpečnosti – FOOD SECURE. Ide 
o päťročný projekt, ktorý Európska komisia 
považuje za jeden z kľúčových v oblasti poľ-
nohospodárstva a ekonomického rozvoja. Vý-
skumné konzorcium tvoria svetové inštitúcie 
ako LEI Wagenngen University, Holandsko; 
ZEF Nemecko; KU Leuven, Belgicko; IFPRI 
Francúzsko, INRA Francúzsko; CCAP; IHEID; 
IAE; JRC; PROSPEX; UniRoma 3, Taliansko; 
EEPRI; EMBRAPA; CIRAD Francúzsko a ďalšie.

Účastníci projektu navštívili aj Brusel, kde sa 
uskutočnilo rokovanie s vedúcimi predstaviteľ-
mi DG AGRI, DG TRADE, DG for Development 
and Cooperation a zástupcami Európskeho 
parlamentu. Všetci zdôraznili dôležitosť potra-
vinovej bezpečnosti pri formovaní politík EÚ 
v nasledujúcom období a zásadný význam vý-
sledkov výskumu pri formovaní týchto politík.

Potravinová bezpečnosť je jednou z najväčších 

výziev súčasnosti. Cieľom projektu je v prvom 
rade prispieť k lepšiemu pochopeniu determi-
nantov potravinovej a nutričnej bezpečnosti. Zá-
roveň poskytne celý rad ekonomických a štatis-
ticko-ekonometrických nástrojov na hodnotenie 
dopadov politík na globálnu potravinovú bezpeč-
nosť a odporúčania rozhodovacím subjektom na 
úrovni Európskej komisie, národných vlád rozvo-
jových štátov a vlád rozvinutých štátov ako upra-
viť politiky, s cieľom znížiť množstvo ľudí trpia-
cich potravinovou a nutričnou nedostatočnosťou. 

Tím FEM pod vedením prof. Ing. Jána Pokriv-
čáka, PhD., koordinuje v rámci projektu vý-
skumné úlohy zamerané na potravinovú bezpeč-
nosť vo východnej Európe. Téma potravinovej 
bezpečnosti je dôležitá aj pre Slovensko, nielen 
pre rozvojové krajiny. Na Slovensku existujú re-
gióny a skupiny obyvateľstva, ktoré sú negatívne 
ovplyvňované rastom cien potravín v ostatnom 
období a spomaľovaním ekonomickej aktivity. 

 Prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.,
 Ing. Artan Qineti, PhD., FEM

Bol predložený na základe výzvy v rámci 
Operačného programu Vzdelávanie prioritná 
os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbor-
nej prípravy, opatrenie 1.2 Vysoké školy a vý-
skum a vývoj ako motory rozvoja vedomost-
nej spoločnosti. Financovaný je z Európske-
ho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.  

Cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať do 
decembra 2013, je podporiť kvalitatívny nárast 
úrovne vzdelávania. Špecifickým cieľom je im-
plementácia inovatívnych modelov hodnotenia, 
monitoringu a zabezpečovania kvality v pod-
mienkach SPU v Nitre. Nosnou časťou projektu 
sú štyri aktivity zamerané na návrh a overenie 
systému priameho merania kvality vysokoškol-

ského vzdelávania v študijnom programe (ŠP) 
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komodi-
tami a zvýšenie kvality vzdelávania v uvedenom 
programe. Cieľovou skupinou sú študenti štát-
nych, verejných a súkromných vysokých škôl. 

Výstupom aktivít bude analýza uvedené-
ho ŠP, koncepcia a model systému priameho 
merania kvality, informačný systém pre pria-
me meranie kvality, vypracovanie štandardov 
kvality pre ŠP a vytvorenie komplexného ná-
vrhu opatrení zvyšujúcich kvalitu vzdelávania 
v ŠP. Výstupom záverečnej aktivity bude kon-
cepcia cyklického hodnotenia uvedeného ŠP 
a komplexná analýza zavedených systémov.   

Renáta Chosraviová

pestovania 15 druhov liečivých a aromatických 
rastlín v slovenskom, maďarskom, nemeckom, 
anglickom a českom jazyku. Ďalším výstupom 
bude webová stránka projektu s multimediálny-
mi prvkami www.herb-education.eu/, kurikulum 
v tlačenej forme a pilotný kurz.  

Koordinátorom projektu je Trebag Ltd., Maďar-
sko, partnerom je SPU v Nitre, Katedra udržateľ-
ného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU, 
Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohos-
podárska komora Bacs-Kiskun, Maďarsko, Poľno-
hospodárska stredná škola, Piliscsaba, Maďarsko 
a Stredná škola Prignitz-Havelland, Nemecko.

Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Z. Andrássyová pred budovou Katedry apliko-
vanej štatistiky, operačného výskumu a kvality 
PU vo Valencii.                   Foto: archív ZA

Na SPU v Nitre sa od roku 2010 rieši projekt HERBS (LLP – LdV – TOI – 2010 
– HU – 008) v  rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu  
Leonardo da Vinci. Bude sa realizovať do konca októbra 2012.

Na SPU v Nitre sa od januára 2012 rieši projekt Vytvorenie systému schva-
ľovania, sledovania a periodického hodnotenia študijných programov, kód 
ITMS 26110230049. 

Ako sa SPU stará o zdravotne postihnutých študentov?

nosti sa prejavuje na kvantite a kvalite pôdy. 
V poslednom období v dôsledku zmien v poľ-
nohospodárskej výrobe (zníženie dávok hnojív, 
zmena štruktúry osevu, zvýšenie plôch mono-
kultúr, postupný úbytok ornej pôdy) došlo aj 
k postupným zmenám vlastností pôdy (zníženie 
obsahu živín, úbytok pôdnej organickej hmoty, 
hlavne na orných pôdach, zakysľovanie pôd, vý-
razné zhutňovanie a erózia pôd). Takéto zmeny 
majú za následok pokles produkčnej schopnosti 
pôd.

Na vedeckom podujatí bola pozornosť veno-
vaná aj zvyšovaniu povedomia o pôde, ktoré sa 
v našej spoločnosti nedoceňuje. Pritom prob-
lematika povedomia o pôde v spoločnosti sa 
stáva jednou z priorít ochrany životného pro-
stredia v EÚ. Ochrana pôdy a jej funkcií nie je 
len záležitosťou odborníkov, ktorí sa zaoberajú 

výskumom pôdy, ale celej spoločnosti. Dôležitú 
úlohu majú inštitúcie, ktoré vychovávajú odbor-
níkov pre pôdohospodárske odvetvia. To zname-
ná, že aj naša SPU v Nitre.

Dôležitou súčasťou Pedologických dní v Snine 
bola pôdoznalecká exkurzia v Národnom parku 
Poloniny. Je to jediná biosférická rezervácia na 
svete, v ktorej sú chránené najväčšie komplexy 
pôvodných prírodných bukových lesov v Euró-
pe, charakterizované prívlastkom „zelené pľúca 
Európy“. Exkurzia bola zameraná na charakte-
ristiku pôdneho profilu kambizeme v lokalite 
Havešová a na geologickú náučnú lokalitu Dara. 
Súčasťou exkurzie bola návšteva Vodárenskej 
nádrže Starina - najväčšieho zdroja pitnej vody 
v strednej Európe. Objem nádrže predstavuje 
takmer 60 mil. m3 vody a plocha 240 ha. 

Prof. Ing. Jozef Hanes, PhD. 

Pedologické dni na Východnom Slovensku
pokračovanie zo strany 2

Za poznaním do Španielska
V minulom akademickom roku som prispela do nášho univerzitného periodi-
ka Poľnohospodár zrniečkom dojmov zo študijného pobytu na Polytechnickej 
univerzite vo Valencii. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam som sa tam vráti-
la na 6-mesačnú stáž v rámci projektu pre Ford Motor Company vo Valencii,  
avšak už nie ako študentka, ale ako spolupracovníčka Katedry aplikovanej šta-
tistiky, operačného výskumu a kvality.

Leto študentov Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inžinierstva bolo plné cestovania. Počas 
svojich ciest mysleli aj na svoju fakultu a všade 
ju vzali so sebou. Tak vznikla kolekcia pozoru-
hodných fotografií s nápisom FZKI. Fakulta tak 
navštívila 16 štátov a precestovala viac ako 110- 
tisíc kilometrov. Prezrela si zaujímavé miesta 
Slovenska, Európy a dokonca aj USA. Študenti 
sa dostali za severný polárny kruh aj do Holly-
woodu. Nápis FZKI napísali do piesku na pláži, 
vytvorili ho z kvetov na lúke, z kamienkov alebo 
zo svojich vlastných tiel. Kolekciu fotografií náj-
dete na facebooku Študentskej rady FZKI (FZKI 
na cestách).                       Andrej Tárník, FZKI

FZKI na cestách

Zo Slnečného pobrežia v Bulharsku. 
Foto: Lenka Danová

Victoria Regia 2012 – Majstrovstvá Slovenska vo floristike
V Piešťanoch sa 20. 

– 23. septembra konal 
19. ročník najväčšej flo-
ristickej súťaže na Slo-
vensku Victoria Regia. 
V kategórii záhradnícke 
školy mala medzi 28 
súťažiacimi zastúpenie 
aj FZKI. Bc. Magdaléna 
Takácsová, študentka 

2. stupňa ŠP biotechnika parkových a krajinných 
úprav (na snímke), zhotovila podľa zadaných tém 
modernú kvetinovú dekoráciu do skleného valca, 
prízdobu črepníkovej kvetiny, vonkajšiu priesto-
rovú jesennú kompozíciu v tvare venca a kyticu 

na tému Prekvapenie, za ktorú získala 1. miesto. 
V celkovom poradí skončila šiesta. 

Hlavnou témou súťaže bolo 100. výročie hotela 
Thermia Palace. V rámci sprievodného programu 
sa konala výstava súťažných prác, ovocia a zele-
niny a tzv. Kvetinové korzo zahŕňajúce alegorické 
vozy, pešie a skupinové alegórie. Vyhlasovateľom 
a hlavným organizátorom bola Stredná odborná 
škola záhradnícka Piešťany, spoluorganizátorom 
Mesto Piešťany a Slovenské liečebné kúpele Pieš-
ťany. Záštitu nad podujatím malo MŠ VVaŠ SR 
a trnavský župan Tibor Mikuš. FZKI sa do súťaže 
zapojila v roku 2002 a v kategórii profesionáli B 
získala 3. miesto.

Ing. Miroslava Maceková, FZKI

Na Katedre biochémie a biotechnológie FBP 
SPU sa 28. augusta konali obhajoby prác pr-
vých absolventiek medzinárodného dokto-
randského štúdia Welfare, biotechnológie 
a kvalita živočíšnej produkcie - Ing. Márie 
Adamkovičovej a Ing. Ľubice Mrázovej. 

Obhajoby sa uskutočnili v anglickom jazy-
ku, za prítomnosti komisie pre obhajoby di-
zertačných prác SPU v Nitre a koordinátorov 
spolupracujúcich univerzít - prof. Giuseppe- 
ho Maiorana (Universita degli Studi del Mo-
lise, Campobasso, Taliansko) a prof. Mareka 
Bednarczyka (Univerzita technológie a prí-
rodných vied v Bydgoszczi, Poľsko). Prítomný 
bol aj hlavný koordinátor za SPU prof. Peter 
Chrenek. Obom absolventkám srdečne blaho-
želáme.       FBP

Medzinárodný doktorandský program má prvých absolventov

V rámci medzinárodného doktorandského 
programu Welfare, biotechnológie a kvalita 
živočíšnej produkcie, do ktorého je zapoje-
ná Universita degli Studi del Molise v Talian-
sku, Univerzita technológie a prírodných vied 
(UTaPV) v Bydgoszczi v Poľsku a SPU v Nitre, 
sa od 5. do 8. septembra konal v poľskej Zie-
lonke medzinárodný workshop. Záštitu nad 
konferenciou prebral prof. M. Bednarczyk z 
UTaPV v Bydgozszci. Doktorandi zo všetkých 
troch univerzít prezentovali parciálne výsledky 

svojich prác. Zo stretnutia je vydaný Zborník 
abstraktov, v ktorom je prezentovaných 15 
príspevkov. V rámci konferencie sa konalo aj 
zasadnutie výkonného výboru, kde sa okrem 
iného rokovalo o zapojení ďalších študentov 
do programu, o možnosti výmenných pobytov 
pre doktorandov, ako aj o realizácii projektu 
Erasmus IP v rámci uvedeného medzinárodné-
ho doktorandského programu, ktorý opätovne 
získala naša univerzita.

Doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., FBP

Z workshopu v Poľsku

Medzinárodná letná škola  
architektúry 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
v spolupráci s Kanceláriou zahraničných vzťahov 
a medzinárodných vzdelávacích programov SPU 
organizovala od 9. do 22. júla medzinárodnú let-
nú školu (LŠ) architektúry v anglickom a ruskom 
jazyku. Zúčastnilo sa na nej desať účastníkov 
z Uralskej univerzity v Čeľjabinsku, tri dokto-
randky z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove 
a štyria študenti SPU. Absolvovali prednášky o kli-
matických zmenách, krajinnom plánovaní na Slo-
vensku, architektúre Slovenska, získali informácie 
o Európskej únii, zaujímavom projekte Bunka pre 
mladých a navštívili pamätihodnosti Nitry, Brati-
slavy, Agrometeorologickú stanicu v Botanickej 
záhrade SPU, Bojnický zámok, najznámejšie his-
torické parky vo Viedni, Arborétum Mlyňany (na 
snímke), Zubriu oboru a zámok v Topoľčiankach.  
                           rch

Prvé absolventky medzinárodného doktorand-
ského programu Welfare, biotechnológie a kvali-
ta živočíšnej produkcie so svojimi pedagógmi.

 

  Poďte plesať!        
V pavilóne B 

na výstavisku Agrokomplex sa 
9. novembra 2012 bude konať 

54. imatrikulačný ples. 
Hostia: Zuzana Smatanová, 

Jamestown, Funny Jazz Quartet a i.
 Bližšie info na FB.

 VeSeLoU CeruZkou 

  Poďte plesať!        

ING. JÁN HORÁK, PhD.
Pracovná pozícia: 
Odborný asistent na 
Katedre biometeorológie 
a hydrológie FZKI
Miesto narodenia: Bá-
novce nad Bebravou 
Vek: 32 

Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Z toho, čo si pamätám - družstevníkom. V tej 
dobe bolo medzi mojimi rovesníkmi obľúbené 
chodiť do poľa pozerať sa na zber úrody, orbu 
atď., a sem tam sa i povoziť na kombajne ale-
bo traktore. Časom sa to samozrejme zmenilo 
a na strednej škole bola populárna ekonómia. 
Neskôr sa však môj záujem opäť upriamil na 
poľnohospodárstvo, teda oblasť, v ktorej v sú-
časnosti pôsobím. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať? 
Nemám žiaden idol. Rád sa stretnem a poroz-
právam s hocikým, s kým si mám čo povedať.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Z radosti a úsmevu mojej dvojročnej netere, 
keď som jej priniesol darčeky z USA. Musela 
v nich aj spať.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?  
Všetko by som nechal tak, ako je. Len ľuďom 
by som doprial viac ľudskejších vlastností... 
Čo rád čítate?  
Literatúru faktu a veľa času venujem aj číta-
niu odborných publikácií. Už asi tri roky čí-
tam knihy od Johna Grishama, ktorý píše ro-
mány zo súdnych siení a politických kruhov. 
Práve mám rozčítanú The Broker. 
Ako si dobíjate energiu? 
Športom a stretnutím s rodinou a dobrými 
priateľmi. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?  
Veľmi veľa času venujem práci, tak neviem, 
či to nebude mať niečo spoločné s workoho-
lizmom... A som tvrdohlavý, to v niektorých 
prípadoch môže veľa pokaziť. I keď táto vlast-
nosť môže byť zároveň aj užitočná, keď je v 
únosnej miere.
Aké máte koníčky? 
Beh a čítanie kníh.
Máte nejaký obľúbený citát?  
Mám a hneď dva:
Ver, že môžeš a si spolovice tam.

Theodore Roosevelt
Neexistuje človek, ktorý by nemohol urobiť 
viac ako si myslí, že môže.              Henry Ford

      rch

 V Zrkadle                    

Zapojte sa do fotografickej súťaže!
Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v spo-

lupráci s Debrecínskou univerzitou v Maďarsku 
získala projekt MVF Zmeny hodnotových orientá-
cií. V rámci neho vyhlasuje súťaž o najkrajšiu foto-
grafiu z rôznych foriem ľudských činností potreb-
ných pre zaobstarávanie si svojho každodenného 
chlebíka. Výzva v angličtine je uvedená na:  www.
agr.unideb.hu/ivfphoto/.  Do súťaže sa môžu za-
pojiť všetci pracovníci a študenti SPU, pričom pod-
ľa pokynov vo výzve treba do konca októbra po-
slať maximálne päť fotografií s minimálnym rozlí-
šením 5 Mpx. Najkrajšie z nich budú ocenené a zo 
všetkých bude pripravená putovná výstava, ktorá 
bude vo februári 2013 inštalovaná aj v priestoroch 
SPU. Tešíme sa na vaše najkrajšie fotografie!               
             Ing. Pavol Otepka, PhD.

Foto: rch

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 
v Nitre organizuje VIII. medzinárodnú ve-
deckú konferenciu Biotechnológie a kvalita 
surovín a potravín organizovanú pod zášti-
tou MPRV SR a SAPV. Podujatie sa uskutoč-
ní 30. – 31. 1. 2013 v kaštieli Mojmírovce.   
Registrácia a podrobné informácie na: 
sites.google.com/site/conferencefbp2012

M
ar

ce
l K

ri
št

of
ov

ič

Pozývame vás                             

Foto: archív FBP
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Projekt HERBS – pomoc pre malých a stredných farmárov

Fakulta ekonomiky a manažmentu v 7. rámcovom programe EÚ

Projekt ECEVE s úspešnou realizáciou

Nový projekt zvýši úroveň vzdelávania na SPU 

Jediná otázka profesorke Zdenke Gálovej, 
prorektorke pre vzdelávanie a ECTS:

Výskumná práca 
Po príchode na katedru som dostala kanceláriu 

a začlenila sa do výskumného tímu doktoran-
dov a ostatných pracovníkov. Počas prvých dní 
som sa zoznamovala s problematikou projektu 
a so španielskym školiteľom sme neodkladne 
navštívili divíziu motorov organizácie Ford Va-
lencia Body and Assembly. Po úvodnej exkurzii 
vo výrobnej hale motorov a krátkej prednáške 
o produkcii (asi 2 tisíc motorov týždenne) sme 

prikročili k definovaniu dát potrebných pre vy-
riešenie problému s nadmerným hlukom mo-
torov. Keďže mojou úlohou bolo spracovať dáta 
a vyhodnotiť výsledky, musela som si naštudo-

vať množstvo nových techník, metodík a nástro-
jov (vyhladzovanie dát, multivariačnú analýzu a 
pod.), ktoré bolo nutné použiť, a tiež naučiť sa 
pracovať so štatistickými softvérmi (SPSS, Stat-
Graphics Centurion, Unscramble). Definované 
čiastkové ciele projektu a postupy riešenia som 
vždy konzultovala so školiteľom, vyhodnotenia 
som prezentovala manažérovi kvality výroby 
motorov. Výsledky čiastkových úloh prispeli 
k objasneniu niektorých postupov riešenia pro-
jektu a zároveň mi poskytli nové poznatky v ob-
lasti štatistiky, kvality a výskumu. Počas semes-
tra som navštevovala aj kurz pre dizajn experi-
mentov (DOE). Keďže svoju dizertačnú prácu 
riešim v spolupráci s Faureciou v Lozorne, orga-
nizáciou vyrábajúcou sedadlá pre Audi A7, A5, 
za veľký prínos považujem i návštevu Faurecia 
Tecnoconfort v Pamplone, ktorá vyrába sedadlá 
pre VW Polo. Možnosť vidieť prevádzku totož-
nej výroby v zahraničí mi poskytol nový pohľad 
na riešenie problematiky dizertačnej práce.    

Nechýbala ani zábava 
Okrem pracovných povinností som si samo-

zrejme našla čas aj na oddych. Počas sviatkov 
Fallas som navštívila uličku s nádherným osvet-
lením, kde má človek v noci pocit, že svieti sln-
ko, užila som si futbalové zápasy na mestskom 
štadióne Mestalla s kapacitou 55-tisíc miest, 
festival národností, spoznala Ibizu, panenský 
ostrovček Formentera, zábavný park PortAven-
tura v blízkosti Barcelony. A čo je najdôležitej-
šie, našla som si mnoho nových priateľov. Mož-
nosť spoznať cudziu krajinu a naučiť sa niečo 
nové je na nezaplatenie! 

Ing. Zuzana Andrássyová, TF

V Bratislave sa 18. júna uskutočnili zasadnutia 
novovymenovaných komisií VEGA, ktorých cie-
ľom bolo odovzdať menovacie dekréty členom 
komisií, voľba predsedov a podpredsedov ko-
misií pre nasledujúce 4-ročné funkčné obdobie 
a otvorenie činnosti komisií. SPU bude v komi-
sii č. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a dre-
várske vedy v rokoch 2012 - 2015 zastupovať  
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., (FAPZ), prof. 
Ing. Viera Paganová, PhD., (FZKI) a prof. MVDr. 
Peter Massanyi, DrSc., (FBP). V tajných voľbách 
bol za predsedu komisie č. 8 zvolený prof. O. 
Debrecéni, za podpredsedu doc. MVDr. Štefan 
Faix, CSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych 
zvierat SAV v Košiciach. Podľa pravidiel VEGA 
sa po dvoch rokoch  vo funkcii vymenia. V ko-
misii č. 13 pre ekonomické a právnické vedy 
bude SPU zastúpená prof. Ing. Jánom Pokrivčá-
kom, PhD. 

Zároveň sa konalo zasadnutie rozšíreného 
predsedníctva VEGA, na ktorom bolo zvole-

né 6-členné predsedníctvo, ktorého členom sa 
stal prof. O. Debrecéni za pôdohospodárske, 
veterinárske a drevárske vedy. Na zasadnutí sa 
zúčastnil aj minister školstva Dušan Čaplovič 
a predseda SAV Jaromír Pastorek. Obaja sa vy-
jadrili, že VEGA je najlepšou a najspoľahlivej-
šou vedeckou agentúrou na Slovensku a vláda 
plánuje postupne navyšovať finančné krytie 
jej činnosti. Súčasne sa budú zvyšovať krité-
riá kvality vedeckých riešení, hlavne v oblasti 
medzinárodného akceptovania riešiteľov a ich 
publikačných výstupov. Novozvolený predseda 
vedeckej grantovej agentúry MŠ VVaŠ  SR prof. 
RNDr. Andrej Bobák, DrSc., z Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ v Košiciach, uviedol, že jedným 
z hlavných cieľov predsedníctva VEGA v nasle-
dujúcom období bude objektivizácia zásad hod-
notenia projektov a dosiahnutých výsledkov z 
riešenia výskumných grantov.       

Viac o VEGA čítajte v nasledujúcom čísle.   
r

VEGA s novým zastúpenímNaša univerzita v rámci projektu OPVaV-
-2008/5.1/02-SORO Prostredníctvom investícií 
do informačno-komunikačných technológií zlep-
šiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU 
v Nitre, vybudovala bezbariérové plošiny v paviló-
noch A, Z, T a CH, ktoré umožnili bezbariérový 
prístup do študijných priestorov týchto pavilónov. 
Bezbariérová plošina je aj v ŠD A. Bernoláka. Kvô-
li bezbariérovému prístupu bol v predchádzajú-
cich rokoch vybudovaný v S pavilóne a v priesto-
roch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice 
SPU (SlPK) výťah. V SlPK sú k dispozícii aj ďalšie 
pomôcky pre zjednodušený prístup hendikepo-
vaných študentov k informáciám, napr. na študo-
vanie literatúry je k dispozícii lupa pre slabozra-
kých a bezbariérový prístup ku všetkým službám 
knižnice a jej systémom. V novom ŠD na Akade-
mickej ulici je k dispozícii bezbariérová izba so 
sociálnym zariadením špeciálne prispôsobeným 
potrebám telesne hendikepovaných študentov. 
Aj ďalšie priestory univerzity, vďaka výťahom 
a bezprahovým vstupom do miestností, umož-

ňujú pohyb študentov s telesným postihnutím. 
Študenti  SPU, ktorí sú zdravotne ťažko po-

stihnutí, môžu požiadať o individuálny študijný 
plán, v ktorom sa zohľadní stupeň zdravotného 
postihnutia. Pedagógovia vychádzajú študentom 
v ústrety aj v prípade študijných materiálov, kto-
ré využívajú výhody digitálnych foriem a online 
vzdelávania. Forma skúšky sa zvolí špecificky 
vzhľadom na zdravotné postihnutie študenta. 
Aj forma štátnej skúšky sa realizuje špecificky 
vzhľadom na stupeň telesne postihnutého štu-
denta. Na všetkých fakultách SPU je kontakt so 
zdravotne postihnutými študentmi zabezpečova-
ný prostredníctvom koordinátorov pre zdravotne 
postihnutých študentov. Tí sú v bezprostrednom 
kontakte so študentmi, spolupracujú so študij-
ným oddelením a gestorskými katedrami. Študen-
tom poskytujú poradenskú pomoc pri zostavovaní 
ich konkrétnych študijných plánov, pomáhajú im 
adaptovať sa na univerzitný systém štúdia a sú-
časne ich usmerňujú počas celého štúdia pri ich 
profesionálnom zameraní.                         rch

 Zaujímavé projekty na SPU   

V rámci projektu HERBS sa 10. - 13. júna v Plavnici uskutočnil pilotný kurz, na ktorom sa 
zúčastnili farmári, učitelia a spracovatelia liečivých rastlín (LR). Prezentované boli študijné 
materiály z 10 hlavných medzinárodných modulov LR a 5 národných modulov, ktoré vypra-
covala každá partnerská krajina pre najpestovanejšie alebo najznámejšie LR v danej krajine.

Jeho cieľom je tvorba multimediálnych študij-
ných materiálov o aromatických a liečivých rast-
linách, ktoré umožnia autonómny proces osvoje-
nia si nových vedomostí v oblasti ďalšieho vzde-
lávania a budú určené predovšetkým pre malých 
a stredných farmárov. Projekt odráža aj potreby 
nových výziev v rámci budúcej spoločnej poľno-
hospodárskej politiky v oblasti zamerania inová-
cií. Výstupmi projektu bude CD s video ukážkami 

V septembri skončila realizácia medzinárodné-
ho projektu ECEVE - Implementácia e-Learningu 
do vzdelávania pre rozvoj energeticky úsporných 
fariem, riešeného v rámci programu Leonardo da 
Vinci - Transfer inovácií. Konzorcium projektu 
tvorilo 7 skúsených partnerov zo sféry univer-
zitného vzdelávania, odborného vzdelávania a 
prípravy, celoživotného vzdelávania, vývoja a im-
plementácie metód a prostriedkov elektronického 
vzdelávania do vzdelávacieho procesu na všet-
kých úrovniach odborného vzdelávania. 

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov 
energie (OZE) sa stáva strategickou nielen z po-
hľadu ekológie, ale má veľký vplyv aj na rozvoj 
ekonomiky a zamestnanosti. To si však vyžaduje 
zabezpečiť dostatok odborníkov, ktorí majú kom-
plexný prehľad v danej problematike a sú schopní 
pracovať s novými technológiami. Ucelený vzde-
lávací program, ktorý by komplexne pokrýval 
problematiku využívania všetkých, na Slovensku 
relevantných, OZE od základných princípov, cez 
energetický audit až po príčiny a následky klima-
tických zmien, neponúka zatiaľ žiadna vzdeláva-
cia inštitúcia. 

Strategickým cieľom projektu bolo pripraviť ana-

lýzy potrieb vzdelávania v oblasti OEZ, študijný 
program pre odborné vzdelávanie a prípravu, kto-
rý by zohľadňoval princípy Európskeho systému 
prenosu kreditov pre odborné vzdelávanie a prí-
pravu (ECVET), ako aj vzdelávacie materiály s dô-
razom na možnosti využitia OZE v podmienkach 
poľnohospodárskych fariem. Ako vzdelávacie me-
tódy a prostriedky boli použité metódy elektronic-
kého vzdelávania podporované Web 2.0 techno-
lógiami, ktoré predstavujú moderný obsah webu 
zameraný na  sociálne siete. Študenti si prostred-
níctvom blogov, wikis či podcastov môžu vytvá-
rať vlastný obsah študijných materiálov, ktoré po 
kontrole správnosti pedagógom, budú zdieľať so 
spolužiakmi. Zámer projektu vychádza z prebie-
hajúcej reformy školstva a potreby realizovať zme-
ny v obsahu odborného vzdelávania a prípravy, čo 
si vyžiada inováciu a rozšírenie obsahu školských 
vzdelávacích programov zameraných na energeti-
ku a zvýšenie jazykových kompetencií absolven-
tov odborného vzdelávania a prípravy s dôrazom 
na odbornú terminológiu. Projekt vychádza v 
ústrety aj požiadavke internacionalizácie vzdelá-
vania, Európskeho kvalifikačného rámca (EQF) a 
ECVET.          Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. 

V Haagu sa 3. až 7. septembra konal úvod-
ný workshop projektu rámcového programu 
EÚ zameraného na skúmanie globálnej po-
travinovej bezpečnosti – FOOD SECURE. Ide 
o päťročný projekt, ktorý Európska komisia 
považuje za jeden z kľúčových v oblasti poľ-
nohospodárstva a ekonomického rozvoja. Vý-
skumné konzorcium tvoria svetové inštitúcie 
ako LEI Wagenngen University, Holandsko; 
ZEF Nemecko; KU Leuven, Belgicko; IFPRI 
Francúzsko, INRA Francúzsko; CCAP; IHEID; 
IAE; JRC; PROSPEX; UniRoma 3, Taliansko; 
EEPRI; EMBRAPA; CIRAD Francúzsko a ďalšie.

Účastníci projektu navštívili aj Brusel, kde sa 
uskutočnilo rokovanie s vedúcimi predstaviteľ-
mi DG AGRI, DG TRADE, DG for Development 
and Cooperation a zástupcami Európskeho 
parlamentu. Všetci zdôraznili dôležitosť potra-
vinovej bezpečnosti pri formovaní politík EÚ 
v nasledujúcom období a zásadný význam vý-
sledkov výskumu pri formovaní týchto politík.

Potravinová bezpečnosť je jednou z najväčších 

výziev súčasnosti. Cieľom projektu je v prvom 
rade prispieť k lepšiemu pochopeniu determi-
nantov potravinovej a nutričnej bezpečnosti. Zá-
roveň poskytne celý rad ekonomických a štatis-
ticko-ekonometrických nástrojov na hodnotenie 
dopadov politík na globálnu potravinovú bezpeč-
nosť a odporúčania rozhodovacím subjektom na 
úrovni Európskej komisie, národných vlád rozvo-
jových štátov a vlád rozvinutých štátov ako upra-
viť politiky, s cieľom znížiť množstvo ľudí trpia-
cich potravinovou a nutričnou nedostatočnosťou. 

Tím FEM pod vedením prof. Ing. Jána Pokriv-
čáka, PhD., koordinuje v rámci projektu vý-
skumné úlohy zamerané na potravinovú bezpeč-
nosť vo východnej Európe. Téma potravinovej 
bezpečnosti je dôležitá aj pre Slovensko, nielen 
pre rozvojové krajiny. Na Slovensku existujú re-
gióny a skupiny obyvateľstva, ktoré sú negatívne 
ovplyvňované rastom cien potravín v ostatnom 
období a spomaľovaním ekonomickej aktivity. 

 Prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.,
 Ing. Artan Qineti, PhD., FEM

Bol predložený na základe výzvy v rámci 
Operačného programu Vzdelávanie prioritná 
os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbor-
nej prípravy, opatrenie 1.2 Vysoké školy a vý-
skum a vývoj ako motory rozvoja vedomost-
nej spoločnosti. Financovaný je z Európske-
ho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.  

Cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať do 
decembra 2013, je podporiť kvalitatívny nárast 
úrovne vzdelávania. Špecifickým cieľom je im-
plementácia inovatívnych modelov hodnotenia, 
monitoringu a zabezpečovania kvality v pod-
mienkach SPU v Nitre. Nosnou časťou projektu 
sú štyri aktivity zamerané na návrh a overenie 
systému priameho merania kvality vysokoškol-

ského vzdelávania v študijnom programe (ŠP) 
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komodi-
tami a zvýšenie kvality vzdelávania v uvedenom 
programe. Cieľovou skupinou sú študenti štát-
nych, verejných a súkromných vysokých škôl. 

Výstupom aktivít bude analýza uvedené-
ho ŠP, koncepcia a model systému priameho 
merania kvality, informačný systém pre pria-
me meranie kvality, vypracovanie štandardov 
kvality pre ŠP a vytvorenie komplexného ná-
vrhu opatrení zvyšujúcich kvalitu vzdelávania 
v ŠP. Výstupom záverečnej aktivity bude kon-
cepcia cyklického hodnotenia uvedeného ŠP 
a komplexná analýza zavedených systémov.   

Renáta Chosraviová

pestovania 15 druhov liečivých a aromatických 
rastlín v slovenskom, maďarskom, nemeckom, 
anglickom a českom jazyku. Ďalším výstupom 
bude webová stránka projektu s multimediálny-
mi prvkami www.herb-education.eu/, kurikulum 
v tlačenej forme a pilotný kurz.  

Koordinátorom projektu je Trebag Ltd., Maďar-
sko, partnerom je SPU v Nitre, Katedra udržateľ-
ného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU, 
Česká zemědělská univerzita v Prahe, Poľnohos-
podárska komora Bacs-Kiskun, Maďarsko, Poľno-
hospodárska stredná škola, Piliscsaba, Maďarsko 
a Stredná škola Prignitz-Havelland, Nemecko.

Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Z. Andrássyová pred budovou Katedry apliko-
vanej štatistiky, operačného výskumu a kvality 
PU vo Valencii.                   Foto: archív ZA

Na SPU v Nitre sa od roku 2010 rieši projekt HERBS (LLP – LdV – TOI – 2010 
– HU – 008) v  rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu  
Leonardo da Vinci. Bude sa realizovať do konca októbra 2012.

Na SPU v Nitre sa od januára 2012 rieši projekt Vytvorenie systému schva-
ľovania, sledovania a periodického hodnotenia študijných programov, kód 
ITMS 26110230049. 

Ako sa SPU stará o zdravotne postihnutých študentov?

nosti sa prejavuje na kvantite a kvalite pôdy. 
V poslednom období v dôsledku zmien v poľ-
nohospodárskej výrobe (zníženie dávok hnojív, 
zmena štruktúry osevu, zvýšenie plôch mono-
kultúr, postupný úbytok ornej pôdy) došlo aj 
k postupným zmenám vlastností pôdy (zníženie 
obsahu živín, úbytok pôdnej organickej hmoty, 
hlavne na orných pôdach, zakysľovanie pôd, vý-
razné zhutňovanie a erózia pôd). Takéto zmeny 
majú za následok pokles produkčnej schopnosti 
pôd.

Na vedeckom podujatí bola pozornosť veno-
vaná aj zvyšovaniu povedomia o pôde, ktoré sa 
v našej spoločnosti nedoceňuje. Pritom prob-
lematika povedomia o pôde v spoločnosti sa 
stáva jednou z priorít ochrany životného pro-
stredia v EÚ. Ochrana pôdy a jej funkcií nie je 
len záležitosťou odborníkov, ktorí sa zaoberajú 

výskumom pôdy, ale celej spoločnosti. Dôležitú 
úlohu majú inštitúcie, ktoré vychovávajú odbor-
níkov pre pôdohospodárske odvetvia. To zname-
ná, že aj naša SPU v Nitre.

Dôležitou súčasťou Pedologických dní v Snine 
bola pôdoznalecká exkurzia v Národnom parku 
Poloniny. Je to jediná biosférická rezervácia na 
svete, v ktorej sú chránené najväčšie komplexy 
pôvodných prírodných bukových lesov v Euró-
pe, charakterizované prívlastkom „zelené pľúca 
Európy“. Exkurzia bola zameraná na charakte-
ristiku pôdneho profilu kambizeme v lokalite 
Havešová a na geologickú náučnú lokalitu Dara. 
Súčasťou exkurzie bola návšteva Vodárenskej 
nádrže Starina - najväčšieho zdroja pitnej vody 
v strednej Európe. Objem nádrže predstavuje 
takmer 60 mil. m3 vody a plocha 240 ha. 

Prof. Ing. Jozef Hanes, PhD. 

Pedologické dni na Východnom Slovensku
pokračovanie zo strany 2

Za poznaním do Španielska
V minulom akademickom roku som prispela do nášho univerzitného periodi-
ka Poľnohospodár zrniečkom dojmov zo študijného pobytu na Polytechnickej 
univerzite vo Valencii. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam som sa tam vráti-
la na 6-mesačnú stáž v rámci projektu pre Ford Motor Company vo Valencii,  
avšak už nie ako študentka, ale ako spolupracovníčka Katedry aplikovanej šta-
tistiky, operačného výskumu a kvality.

Leto študentov Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inžinierstva bolo plné cestovania. Počas 
svojich ciest mysleli aj na svoju fakultu a všade 
ju vzali so sebou. Tak vznikla kolekcia pozoru-
hodných fotografií s nápisom FZKI. Fakulta tak 
navštívila 16 štátov a precestovala viac ako 110- 
tisíc kilometrov. Prezrela si zaujímavé miesta 
Slovenska, Európy a dokonca aj USA. Študenti 
sa dostali za severný polárny kruh aj do Holly-
woodu. Nápis FZKI napísali do piesku na pláži, 
vytvorili ho z kvetov na lúke, z kamienkov alebo 
zo svojich vlastných tiel. Kolekciu fotografií náj-
dete na facebooku Študentskej rady FZKI (FZKI 
na cestách).                       Andrej Tárník, FZKI

FZKI na cestách

Zo Slnečného pobrežia v Bulharsku. 
Foto: Lenka Danová

Victoria Regia 2012 – Majstrovstvá Slovenska vo floristike
V Piešťanoch sa 20. 

– 23. septembra konal 
19. ročník najväčšej flo-
ristickej súťaže na Slo-
vensku Victoria Regia. 
V kategórii záhradnícke 
školy mala medzi 28 
súťažiacimi zastúpenie 
aj FZKI. Bc. Magdaléna 
Takácsová, študentka 

2. stupňa ŠP biotechnika parkových a krajinných 
úprav (na snímke), zhotovila podľa zadaných tém 
modernú kvetinovú dekoráciu do skleného valca, 
prízdobu črepníkovej kvetiny, vonkajšiu priesto-
rovú jesennú kompozíciu v tvare venca a kyticu 

na tému Prekvapenie, za ktorú získala 1. miesto. 
V celkovom poradí skončila šiesta. 

Hlavnou témou súťaže bolo 100. výročie hotela 
Thermia Palace. V rámci sprievodného programu 
sa konala výstava súťažných prác, ovocia a zele-
niny a tzv. Kvetinové korzo zahŕňajúce alegorické 
vozy, pešie a skupinové alegórie. Vyhlasovateľom 
a hlavným organizátorom bola Stredná odborná 
škola záhradnícka Piešťany, spoluorganizátorom 
Mesto Piešťany a Slovenské liečebné kúpele Pieš-
ťany. Záštitu nad podujatím malo MŠ VVaŠ SR 
a trnavský župan Tibor Mikuš. FZKI sa do súťaže 
zapojila v roku 2002 a v kategórii profesionáli B 
získala 3. miesto.

Ing. Miroslava Maceková, FZKI

Na Katedre biochémie a biotechnológie FBP 
SPU sa 28. augusta konali obhajoby prác pr-
vých absolventiek medzinárodného dokto-
randského štúdia Welfare, biotechnológie 
a kvalita živočíšnej produkcie - Ing. Márie 
Adamkovičovej a Ing. Ľubice Mrázovej. 

Obhajoby sa uskutočnili v anglickom jazy-
ku, za prítomnosti komisie pre obhajoby di-
zertačných prác SPU v Nitre a koordinátorov 
spolupracujúcich univerzít - prof. Giuseppe- 
ho Maiorana (Universita degli Studi del Mo-
lise, Campobasso, Taliansko) a prof. Mareka 
Bednarczyka (Univerzita technológie a prí-
rodných vied v Bydgoszczi, Poľsko). Prítomný 
bol aj hlavný koordinátor za SPU prof. Peter 
Chrenek. Obom absolventkám srdečne blaho-
želáme.       FBP

Medzinárodný doktorandský program má prvých absolventov

V rámci medzinárodného doktorandského 
programu Welfare, biotechnológie a kvalita 
živočíšnej produkcie, do ktorého je zapoje-
ná Universita degli Studi del Molise v Talian-
sku, Univerzita technológie a prírodných vied 
(UTaPV) v Bydgoszczi v Poľsku a SPU v Nitre, 
sa od 5. do 8. septembra konal v poľskej Zie-
lonke medzinárodný workshop. Záštitu nad 
konferenciou prebral prof. M. Bednarczyk z 
UTaPV v Bydgozszci. Doktorandi zo všetkých 
troch univerzít prezentovali parciálne výsledky 

svojich prác. Zo stretnutia je vydaný Zborník 
abstraktov, v ktorom je prezentovaných 15 
príspevkov. V rámci konferencie sa konalo aj 
zasadnutie výkonného výboru, kde sa okrem 
iného rokovalo o zapojení ďalších študentov 
do programu, o možnosti výmenných pobytov 
pre doktorandov, ako aj o realizácii projektu 
Erasmus IP v rámci uvedeného medzinárodné-
ho doktorandského programu, ktorý opätovne 
získala naša univerzita.

Doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., FBP

Z workshopu v Poľsku

Medzinárodná letná škola  
architektúry 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
v spolupráci s Kanceláriou zahraničných vzťahov 
a medzinárodných vzdelávacích programov SPU 
organizovala od 9. do 22. júla medzinárodnú let-
nú školu (LŠ) architektúry v anglickom a ruskom 
jazyku. Zúčastnilo sa na nej desať účastníkov 
z Uralskej univerzity v Čeľjabinsku, tri dokto-
randky z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove 
a štyria študenti SPU. Absolvovali prednášky o kli-
matických zmenách, krajinnom plánovaní na Slo-
vensku, architektúre Slovenska, získali informácie 
o Európskej únii, zaujímavom projekte Bunka pre 
mladých a navštívili pamätihodnosti Nitry, Brati-
slavy, Agrometeorologickú stanicu v Botanickej 
záhrade SPU, Bojnický zámok, najznámejšie his-
torické parky vo Viedni, Arborétum Mlyňany (na 
snímke), Zubriu oboru a zámok v Topoľčiankach.  
                           rch

Prvé absolventky medzinárodného doktorand-
ského programu Welfare, biotechnológie a kvali-
ta živočíšnej produkcie so svojimi pedagógmi.

 

  Poďte plesať!        
V pavilóne B 

na výstavisku Agrokomplex sa 
9. novembra 2012 bude konať 

54. imatrikulačný ples. 
Hostia: Zuzana Smatanová, 

Jamestown, Funny Jazz Quartet a i.
 Bližšie info na FB.

 VeSeLoU CeruZkou 

  Poďte plesať!        

ING. JÁN HORÁK, PhD.
Pracovná pozícia: 
Odborný asistent na 
Katedre biometeorológie 
a hydrológie FZKI
Miesto narodenia: Bá-
novce nad Bebravou 
Vek: 32 

Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Z toho, čo si pamätám - družstevníkom. V tej 
dobe bolo medzi mojimi rovesníkmi obľúbené 
chodiť do poľa pozerať sa na zber úrody, orbu 
atď., a sem tam sa i povoziť na kombajne ale-
bo traktore. Časom sa to samozrejme zmenilo 
a na strednej škole bola populárna ekonómia. 
Neskôr sa však môj záujem opäť upriamil na 
poľnohospodárstvo, teda oblasť, v ktorej v sú-
časnosti pôsobím. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať? 
Nemám žiaden idol. Rád sa stretnem a poroz-
právam s hocikým, s kým si mám čo povedať.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Z radosti a úsmevu mojej dvojročnej netere, 
keď som jej priniesol darčeky z USA. Musela 
v nich aj spať.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?  
Všetko by som nechal tak, ako je. Len ľuďom 
by som doprial viac ľudskejších vlastností... 
Čo rád čítate?  
Literatúru faktu a veľa času venujem aj číta-
niu odborných publikácií. Už asi tri roky čí-
tam knihy od Johna Grishama, ktorý píše ro-
mány zo súdnych siení a politických kruhov. 
Práve mám rozčítanú The Broker. 
Ako si dobíjate energiu? 
Športom a stretnutím s rodinou a dobrými 
priateľmi. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?  
Veľmi veľa času venujem práci, tak neviem, 
či to nebude mať niečo spoločné s workoho-
lizmom... A som tvrdohlavý, to v niektorých 
prípadoch môže veľa pokaziť. I keď táto vlast-
nosť môže byť zároveň aj užitočná, keď je v 
únosnej miere.
Aké máte koníčky? 
Beh a čítanie kníh.
Máte nejaký obľúbený citát?  
Mám a hneď dva:
Ver, že môžeš a si spolovice tam.

Theodore Roosevelt
Neexistuje človek, ktorý by nemohol urobiť 
viac ako si myslí, že môže.              Henry Ford

      rch

 V Zrkadle                    

Zapojte sa do fotografickej súťaže!
Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v spo-

lupráci s Debrecínskou univerzitou v Maďarsku 
získala projekt MVF Zmeny hodnotových orientá-
cií. V rámci neho vyhlasuje súťaž o najkrajšiu foto-
grafiu z rôznych foriem ľudských činností potreb-
ných pre zaobstarávanie si svojho každodenného 
chlebíka. Výzva v angličtine je uvedená na:  www.
agr.unideb.hu/ivfphoto/.  Do súťaže sa môžu za-
pojiť všetci pracovníci a študenti SPU, pričom pod-
ľa pokynov vo výzve treba do konca októbra po-
slať maximálne päť fotografií s minimálnym rozlí-
šením 5 Mpx. Najkrajšie z nich budú ocenené a zo 
všetkých bude pripravená putovná výstava, ktorá 
bude vo februári 2013 inštalovaná aj v priestoroch 
SPU. Tešíme sa na vaše najkrajšie fotografie!               
             Ing. Pavol Otepka, PhD.

Foto: rch

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 
v Nitre organizuje VIII. medzinárodnú ve-
deckú konferenciu Biotechnológie a kvalita 
surovín a potravín organizovanú pod zášti-
tou MPRV SR a SAPV. Podujatie sa uskutoč-
ní 30. – 31. 1. 2013 v kaštieli Mojmírovce.   
Registrácia a podrobné informácie na: 
sites.google.com/site/conferencefbp2012
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Pozývame vás                             

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

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

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

CALLAN METHOD
                  
  
DIREKTE METHODE  
DEUTSCH
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Tlaè a väzba 
diplomoviek 

aj na poèkanie

Potlaè trièiek a iných 
darèekových predmetov

Pla�te menej 
s vašimi kartami

Kalendáre 2013
s Vašimi fotkami 

  nePrehLiadnite                            

Centrum univerzitného športu SPU organi-
zuje pre študentov a doktorandov SPU zimný 
lyžiarsky výcvik na Táloch. Termín:  3. – 8. 2. 
2013. Cena:  199 €. V cene je zahrnuté:  uby-
tovanie  (Penzión Koliba na Táloch), stravo-
vanie (plná penzia), 5-denný skipas,  dopra-
va.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. 10. 
2012 u PaedDr. M. Gráca  alebo u PaedDr. M. 
Orlíkovej, PhD.,  v Centre univerzitného špor-
tu SPU.  Zálohu 50 €  treba uhradiť do 5. 11. 
2012.  Bližšie informácie: 
marian.grac@uniag.sk
monika.orlikova@uniag.sk.

  oznamUjeme                               
Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových 
zdrojov SPU v Nitre oznamuje, že 
30. 10. 2012 o 9.00 h v posluchárni A-01 pred-
nesie Ing. Ľuboš Vozár, PhD., pedagogický 
pracovník  na Katedre trávnych ekosysté-
mov a kŕmnych plodín, verejnú habilitačnú 
prednášku: Vplyv pratotechniky na produk-
ciu trávnych porastov a o 11.00 h v knižnici  
KTEaKP (pavilón A, 3. posch.) bude obhajo-
vať habilitačnú prácu: Zmeny v trávnom po-
raste vplyvom rôznych systémov hnojenia;
30. 10. 2012 o 9.00 h v posluchárni Z-02 
prednesie Ing. Branislav Gálik, PhD., pe-
dagogický pracovník na Katedre výživy zvie-
rat, verejnú habilitačnú prednášku: Význam 
biologických aditív vo výžive neprežúvavcov   
a o 11.00 h v zasadačke KVZ (pavilón T, 4. 
posch.) bude obhajovať habilitačnú prácu: 
Vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na využi-
teľnosť živín u neprežúvavcov.  

Zimný lyžiarsky výcvik

   PráVe vyšli                
Monografie
J. Jablonický a kol.: Hodnotenie vlastností biopa-
lív a biomazív, 1. vydanie, náklad 60 ks, cena 4 € 
K. Močár a kol.: Použitie pamajoránovej silice 
a probiotík pri produkcii kurčacieho mäsa, 1. vy-
danie, náklad 50 ks, cena  3,70 €
E. Balážová a kol.: Právne, ekonomické, ma-
nažérske a environmentálne aspekty výkonu 
kompetencií obcí v SR, 1. vydanie, náklad 
100 ks, cena 4 €
Z. Poláková: Demografická analýza slovenskej 
populácie a modelovanie jej vývoja, 1. vydanie, 
náklad 50 ks, cena 2,10 €
A. O. Hussain a kol.: Study of the opportunities 
of using of plant biomass for pellets production 
and evaluation of their properties, 1. vydanie, 
náklad 50 ks, cena 4,30 € €
M. Žitňák, M. Macák: Matematický model vý-
počtu efektívnosti dopravy poľnohospodárskych 
materiálov, 1. vydanie, náklad 50 ks, cena 4 €€
J. Žitňanský a kol.: Vplyv rezných podmienok 
na sprievodné javy a kvalitu vŕtaných otvorov, 1. 
vydanie, náklad 50 ks, cena 2,60 € €
E. Balážová a kol.: Benchmarking of Public Ser-
vices Provided by Municipalities in the V4 Coun-
tries, 1. vydanie, náklad 100 ks, cena  4,70 € €
R. Abrahám a kol.: Deformácia a zmeny objemo-
vej hmotnosti pôdy po simulovanom prejazde 
mobilnej techniky, 1. vydanie, nákl. 50 ks, cena 
2,30 € €
J. Piszczalka, J. Jobbágy: Bioenergetika zelená 
energia, 1. prepracované a doplnené vydanie, 
náklad 250 ks, cena 4 € €
J. Árvay a kol.: Kvalita zložiek životného pros-
tredia v alúviu rieky Štiavnica, 1. vyd. nákl.50 
ks, cena 5 € €
Ľ. Kubicová, D. Dobák: Vývoj a úroveň spotreby 
mlieka a mliečnych výrobkov v SR a modelovanie 
dopytu po potravinách vo vybraných skupinách 
domácnosti, 1. vydanie, náklad 50 ks, cena 2 € 
€O. Bučko a kol.: Jatočná hodnota a topografická 
kvalita mäsa ošípaných plemena biela ušľachti-
lá, 1. vydanie, náklad 50 ks, cena 2,80 € €
N. Polláková,  J. Konôpková: Vlastnosti pôdy 
pod vybranými domácimi a introdukovanými 
druhmi drevín v Arboréte Mlyňany, 1. vydanie, 
náklad 50 ks, cena 2,10 € €
M. Angelovič  a kol.: Modelovanie vplyvu pria-
mych platieb na rentu z pôdy a zisk poľnohospo-
dárskych podnikov, 1. vyd., nákl. 50 ks, cena 2,10 € 
Z. Gálová a kol.: Využitie obilnín, pseudoobilnín 
a strukovín v bezlepkovej diéte, 1. vydanie, ná-
klad 70 ks, cena  4,10 € 
M. Božiková: Applications of Physical Research 
in Engineering (The Renewable Energy Sources 
and Physical Propeties of Selected Industrial Ma-
terials) PART 1, 1. vydanie, náklad 50 ks, cena 3 € 
M. Krček a kol.: Eliminácia účinku stresu zo su-
cha dusíkatým hnojením pri pestovaní jarného 
jačmeňa, 1. vydanie, náklad 50 ks, cena 2,80 € €
E. Ivanišová a kol.: Obilniny-významný zdroj anti-
oxidačných látok, 1. vydanie, nákl. 50 ks, cena 2 € 
M. Borbélyová a kol.: Spoločná poľnohospo-
dárska politika a jej vplyv na príjmy vlastníkov 
pôdy,  1. vydanie, náklad 50 ks, cena 2,20 € €
K. Szegényová a kol.: The impact of common 
agricultural policy on credit markets, 1. vydanie, 
náklad 50 ks, cena 2 €
G. Mészáros a kol.: Genetické hodnotenie dl-
hovekosti slovenského pinzgauského plemena,          
1. vydanie, náklad 100 ks, cena 2,20 €

Učebnice
D. Tančinová a kol.: Úvod do potravinárskej my-
kológie – Kľúč na identifikáciu potravinársky vý-
znamných vláknitých mikroskopických húb, 1. 
vydanie, náklad 250 ks, cena 10,30 €€
M. Korenko: Manažérstvo kvality procesov, 1. 
vydanie, náklad 500 ks, cena 6 €
E. Horská et al.: Food Sciences & Business Stu-
dies (Global–Regional–Local Approach), 1. vyda-
nie, náklad 300 ks, cena 10 € €
D. Lančarič a R. Savov: Firemné plánovanie, 1. 
vydanie, náklad 400 ks, cena 6,20 € €
O. Kadlečík, R. Kasarda: Všeobecná zootechni-
ka, 2. vydanie, náklad 300 ks, cena 5,20 €
A. Uher a kol.: Poľné a záhradné plodiny, 1. vy-
danie, náklad 200 ks, cena 8,20 €

Vydavateľstvo SPU

Organizátor turnaja, volejbalový klub Ekonóm 
SPU Nitra,  pozval družstvá, ktoré hrajú vo svo-
jich krajinách najvyššiu súťaž. Naši mladí hráči 
si postupne zmerali sily s tímom Fatra Zlín (ČR), 
Finot Kaposvár (Maďarsko) a VK Mirad PU Pre-
šov. Pre zverencov trénera Daniela Oravca išlo 
o prvú ostrú previerku v halovom volejbale. 
Tréner premiešal mužstvo i celú zostavu, a tak 
dal pred vytvorením konečnej základnej šestky 
možnosť ukázať sa viacerým hráčom vrátane 
juniorov. Konečné poradie: 1. Zlín, 2. Nitra, 3. 
Prešov, 4. Kaposvár. 

Na záver turnaja boli ocenené najlepšie muž-
stvá a hráči: najlepší smečiar - Beňa (Prešov), 
blokár - Čechmánek (Zlín), nahrávač - Porubský 
(Nitra), najužitočnejší hráč - Geiger ( Kaposvár).  
Ceny odovzdala prorektorka SPU doc. Ing. Z. 
Palková, PhD. 
Turnaj bol dobrou prípravou volejbalistov SPU 
Nitra na nadchádzajúci súťažný ročník extraligy. 
Prejavilo sa to už v prvom kole súťaže, keď na 
pôde nováčika VO AC UNIZA Žilina vyhrali v po-
mere 3:1 (-20,22-24,-20). 

Ing. Miroslav Štrbavý, člen výboru VK   

V dramatickom prvom zápase remizoval Zvo-
len s Košicami 1:1 a v druhom stretnutí naši 
futbalisti po výbornom výkone porazili Košice: 
4:0 (góly: Marcel Prístavka 2, R. Hrnčár a Miro-
slav Prístavka). Napínavý záverečný súboj SPU 
s domácimi hráčmi napokon skončil cennou 
bezgólovou remízou, a tak sa naše mužstvo po 
štyroch rokoch stalo víťazom turnaja. Nasle-
dujúci ročník podujatia sa uskutoční v Nitre. 

SPU reprezentovali: P. Massányi, D. Dobák, 
V. Sollár, J. Homola, J. Candrák, R. Hrnčár, 
M. Grác, D. Lörincz, M. Dobiáš, L. Ducsay, Ľ. 
Galo, R. Savov, Miroslav Prístavka, Marcel Prí-
stavka, J. Žarnovský, A. Kováčik, J. Gabčo, S. 
Mindek, P. Bokor, A. Urbanovič a R. Récky.

Ing. Roman Récky,                                                                                                                     
predseda športovej komisie OZ SPU

O Pohár rektora SPU 2012

Futbalová trofej pre SPU

Volejbal má v Nitre už dlhoročnú tradíciu. V dňoch 14. a 15. 9. ,  práve v termí-
ne osláv 60. výročia založenia našej univerzity a zároveň aj 60. výročia volej-
balového klubu sa v športovej hale SPU konal medzinárodný turnaj vo volej-
bale mužov. 

V Očovej sa 20. septembra uskutočnil tradičný turnaj troch univerzít, na kto-
rom sa stretli futbalové mužstvá UVLaF Košice, SPU Nitra a domácej TU Zvolen. 

Skúška / kurz Uzávierka Termín  konania pís. časti1 Cena Poznámka
Skúšky Cambridge ESOL
CAE – CB2 /C1 21.11.2012 8. 12. 2012 176 €
FCE – PB3 /B2 13.11.2012 189 € Neskorá registrácia
BEC – PB/B2 (Business English)   4.12.2012 8. 11. 2012 194 € Neskorá registrácia
YLE (pre deti) 30.10.2012 14. 12. 2012 49 € – 52 € Podľa jazyk. úrovne
Skúšky TOEFL
TOEFL   8.11.2012 16. 11. 2012 200 $ Registrácia len online
Skúšky City & Guilds
Mastery C2 19.10.2012 23. 11. 2012
Skúšky Goetheho inštitútu
Goethe-Zertifikate B1, B2 13.11.2012 13. 12. 2012 109 € (B1), 131 € (B2)
Skúšky ECL – slovenčina pre cudzincov
ECL A2, B1, B2, C1   8.11.2012 6. – 8. 12. 2012 100 €
Kurzy
Prípravný kurz na TOEFL 25.10.2012 5.11. – 9.11.2012 58 € (počet os. / skupina: 4 – 10) Rozvrh: 18.00 – 19.30 (po – pi)

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. 10. do 15. 11. 2012

Vysvetlivky: 1Ústna časť skúšok sa koná pre kandidátov individuálne – podľa rozpisu,  2CB -  computer-based, 3 PB - paper-based.

mužstvo SPU - víťaz turnaja.      Foto: Elena Palková

Volejbalisti VK ekonóm SPU nitra.            Foto: archív VK
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