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17. november očami našich študentov

Projekt QEDU zvýši kvalitu vzdelávania

Jesenná krajina 
alebo krajina 
v jeseni

- všetci sme si zvy-
kli na rytmus roč-
ných období. Jar, 
leto, jeseň, zima 
- jedno prichádza, 
druhé ho neskôr vy-
strieda. V každom z 

nich chceme niečo urobiť, či dobehnúť za-
meškané. Buď nám neprialo počasie alebo 
iné ľudské prekážky. Mnohé nevyhnutné 
úlohy už sami nevieme zoradiť a vybrať tú, 
ktorá je viac či menej prednostná. Z pláno-
vitého manažmentu často realizujeme úlohy 
denného chaosu. Chytáme vždy za chvost 
tie, ktoré nám časovo unikajú a nie tie, ktoré 
majú racionálne jadro a logické väzby. A ne-
máme čas ani vnímať svoje okolie, pracovný 
priestor, hodnoty krajiny, v ktorej žijeme. 

Je tu jeseň, podobná tej, ktorá tu bola vla-
ni alebo niekedy predtým. Ukazuje nám 
svoju tvár, krásy a  hodnoty. Vnímame ich 
v  krajine. Ale v ktorej najviac? V poľnohos-
podárskej, ktorá podľa bilancie štatistických 
úradov zaberá 50 % z územia Slovenska. Tá 
nás oslovuje najviac, lebo je otvorená, pre 
každého viditeľná a vnímateľná. Mestská a 
lesná sú viac uzavreté, v nich tvoria vizuálne 
bariéry vysoké domy a stromy. Preto sa naj-
viac kocháme z toho, čo nám bezprostredne 
padá do oka a do našich vnemov. 

Architektúra krajiny je definovaná sklad-
bou prírodných prvkov, ľudských artefaktov, 
kultúrno-historickou hodnotou a usporiada-
ním v priestore podľa zásad estetickej kom-
pozície. Možno učená a náročná definícia, 
ale vyjadruje podstatu javov o krajinnom 
dizajne. Krajina našich polí, ktorej spolu s 
počasím „rozumie“ každý, jedenkrát ospe-
vovaná, druhý raz kritizovaná, bezchybná i 
zranená, chudobná i bohatá. V jeseni však 
mimoriadne hodnotná pre každého, kto 
chce a vie v nej vidieť krásy a úžitky. Polia 
a stromy obťažkané úrodou, červené farby 
listov čerešní a viniča odrody Alibernet, žlté 
listy marhule, jablone a oskoruše domá-
cej, sklonené hlavy slnečnice, dozreté kla-
sy kukurice a vyrovnané rady žltých tekvíc 
na poliach. Klíčiace zelené riadky ozimnej 
pšenice, ale aj zelený koberec budúcoroč-
nej repky olejnatej. Aj živočíšstvo ukazuje 
svoje hodnoty. Poľovná zver sa preobliekla 
do zimného ošatenia, mračná škorcov nad 
vinohradmi vystriedali formácie sťahujú-
cich sa lastovičiek, neskôr divých husí a ka-
číc na oblohe. Prízemná hmla s výdatnými 
zrážkami dosycujú letom vyprahnutú zem 
a poloprázdne rybníky. Slnko nám máva na 
rozlúčku pri odchode na juh, pričom svojou 
intenzitou pripomína vybité baterky lampá-
ša. Ale sľubuje, že sa vráti. Slovenské hory 
v  pozadí ukazujú rovnako svoju majestát-
nosť a širokú paletu prefarbených stromov. 
Tak ako v iných ročných obdobiach, aj je-
senná krajina je otvorenou učebnicou kra-
jiny architektúry, ale aj zrkadlom činnosti 
hospodára, jeho tvorivého myslenia i múd-
reho rozhodovania. Využime každú chvíľu 
a vhodné počasie, aby sme vnímali život a 
krásy jesennej krajiny. Obohaťme svoje city, 
zmysly aj zážitky. Naša krásna jesenná kraji-
na si to zaslúži. Veď je to súčasť kultúry náš-
ho života.           

Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, odovzdanie meno-
vacích dekrétov priznávajúcich vedecko-pedagogický titul docent, certifikátov ab-
solventom prestížneho medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie, 
ako aj odovzdanie Pamätnej medaily SPU fakultám, to bola náplň slávnostného po- 
dujatia, ktoré sa konalo 26. októbra v aule za prítomnosti najvyšších predstaviteľov 
univerzity, spolupracovníkov a rodinných príslušníkov.

Ing. Viktor Varga: 17. november znamenal veľmi 
veľa skôr pre našich rodičov, ako pre nás samot-
ných. My mladší sme svet začali vnímať až po 
udalostiach nežnej revolúcie. Z histórie vieme, 
že ju začali 16. novembra v Bratislave práve štu-
denti. 17. novembra v Prahe, znova vysokoškoláci 
zorganizovali pietny pochod, ktorý sa skončil roz-
háňaním a bitkou v pražských uliciach. Revolú-
cia sa formálne skončila 29. decembra zvolením 

Slávnosť otvorila promócia 107 absolventov 
doktorandského štúdia, ktorí na šiestich fakul-
tách úspešne ukončili tretí stupeň štúdia v inter-
nej a externej forme (FAPZ – 35, FEM - 20, FBP 
– 18, FZKI – 15, TF – 18 a FEŠRR - 1). Po sláv-
nostnom sľube, v ktorom vyjadrili vôľu pracovať 
v duchu tradícií univerzity a v prospech rozvoja 
vedy, odchádzali z pódia s diplomom, ktorý im 
odovzdali dekani príslušných fakúlt. 

Následne rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD., odovzdal certifikáty MBA štúdia 16 
absolventom, ktorí 5. a 6. októbra 2012 obhajo- 
bou záverečných projektov  úspešne ukončili 
dvojročné štúdium v anglickom jazyku v odbo-
re  Agrárny obchod  a podnikanie, akreditované 
medzinárodnou sieťou AGRIMBA a koordinované 
univerzitou vo Wageningene v Holandsku. 

V ďalšej časti ceremoniálu rektor odovzdal meno-
vacie dekréty siedmim docentom. Tento vedecko- 
pedagogický titul bol podľa zákona o vysokých 
školách a po schválení vo vedeckých radách prí-
slušných fakúlt, s účinnosťou od 1. mája 2012, 
priznaný Marte Habánovej (výživa), Jane Porha-
jašovej (všeobecná živočíšna produkcia), Jane Ur-
minskej (agrochémia a výživa rastlín) a Vladimí-
rovi Šimanskému (agrochémia a výživa rastlín),  
a s účinnosťou od 1. júla 2012 priznaný Daniele 
Hupkovej (ekonomika a manažment podniku), 
Miroslave Rajčániovej (ekonomika a manažment 
podniku) a Viere Kuzmišinovej (ekonomika a 
manažment podniku).  

Pri príležitosti 60. výročia vzniku SPU v Nitre 
rektor univerzity udelil Pamätnú medailu SPU 
jednotlivým fakultám. Ocenenie slávnostne pre-
vzali dekani fakúlt.  

V nasledujúcej časti programu k slávnostnému 
auditóriu prehovoril rektor P. Bielik, ktorý okrem 
gratulácie novo promovaným doktorom filozofie, 
docentom, absolventom MBA štúdia pripomenul, 
že SPU sa neustále usiluje o to, aby si udržala sta-
tus uznávanej pedagogickej a vedeckovýskumnej 
inštitúcie, ktorá má v európskom kontexte svoje 
pevné miesto a tradície. „Našou prioritou je kva-
lita vzdelávania, jeho previazanosť na vedecko-
výskumnú činnosť a internacionalizáciu, ktorých 
podstatou sú nadčasové poznatky ovplyvňujúce 
kvalitu života na našej planéte. SPU zohrávala 
kľúčovú úlohu nielen v minulom storočí v časoch 
intenzifikácie poľnohospodárstva, nových veľko- 
výrobných technológií, šľachtenia rastlín, ple-
menitby a genetiky zvierat, ale aj v súčasnosti jej 
patrí významná úloha v úsilí o kvalitu a bezpeč-
nosť potravín, vedeckú výživu, biodiverzitu, ze-
lené biotechnológie, ekológiu, životné prostredie, 
rozvoj vidieka a trvalú udržateľnosť,“  zdôraznil. 
Zároveň pripomenul, že len vzdelaní ľudia, vytvá-
rajúci predpoklady pre trvalý hospodársky rast 
a prosperitu spoločnosti, sú hybnou silou ekono-
miky. „Preto je sviatkom pre celú našu alma ma-
ter možnosť potešiť sa z dosiahnutých výsledkov 
našich absolventov a kolegov pedagógov, ktorí 
zvyšovaním svojej vedeckej a pedagogickej kvali-
fikácie prinášajú úžitok nielen sebe, ale prispieva-
jú k rastu prestíže SPU doma i vo svete,“ povedal 
Peter Bielik.  

Slávnostné zhromaždenie, ktoré viedla prof. 
RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre 
vzdelávanie a ECTS, kultúrnym programom spes-
trila dievčenská spevácka skupina FS Zobor.

Renáta Chosraviová

V kalendári historických udalostí je 17. no-
vember 1989 zaznamenaný ako začiatok 
nežnej revolúcie v Československu, deň 
boja za slobodu a demokraciu. Zaujímalo 
nás ako študenti SPU vnímajú tento deň.  
Oslovili sme ich s jedinou otázkou: „Naplni-
la sa podľa vás idea zmeny?“

Vlajkový program Európskej únie v oblasti VŠ vzdelávania Erasmus bol spustený v roku 1987 
ako prvá lastovička na poli európskej spolupráce v oblasti vzdelávania.

V projekte Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU 
v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne 
a perspektívne potreby spoločnosti (QEDU), kto-
rého manažérkou je prof. RNDr. Zdenka Gálová, 
CSc., sú riešené dva špecifické ciele: prispôsobiť 
vysokoškolské vzdelávanie na SPU v Nitre potre-
bám vedomostnej spoločnosti a podporiť medzi-
národnú spoluprácu na SPU. 

V rámci prvého je riešená odborná aktivita 
1. 1. Vytvorenie metodológie hodnotenia kva-
lity vzdelávania v študijných programoch (ŠP) 
na SPU. Ako nás informoval jej odborný garant  

Ceny v rámci Týždňa vedy a techniky
Pri príležitosti Týžd-

ňa vedy a techniky oce-
nil minister školstva, 
vedy, výskumu a špor-
tu SR Dušan Čaplovič 
osobnosti a úspešné  
vedecko-technické tímy 
 v roku 2012. 
V kategórii Osobnosť 

vedy a techniky udelil cenu aj prof. Ing. Jarosla-
vovi Antalovi, DrSc., z Katedry biometeorológie 
a hydrológie FZKI, za vynikajúce celoživotné vý-
sledky v oblasti výskumu a praktickej realizácie 
integrovanej ochrany pôdy a vody v poľnohospo-
dársky využívanej krajine. V kategórii Osobnosť 
vedy a techniky do 35 rokov bola ocenená aj Ing. 
Mária Bihuňová, PhD., z  Katedry záhradnej 
a krajinnej architektúry FZKI, za dosiahnuté vý-
sledky a prezentáciu na medzinárodnej úrovni. 
Udeľovanie cien sa konalo 8. novembra na galave-
čere v priestoroch výstaviska Incheba Expo Brati-
slava.                                                   r
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25 rokov programu Erasmus v Európe, 15 rokov na Slovensku a na SPU

Neskôr pokračoval pod hlavičkou programu 
Socrates, Socrates II a Programu celoživotného 
vzdelávania. Začiatky neboli jednoduché a trvalo 
skoro 40 rokov, kým sa európska integrácia prehĺ-
bila natoľko, že členské štáty ES, neskôr EÚ, boli 
ochotné užšie spolupracovať aj v iných oblastiach 
ako v priemysle a obchode. Počas štvrťstoročia 
existencie programu využili príležitosť vyskúšať 

si na vlastnej koži život a štú-
dium, resp. prax v inej člen-
skej krajine, takmer 3 milió-
ny študentov, z toho viac ako 
15-tisíc zo Slovenska. Z našej 
univerzity vycestovalo vyše 
900 študentov a 200 učiteľov 

pokračovanie na strane 5 

pokračovanie na strane 2 

pokračovanie na strane 5 

S europoslancami o novej spoločnej 
poľnohospodárskej politike

pokračovanie na strane 4

Spravodlivá, efektívna a udržateľná poľnohospo-
dárska politika a priority Európskeho parlamentu 
(EP) v tejto oblasti boli hlavnou témou Fóra obča-
nov, ktoré 15. októbra v Kongresovom centre SPU 
v Nitre zorganizovala Informačná kancelária EP 
na Slovensku v spolupráci so Slovenskou poľno- 
hospodárskou univerzitou. Cieľom podujatia bolo 
priblížiť problematiku súčasného fungovania 
poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na 
Slovensku, nutnosť zavedenia nových reforiem 
vrátane postavenia EP pri tvorbe nových pravidiel 
v tejto oblasti. Nitrianske fórum umožnilo euro-
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Ako informoval riaditeľ podniku Ing. Peter 
Brezovský, PhD., v rámci rekonštrukčných prác, 
realizovaných počas dvoch rokov z vlastných 
zdrojov VPP, obnovili hlavnú budovu (strechu, 
podlahy, okná, vnútornú maľovku, ústredné kú-
renie), zrekonštruovali sociálne zariadenia, šat-
ne pre študentov a miestnosti pre vedenie farmy 
a pedagógov. Obnovenie priestorov je ďalším 
krokom k modernizácii prostredia farmy a skva-
litneniu realizácie praktickej výučby študentov. 
Pracovisko sa sústredilo do moderne riešené-
ho priestoru, ktorý je vhodnejší na výkon jeho 
činnosti, poskytuje vyššiu hygienickú a v nepo-
slednom rade i estetickú úroveň. „Nové priesto-
ry budú jednoznačne prínosom pre študentov, 
pedagógov a pracovníkov farmy,“ konštatoval 

dekan FAPZ prof. Daniel Bíro, ako aj dekan FBP 
prof. Ján Tomáš. Za pracovné nasadenie pri rea- 
lizácii rekonštrukcie riaditeľ VPP poďakoval 
svojim spolupracovníkom - Ing. Jozefovi Pru-
žinskému a Dušanovi Gašparovičovi. 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik  SPU 
začal v rámci Programu rozvoja vidieka na 
roky 2007 – 2013 (Opatrenie 3.1 Diverzifikácia 
smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam) 
aj s realizáciou projektu Prestavba rodinného 
domu na penzión, schváleného Pôdohospodár-
skou platobnou agentúrou. Penzión v Oponi-
ciach s kapacitou 20 ubytovacích miest bude 
zslúžiť ako agroturistické zariadenie a využívať 
ho budú aj študenti SPU počas praxe na VPP.

                    rch

Nielen spomienky VPP zrekonštruoval priestory na farme v Oponiciach  

V úvode stretnutia dekan FAPZ prof. Ing. Da-
niel Bíro, PhD., oboznámil prítomných s realizá-
ciou odbornej praxe pre študentov FAPZ. Ako in-
formoval, na bakalárskom stupni štúdia je orga-
nizovaná dvojtýždenná učebno-manuálna prax. 
V uplynulom akademickom roku (AR) ju na VPP 
absolvovalo vyše 800 študentov 1. a 2. ročníka 
bakalárskeho stupňa štúdia a 44 študentov bolo 
na diplomovej praxi. Na inžinierskom stupni štú-
dia je odborná prax študentov organizovaná in-
dividuálne alebo po skupinách na pracoviskách 
agropotravinárskeho komplexu doma a v zahra-
ničí a trvá tri týždne. Od minulého AR študenti 
1.ročníka inžinierskeho stupňa štúdia študij-
ného programu manažment rastlinnej výroby, 
manažment živočíšnej výroby a výživa zvierat 
a krmivárstvo absolvovali počas jedného pracov-
ného dňa odbornú prax ako asistenti agronóma 
a zootechnika na farmách VPP v Kolíňanoch, 

Žiranoch a Oponiciach. Študenti uvedených ŠP 
okrem odbornej praxe na VPP v letnom období 
2012 absolvovali ešte ďalšie dva týždne na nimi 
vybraných farmách, podnikoch či iných zariade-
niach v rámci SR, a mohli tak porovnávať pod-
mienky na VPP a cudzích poľnohospodárskych 
subjektoch. 

V diskusii odzneli predovšetkým postrehy 
o tom, ako zlepšiť prax. Podľa študentov ju treba 
zintenzívniť, časovo viazať na jednotlivé obdo-
bia, napr. z hľadiska plemenitby alebo aktuál-
nych prác v rastlinnej výrobe. Zároveň pozitívne 
hodnotili možnosti a nadobudnuté skúsenosti na 
VPP, získané poznatky o nových postupoch či 
technológiách. Dôležitým aspektom je, že v pr-
vom rade by sa mala prax realizovať na univerzit-
nom podniku v Kolíňanoch, ktorý je jedným zo 
špičkových podnikov na Slovensku a v ostatných 
rokoch, pod vedením Ing. Petra Brezovského, 

PhD., urobil obrovský krok dopredu z hľadiska 
technológie, úžitkovosti a rekonštrukcie.

Na záver stretnutia rektor prof. P. Bielik vyzval 
študentov, aby mu prostredníctvom elektronickej 
pošty poslali návrhy, ktoré by viedli k ďalšiemu 
skvalitneniu študentských praxí na univerzitnom 
podniku, hlavne na 2. stupni štúdia.

                                 Renáta Chosraviová

Z diskusie o realizácii študentských praxí na VPP
Projekt QEDU zvýši kvalitu vzdelávania

Peter Serenčéš: Klub musí reprezentovať názory poľnohospodárskych odborníkov 

Pán docent, s akým cieľom bolo združenie vy-
tvorené?

Ambíciou klubu, ktorý predstavuje otvorenú 
nezávislú organizáciu založenú na dobrovoľnom 
členstve, bolo od jeho počiatkov aktívne sa po-
dieľať na spolupráci so svojou alma mater, jej pra-
covníkmi a podnikateľskými subjektmi, domácou 
i zahraničnou vedeckovýskumnou základňou a 
inštitúciami agropotravinárskeho komplexu. Jeho 
činnosť je upravená zákonom č. 83/90 Zb. o zdru-
žovaní občanov a bola odštartovaná dňom regis-
trácie na Ministerstve vnútra SR. Členom klubu sa 
môže stať každá vysokoškolsky vzdelaná osoba 
(fyzická osoba) pracujúca v agrokomplexe, poľ-
nohospodárskom školstve, výskume a v službách. 

Už zo samotného názvu klubu vyplýva, že 
univerzita sa snaží vytvárať priestor a podmien-
ky pre jeho činnosť. Určité obdobie bol však 
v útlme. Aké boli príčiny? 

Bolo ich viacero. Hlavnou však bola fluktuá-
cia pracovníkov v riadiacich štruktúrach rezortu 
a najmä veková stagnácia z personálneho hľadis-
ka, ale aj to, že po vstupe do EÚ panoval názor, 
že takmer štvornásobné zvýšenie dotácií do poľ-
nohospodárstva a rozvoja vidieka nahradí odbor-

pokračovanie zo strany 1

Manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., 
Kolíňany, 18. októbra prezentoval vedeniu SPU zrekonštruované priestory 
na veľkokapacitnej farme v Oponiciach, ako aj ďalšie plány do budúcnosti 
súvisiace s výstavbou agroturistického zariadenia. 

níkov z vedeckovýskumnej základne i zo spolo-
čenskej praxe.   

Činnosť klubu sa zintenzívnila od roku 2011. 
Prispel k tomu najmä príchod nového vedenia 
univerzity na čele s prof. Petrom Bielikom, ktoré 
ju smeruje v duchu  sloganu SPU - moja zelená 
univerzita. To bol signál, že tomuto trendu treba 
prispôsobiť aj agrárnu politiku a výstupy odborní-
kov z regiónov. V poslednom období sme organi-
zovali viacero stretnutí zameraných na vytvorenie 
komplexných orgánov klubu ako je Valné zhro-
maždenie členov, Rada klubu, Výkonný výbor, 
Kontrolná komisia a Odborné sekcie. V septembri 
2012 pri príležitosti 60. výročia vzniku SPU v Nitre 
sa konalo stretnutie členov klubu, na ktorom boli 
prediskutované otázky súvisiace s rozvojom jeho 
činnosti, ale aj fungovaním poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho odvetvia na Slovensku. Zároveň 
boli zvolení aj vedúci odborných sekcií.

Môžete ich priblížiť?
Podľa Stanov KPO sa klub pracovne člení na šty-

ri odborné sekcie, do činnosti ktorých sa môžu 
zapojiť poľnohospodárski odborníci. Prvú sekciu 
Poľnohospodárska prvovýroba vedie Ing. Ján Var-
jú, druhú Potravinárstvo a spracovateľský prie-
mysel PhDr. Eduard Šebo. Tretej sekcii Školstvo, 
veda, ďalšie vzdelávanie a poradenstvo šéfuje 
prof. Ing. Mária Kadlečíková, CSc., štvrtej Mecha-
nizácia a služby Ing. Miroslav Juríček. Každý člen 
klubu sa môže slobodne rozhodnúť, v ktorej sek-
cii chce pracovať, zároveň sa však môže zapojiť do 
programu viacerých. 

Koľko členov má klub?
V súčasnosti sto, z nich asi 60 aktívnych. V roku 

2012 pribudlo osem nových členov. Nových členov 
prijíma valné zhromaždenie a členstvo je podmie-
nené plnením povinností člena klubu, ktorými sú: 
dodržiavanie stanov klubu, platenie členských prí-

Manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o., Kolíňany inicioval stretnutie so študentmi  
5. ročníka FAPZ a vedením SPU na čele s Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD. Konalo sa 19. októbra na pôde 
SPU. Zámerom bolo prediskutovať otázky zabezpečovania praxe a vyzvať študentov na otvorený dialóg súvisiaci 
s rôznymi aspektmi organizácie študentských praxí, s cieľom zvýšiť ich kvalitu.  

prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc., cieľom je vybudo-
vať systém manažérstva kvality vzdelávania v ŠP 
na SPU podľa medzinárodných štandardov, ktorý 
umožní  riadiť, kontrolovať, hodnotiť a analyzovať 
kvalitu vysokoškolského vzdelávania, ako aj rea-
lizovať metodické postupy nástrojov samohodno-
tenia organizácie (univerzity) s cieľom získať jej 
štruktúrovaný obraz a námety pre zlepšovanie 
kvality vzdelávacieho procesu v ŠP. Časová reali-
zácia aktivity je naplánovaná od februára 2012 do 
konca roka 2013.

Odborný tím pod vedením prof. J. Hrubca vy-
pracoval Metodickú príručku hodnotenia kvality 
vzdelávania v ŠP na SPU v Nitre a vydal ju na 
CD nosičoch v počte 100 kusov. „Jej funkcia spo-
číva vo vytvorení jednotnej štruktúry systému 
manažérstva kvality vzdelávania v ŠP podľa me-
dzinárodných  štandardov. Umožňuje monitoro-
vať a pravidelne vyhodnocovať  kvalitu ŠP podľa 
navrhnutých ukazovateľov kvality vzdelávania. 
Na základe tejto metodickej príručky fakulty 
vypracovali smernice Systém priameho merania 
a hodnotenia kvality v ŠP, podľa ktorých možno 
porovnávať kvalitu jednotlivých ŠP. Taktiež boli 
v rámci univerzity vytvorené jednotné dotazníky 
pre hodnotenie kvality v ŠP: dotazník pre hod-
notenie prednášok a cvičení študentmi na I. a II. 
stupni VŠ štúdia, doktorandského štúdia dok-
torandmi a pre pedagógov na hodnotenie vzde-
lávacieho procesu. Na základe vypracovaných 
smerníc  a dotazníkov jednotlivé fakulty SPU do 
konca roka 2012 vypracujú Správu o hodnotení 
kvality vo vybraných ŠP,“ hovorí prof. Hrubec. 

V rámci projektu Rozvoj ľudských zdrojov 
a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (LUZK) 
sa od januára 2012 do júna 2012 realizovalo na 
Technickej fakulte SPU pilotné zavedenie systé-
mu samohodnotenia podľa modelu CAF 2006. 
V kalendárnom roku 2013 sa podľa neho bude 
realizovať systém samohodnotenia aj na ďalších 
piatich fakultách. Model CAF (The Common 
Assessment Framework) je poskytnutý orga-
nizáciám európskeho sektoru ako jednoduchý 
nástroj na aplikáciu techník manažérstva kvali-
ty. Hlavným zámerom je podrobiť samohodno-
tenie organizácií verejného sektora (univerzity) 
s cieľom získať ich štruktúrovaný a námety pre 
zlepšenie činnosti kvality vzdelávacieho proce-
su. Pri realizácii samohodnotenia bude využitá 
Aplikačná príručka modelu CAF 2006 vypraco-
vaná na podmienky TF. Samohodnotiace správy  
by mali poukázať na silné a slabé stránky fakul-
ty, na základe ktorých sa vypracuje Akčný plán 
zlepšovania kvality vzdelávacieho procesu na 
fakultách SPU v Nitre,“ uzatvára odborný garant 
aktivity prof. J. Hrubec         Renáta Chosraviová

Milá redakcia! Keď som otvoril posledné dvojčíslo 
Poľnohospodára, za ktoré ako vždy, ďakujem, do 
očí mi hneď padla úvodná glosa Ing. Danky Petrá-
šovej Bolo milo. Keď som ju prečítal, rozbúšila sa 
mi hruď i srdce, lebo som sa v opisovanom stretnu-
tí spoznal. Potešila ma, lebo skutočne bolo nielen 
milo, ale hlavne srdečne, tak na slávnostnom zasad-
nutí Vedeckej rady SPU pri príležitosti 60. výročia 
jej vzniku, ako aj na spoločenskej Garden party. Po-
dania rúk, úsmevy, objatia a bozky, to boli prejavy 
vzťahu spolužiakov i pedagógov, lebo niektorí sme 
sa nevideli celé roky. Preto tieto stretnutia neboli 
len o spomienkach. Boli to milé stretnutia skutoč-
ných priateľov a priateľov SPU. Samozrejme, patrí 
k nim aj moje stretnutie s redaktorkmi Poľnohos-
podára, lebo on tiež ako zrkadlo odráža život uni-
verzity. Veď on sám už eviduje 57. ročník. Takou- 
to tradíciou sa môže pochváliť len máloktorá vyso-
ká škola či univerzita. Som rád a veľmi často spo-
mínam, že aj ja som sa v minulosti podieľal na na-
pĺňaní toho jej zrkadla.  Ing. Rudolf Haspra, CSc., 
               redaktor Poľnohospodára v r. 1963 - 1964

spevkov a obhajovanie záujmov a poslania klubu. 
Vráťme sa ešte k činnosti klubu. Aká je vaša 
predstava o jeho ďalšom smerovaní? 

Na poslednom zasadnutí Rady klubu a vedúcich 
odborných sekcií v októbri 2012 sme stanovili 
štyri základne problémy, ktorými by sa odborné 
sekcie klubu mali zaoberať. Je to problematika vy-
užitia pôdy (otázka vlastníctva, zdaňovania, uží-
vania, renty), rozvoja vidieka (otázka zamestna-
nosti), obchodnej a platobne bilancie (55% spot-
reby na Slovensku sa dováža) a otázka príjmov 
obyvateľstva (verejné rozpočty a pod.)  Aktuálnou 
úlohou klubu je zaujať stanovisko k dvom základ-
ným dokumentom - Spoločnej poľnohospodárskej 
politike EÚ a Novému konceptu agrárnej politiky 
SR. Združenie by malo byť reprezentatívnym or-
gánom poľnohospodárskych odborníkov pri SPU, 
ako aj príležitosťou pre ich sebarealizáciu. Mnohí 
členovia klubu sú uznávanými odborníkmi doma 
i v zahraničí. Naším záujmom je prizvať do svo-
jich radov mladých poľnohospodárskych odborní-
kov z praxe, ktorí by pomohli kreovať koncepciu 
práce klubu.

Rektor SPU prof. P. Bielik a zároveň člen klubu 
je v súčasnosti členom poradného zboru predse-
du vlády SR. Ambíciou klubu je prispieť k rozvoju 
poľnohospodárstva, zefektívniť vzťahy medzi uni-
verzitou a praxou, študentmi a praxou a propago-
vať našu alma mater. 

Kedy plánujete ďalšie podujatie?
Z iniciatívy rektora SPU sa koncom novembra 

2012 uskutoční valné zhromaždenie všetkých 
členov za prítomnosti ministra pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Pozvaní sú aj bývalí ministri 
pôdohospodárstva a ďalší významní hostia.

Renáta Chosraviová, 
Ing. Zuzana Čierna, PhD.

Viac informácií o KPO poskytne jeho predseda 
doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., na mailovej adrese 
peter.serences@uniag.sk, tel.: +421 37 641 4834, 
prípadne tajomníčka Ing. Zuzana Čierna, PhD., 
zuzana.cierna@uniag.sk, tel.: +421 37 641 4140.    

Z iniciatívy doc. Ing. Jozefa Dvonča, CSc., súčasného primátora mesta Nitry vznikol v 
roku 1999  Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre. V súčasnosti pod 
vedením jeho predsedu doc. Ing. Petra Serenčéša, PhD., štartuje nová etapa v čin-
nosti klubu. Zaujímalo nás, aké sú ciele, vízie a filozofia klubu, ale aj podmienky pre 
ďalšiu činnosť.

V  Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra sa  
17. -  18. októbra konali Dni otvorených dverí. 

Súčasťou podujatia bolo slávnostné rozšírené 
zasadnutie Vedeckej rady CVŽV, na ktorom  sa zú-
častnili aj predstavitelia SPU v Nitre (členom VR 
CVŽV je aj dekan FAPZ  prof. Daniel Bíro, dekan 
FBP prof. Ján Tomáš a dekanka FEM doc. Iveta 
Zentková). Na zasadnutí bol prednesený prehľad 
činností CVŽV v uplynulom období a predstave-
né jeho výskumné zámery a smerovanie odbornej 
činnosti. Účastníci diskutovali na tému smerova-
nia poľnohospodárskeho výskumu zameraného 
na živočíšne vedy a efektívne fungovanie systému 
transferu poznatkov do praxe a zavádzanie inová-
cií. Rektor SPU prof. Peter Bielik počas diskusie 
ocenil spoluprácu s CVŽV a navrhol rozvíjať ju v 
rámci technologických inovačných centier, regio-
nálnych klastrov a spoločných projektov, ktoré by 
mali spájať akademikov, výskumníkov i odborní-
kov z praxe. Po ukončení zasadnutia riaditeľka a 
zároveň predsedníčka VR CVŽV Mgr. Dana Peš-
kovičová pozvala hostí na vernisáž unikátnej vý-
stavy Ivany Knížkovej a Petra Kunca TERMOSVET 
ZVIERAT.           Mgr. Nina Michalová, CVŽV Nitra
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Komisie pozostávajú zo zástupcov rezor-
tu školstva (50 %) a SAV (50 %). Z rozpočtu  
MŠVVaŠ je samostatne pridelený finančný ba-
lík pre oblasť školstva (asi 2/3) a osobitne pre 
pracoviská SAV (asi 1/3). Pri rozdeľovaní pride-
lených prostriedkov v komisiách VEGA teda ne-
dochádza ku konkurencii medzi pracoviskami 
školstva a SAV. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre má vo svojich študijných i výskumných 
programoch širokú škálu oblastí vedeckého 
poznania. Preto sa môže vedeckými úlohami  
uchádzať o prostriedky takmer vo všetkých ko-
misiách VEGA. Žiaľ, väčšina pracovísk SPU sa 
orientuje na komisiu č. 8 pre pôdohospodárske, 
veterinárske  a drevárske vedy. Podobné je to 
aj na TU vo Zvolene a na UVLaF v Košiciach. 
V dôsledku toho sa v tejto komisii neúmerne 
zvyšuje počet podávaných grantov, a tým aj 
vzájomná konkurencia, čo vedie k znižovaniu 
ich úspešnosti. Na druhej strane to má aj pozi-
tívny efekt, pretože zvýšená konkurencia vyvíja 
tlak na kvalitu podávaných projektov. 

Tvrdým orieškom zostáva objektívne posúde-
nie kvality projektu, čo je spôsobené tematic-
kou a personálnou rôznorodosťou, rozdielnou 
aktuálnosťou a atraktívnosťou jednotlivých 
oblastí výskumu, historickým pozadím rieši-
teľských organizácií, publikačnými možnosťa-
mi, rozdielnou infraštruktúrou univerzít atď. 
Pritom nie je možné objektívne stanoviť, ktoré 
oblasti základného výskumu a na ktorej uni-
verzite sú dôležitejšie, potrebnejšie alebo cen-
nejšie. Z hľadiska princípu univerzitného vzde-
lávania ako prenosu najnovších a špičkových 
poznatkov vedy na študenta  prostredníctvom 
vedecko-pedagogických pracovníkov, je aspoň 
minimálne bádanie v oblasti základného vý-

skumu nevyhnutnou podmienkou každej uni-
verzity a každého vysokoškolského pedagóga. 
Bez vedy nemôže byť žiadna univerzita uni-
verzitou! Samozrejme to stojí peniaze. A tu je 
hlavný problém slovenskej vedy. Náš štát vyna-
kladá na vedeckovýskumnú činnosť len približ-
ne 0,7 % hrubého domáceho produktu, kým vo 
vyspelých krajinách EÚ je to okolo 3 %. Pritom 
nie je HDP ako HDP! To znamená, že na infra- 
štruktúru výskumu, t.j. laboratóriá, prístroje, 
chemikálie atď., ale aj na mzdy pracovníkov vo 
vede, vynaložíme na Slovensku 5- až 10- násob-
ne menej finančných prostriedkov, ako napr. vo 
Fínsku, Nemecku, Rakúsku atď. Napriek tomu 
veda na slovenských univerzitách žije nielen na 
úrovni pedagogicko-vedeckých pracovníkov, 
ale aj na študentskej úrovni vo forme študent-
skej odbornej činnosti. Pritom v mnohých ob-
lastiach prináša konkurencieschopné až špič-
kové výsledky v celosvetovom porovnaní. Žiaľ, 
ich pôvodcov pomerne rýchlo vykúpia bohatí 
investori vedy do zahraničia. 

Ťažké srdce majú riešitelia výskumných úloh 
na systém vstupného hodnotenia vedeckej 
úrovne riešiteľov, ako aj úrovne riešenia grantu 
na konci riešenia. Kritériá sú spoločné pre rieši-
teľov z vysokých škôl aj pre „profesionálnych“ 
výskumníkov zo SAV. Postupne sú posúvané 
k úrovni kritérií v najvyspelejších štátoch, pri-
tom rozpočet na vedu na Slovensku 10 rokov 
stagnuje. Nemyslím si, že súčasný systém hod-
notenia úrovne podaných projektov a výstupov 
riešenia je ideálny, ale žiaľ, žiaden lepší, t.j. ob-
jektívnejší, zatiaľ nemáme. 

VEGA je hlavným pilierom vedy  na sloven-
ských univerzitách, aj keď dotácia z nej na vý-
skumné projekty neumožňuje budovať nové 
laboratóriá a nakupovať drahé laboratórne prí-

stroje. Vďaka nej žije veda na každej katedre 
a každom ústave slovenských univerzít. Neza-
nedbateľný je aj jej podiel na financovaní vedy 
na ústavoch SAV.  Pracoviská SPU v Nitre sa 
uchádzajú ročne o 30 až 50 grantov. Úspešnosť 
kolíše medzi 25 až 35 %. V roku 2010 získala 
SPU prostredníctvom agentúry VEGA približne 
1 mil. eur, v roku 2011 to bolo 642-tisíc eur.

Prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., FAPZ

Komisie VEGA:
č. 1 pre matematické vedy, počítačové  a infor-

matické vedy a fyzikálne vedy  
č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmen-

tálne vedy (aj pozemské zdroje)
č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo 

a biotechnológie
č. 4 pre biologické vedy 
č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a ria-

diace systémy a príbuzné odbory infor-
mačných  a komunikačných technológií

č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, 
dopravu  a geodéziu) a environmentálne 
inžinierstvo vrátane baníctva a vodohos-
podárskych diel

č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory  infor-
mačných a komunikačných technológií 
a materiálové inžinierstvo 

č. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a dre-
várske vedy

č. 9 pre lekárske vedy  a farmaceutické vedy
č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti 

(filozofia, sociológia, politológia a teoló-
gia)

č. 11 pre vedy o človeku (psychológia, pedago-
gika, vedy o športe)

č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
č. 13 pre ekonomické a právne vedy

Do kontextu 60-roč-
nice našej alma mater 
organicky zapadajú 
aj výročia osobností, 
ktoré ju tvorili a boli 
jej významnou súčas-
ťou. Jednou z nich je 
aj naša 85-ročná ju-
bilantka Ing. Zinaida 

Kuzina, CSc. Narodila sa 24. októbra 1927 v 
ruskej dedinke Ozerky v Tulskej oblasti. Vy-
sokoškolské štúdium absolvovala na Zootech-
nickej fakulte Moskovskej poľnohospodár-
skej akadémie K. A. Timiriazeva. Po skončení 
štúdia sa presťahovala do Československa 
a až do odchodu do dôchodku v máji 1990 
pôsobila ako odborná asistentka na Katedre 
špeciálnej zootechniky VŠP v Nitre. Jej celo-
životná pedagogická a odborná práca bola sú-
stredená na chov hovädzieho dobytka v ob-
lasti zvyšovania a skvalitňovania mliekovej 
a mäsovej úžitkovosti prostredníctvom šľach-
titeľských postupov a uplatnenia moderných 
technologických chovateľských systémov. 

Ing. Z. Kuzina patrí do generácie zakladate-
ľov VŠP v Nitre. Významnou mierou sa podie-
ľala na odbornom i kultúrnospoločenskom 
rozvoji osobnosti študentov a absolventov 
nielen zootechniky, ale aj ďalších fakúlt našej 
univerzity. Ako dlhoročná tajomníčka a ne-
formálna hlava dôležitých podujatí význam-
ne prispela k inovácii didaktického procesu 
a riadenia katedry. Okrem pedagogického 
a vedeckovýskumného pôsobenia bola nielen 
katedrovou, fakultnou, ale hlavne univerzit-
nou autoritou pri organizovaní odborárskeho 
života a ženského hnutia. Jej priame a ciele-
né reakcie na mnohé neduhy a nedostatky 
v živote akademickej obce mali veľmi často 
„ozdravný“ účinok. Aj pri tvrdej kritike vždy 
zachovala dôstojnosť kritizovaného a nezní-
žila sa k primitívnym útokom a argumentá- 
ciám. Vedela byť súčasne sebakritická a ná-
ročná na svoje pôsobenie a plnenie úloh. 
Boli to zrejme geneticky fixované vlastnosti 
„širokej ruskej duše“, ktoré prejavila aj v ťaž-
kej národne i štátne tragickej situácii augusta 
1968 a neskoršej normalizácie svojím osob-
ným postojom proti násiliu surovej moci vte-
dajšej ideológie. Neostalo to bez politických 
následkov. Nerezignovala a v každej situácii 
(napr. ako tlmočníčka pre návštevy zo ZSSR), 
tento akt považovala za neprípustný a cudzí 
myšlienke socializmu. Zinaida Kuzina spoji-
la svoj osud a životnú  dráhu s Českosloven-
skom a hlavne Slovenskom v časoch dobrých 
i menej priaznivých. Vždy ostala človekom 
s veľkým srdcom a neutíchajúcou energiou. 
Mnoga leta, pani inžinierka a naša teta Zina!

                          Vaši žiaci a priatelia

V nitrianskom Agroinštitúte sa 25. októbra 
konali oslavy Svetového dňa potravín. V rám-
ci nich vystúpila štátna tajomníčka MPaRV SR 
prof. Magdaléna Lacko-Bartošová.  Ako uviedla, 
podľa aktuálne zverejnenej Správy o stave potra-
vinovej bezpečnosti počet hladujúcich ľudí vo 
svete klesol za posledných 20 rokov o 132 mi-
liónov ľudí. Napriek tomu nedostatkom potravín 
trpí ešte stále 852 miliónov ľudí, z toho väčšina 
žije v rozvojových krajinách. Poľnohospodár-
stvo má v boji s hladom nezastupiteľné miesto. 
Odstraňovanie hladu však nie je len o zvyšova-
ní kvantity potravín. Treba zvyšovať aj kvalitu 
produkovaných potravín, z hľadiska pestrosti 
a výživového obsahu. V rozvinutých krajinách 
si prevažná väčšina ľudí môže dovoliť kupovať 
a konzumovať potraviny bez výraznejších obme-
dzení. Napriek tomu vzrástol počet hladujúcich 
v týchto krajinách od roku 2006 na 16 miliónov 
ľudí. Podľa M. Lacko-Bartošovej problémom 
nie je len nedostatok potravín, ale aj nesprávne 
stravovanie. „Počet ľudí trpiacich buď podvýži-
vou alebo naopak obezitou sa pohybuje okolo 
1,5 miliardy. V Európskej únii trpí nadváhou 
a obezitou viac ako polovica populácie,“ poveda-
la štátna tajomníčka. Tiež  konštatovala, že poľ-
nohospodári na celom svete vyprodukujú dosta-
točné množstvo potravín, problém je v ich pre-
rozdelení. „Kým Afrika si nevie zaistiť dostatok 
základných potravín, v rozvinutých krajinách 
produkujeme veľké množstvo potravinového 
odpadu.“ Docieliť pozdvihnutie poľnohospodár-
stva sa dá spoločným úsilím štátu, výrobcov, ale 
aj spotrebiteľov. „Naším cieľom je posilniť pod-
poru poľnohospodárskych inovatívnych systé-
mov cez rozvoj výskumu, vývoja a vzdelávania. 
Zo strany spotrebiteľov treba obnoviť dôveru v 
domácu produkciu a znížiť produkciu potravi-
nového odpadu,“ zdôraznila. Poľnohospodár-
stvo bude aj naďalej ovplyvňované klimatickými 
zmenami, budú vznikať nové problémy a výzvy, 
ktorým budú musieť čeliť poľnohospodári, pre-
to prispôsobenie klimatickým zmenám, aj pro-
stredníctvom účinného integrovaného systému 
manažmentu pôdy a vody v poľnohospodárskej 
a lesnej krajine a zmierňovanie dopadov kli-
matických zmien na poľnohospodárstvo, budú 
kľúčové. „Všetci máme príležitosť zapojiť sa do 
dlhého procesu odstraňovania chudoby a hla-
du vo svete,“ dodala na záver prof. M. Lacko-
-Bartošová.                                                    rch 

VEGA - najlepšia a najspoľahlivejšia vedecká agentúra na Slovensku
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) riadi schvaľovanie, vstupné a výstupné hodnotenie vedec-
kých projektov a prideľovanie finančných prostriedkov na riešenie schválených úloh (grantov) vedy a výskumu prostredníctvom trinás-
tich komisií. Každá z nich zastrešuje určitú oblasť vedeckého bádania, ktorá spravidla zahŕňa niekoľko príbuzných vedných odborov. 

Odborné videá na 
www.agrobiznis.sk

Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť, ako dvakrát 
počuť. Niet pochýb o pravdivosti tejto starej múd-
rosti. No zaneprázdnený človek, či už študent ale-
bo pedagóg, nemôže byť všade, aby na vlastné oči 
sledoval celé dianie v spektre svojho záujmu. Aj 
v rámci jedného odvetvia, napr. chovu hovädzie-
ho dobytka, sa často v jeden deň koná niekoľko 
akcií, na ktorých by sme sa radi zúčastnili, no 
fyzicky to nie je možné. Z toho dôvodu sme sa 
rozhodli na našom ekonomickom portáli www. 
agrobiznis.sk prinášať okrem aktuálnych informá-
cií o cenách agrokomodít a ekonomickej efektív-
nosti ich výroby aj videozáznamy z odborných 
podujatí vrátane inštruktážnych videozáznamov. 
V sekcii Videozóna už v súčasnosti nájdete  vyše 
30 videozáznamov. V inštruktážnej časti sú to na-
príklad videá o činnosti dojacích robotov, automa-
tických prihŕňačov krmiva, práci traktorov či paz-
nechtovaní dojníc. Nájdete tu záznamy z výstav 
zvierat (Národná výstava v Nitre, Chovateľský deň 
v Kočíne, Čaklove, výstava českého strakatého 
dobytka v Radešínskej Svratke), odborných kon-
ferencií (najdôležitejšie časti príspevkov na Dňoch 
prvovýrobcov mlieka) a z tlačových besied. Sledo-
vaním časti Videozóna na www.agrobiznis.sk zís-
kate za niekoľko minút prehľad o dianí vo svojom 
odbore a budete „in“. Využívajte túto možnosť!                       

Ing. Ján Huba, PhD.,  
Vydavateľstvo Slovenský CHOV

K životnému jubileu 
Zinaidy Kuziny

Zo Svetového dňa potravín 

Vďaka projektu International Marketing: A Vise- 
grad Perspective (Visegrad University Studies 
Grant Nr. 61100001), ktorého koordinátorkou  je 
prof. Elena Horská, sa študenti 3. ročníka FEM 
od 17. do 20. októbra zúčastnili na medziná-
rodnej tematickej exkurzii v poľskom Krakove. 
Tridsať štyri študentov študijného odboru IBA 
a OBP, pod vedením koordinátorky projektu a 
Ing. Johany Palúchovej, spolu so zahraničnými 
študentmi z Kazachstanu, Ukrajiny, Rumunska, 
Španielska a doktorandmi Katedry marketingu 
(Ing. Gálovou a Ing. Berčíkom) absolvovali pred-
nášky na Ekonomickej univerzite v Krakove na 
tému Europenizácia malých a stredných podni-
kov, Európske marketingové prostredie krajín 
V4 a Vybrané aspekty obchodovania v Poľsku. 
Prednášal dlhoročný partner FEM Dr. Krzysztof 
Wach.

Teoretické poznatky študentov doplnila prak-
tická exkurzia v jednej z najväčších poľských 
potravinových firiem MASPEX WADOWICE 
Group, v meste Tychy. Exkurzia začala dvojho-
dinou prehliadkou výrobného závodu a liniek, 
kde študenti mali možnosť vidieť plnenie, eti-
ketovanie a balenie nealkoholických nápojov 
(napr. Kubus, Tymbark, Caprio). Zamestnanci 
spoločnosti pripravili prezentáciu na vysokej od-
bornej a informačnej úrovni, poskytli informácie 
o procese internacionalizácie spoločnosti, pôso-
bení na trhoch strednej Európy, procese vývoja 
nových výrobkov (napr. Kubus Waterrr Sport) a 
tvorbe reklamných kampaní pre jednotlivé ná-

rodné trhy (napr. LaFesta na ukrajinskom a ru-
munskom trhu). 

Touto cestou ďakujeme riaditeľovi MASPEX- 
GMW Sp. z o.o. S.K.A. Dr. inż. Krzysztofovi 
Pawińskemu za umožnenie exkurzie, ako aj ďal-
ším predstaviteľom spoločnosti za profesionálny 
program, na ktorom sa podieľal Zbigniew Tomas-
zek, viceprezident Ekoland Sp., Jaroslaw Broda, 
vedúci M-Logistic Centra, Lukasz Rojek, senior 
manažér pre vývoj nových výrobkov, Katarzyna 
Maślanka, produktová manažérka a Katarzyna 
Parcz, riaditeľka kancelárie predsedu vedenia 
spoločnosti.  Osobitné poďakovanie patrí Dr. Kr-
zysztofovi Wachovi za sériu prednášok a prode-
kanovi Fakulty ekonomiky a poľnohospodárstva 
z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove Dr. 
hab. Andrzejovi Krasnodebskemu za zabezpeče-
nie pobytu v Krakove.

Ing. Johana Palúchová, PhD., FEM

Študenti	FEM	v	Krakove.													Foto:	archív	JP
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Výskum andskej plodiny na SPU

Na európskom kongrese o amarante bola aj naša univerzita
Na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín 

Slovenskej akadémie vied v Nitre sa 21. - 24. 
októbra konal 6. medzinárodný kongres Eu-
rópskej asociácie pre amarant (EAA) Zúčast-
nili sa na ňom vedeckovýskumní pracovníci z 
10 krajín. Na podujatí odznelo 16 príspevkov, 
v zborníku bolo publikovaných 25 vedeckých 
článkov, z toho 8 za SPU. V rámci posterovej pre-
zentácie bolo vystavených 10 grafických listov.

Cieľom kongresu bola prezentácia výsledkov 
výberu, šľachtenia, pestovania a využitia ama-

rantu – láskavca, ale i iných alternatívnych, zná-
mych a menej známych plodín a rastlín pre ľud-
skú výživu a alternatívne zdroje energie. Okrem 
otázok výberu, šľachtenia, pestovania a využitia 

láskavca na potravinárske a energetické účely 
odzneli zaujímavé príspevky aj o iných málo zná-
mych rastlinách ako je jatrofa, cassava, bambara, 
quinoa, yam, batata, okra, taro, canola, nigella 
a iné. Ich výskum je orientovaný na získavanie 
línií s prirodzenou odolnosťou proti chorobám 
a škodcom, vhodných na ďalšie pestovanie a vy-
užitie vo forme potravín, liečivých a tonizujú-
cich rastlín či zdrojov prírodných farbív a aróm. 

SPU bola na plenárnom zasadaní prezento-
vaná štyrmi vedeckými príspevkami z FAPZ, 
FBP a TF. V rámci posterovej prezentácie Ka-
tedra rastlinnej výroby FAPZ grafickým spôso-
bom a trojrozmernými exponátmi predstavila 
výsledky piatich výskumných riešení v oblas-
ti pestovania a využitia láskavca na energe-
tické účely, ktoré boli získané z výskumných 
projektov riešených v rokoch 1997 až 2011. 

Záverečný deň podujatia patril odborným ex-
kurziám. V rámci nich bola prezentovaná aj 
modelová bioplynová stanica SPU na VPP v 
Kolíňanoch, kde sa realizuje výskum v oblas-
ti suchej a mokrej fermentácie fytomasy lás-
kavca s cieľom získania bioplynu. Kongres 
priniesol veľa inšpirácií pre výskum i uplat-
nenie nových poznatkov a riešení v praxi.                                                                 

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil, FAPZ

Je to predovšetkým atraktívne verejné priestran-
stvo pre oddych, šport, hry a trávenie voľného 
času. Každý návštevník si musí všimnúť, akým 
zaujímavým spôsobom autorka návrhu zakom-
ponovala prvky poukazujúce na predchádzajúce 
„životné obdobie" priestoru - pri vstupe do par-
ku a ako obrubu chodníkov či záhonov použila 
koľajnice. Do červena sfarbená drvina evokuje 
koľajiská a je doplnená ruderálnou suchomilnou 
vegetáciou typickou pre priestory železničných 
tratí (napr. budleja, divozel a rôzne trávy). Úpra-
vy parku sa nesú v duchu udržateľnosti, o čom 
svedčí využitie zrážkovej vody v „záhonoch" vlh-
komilných rastlín alebo vo forme veľkej otvorenej 
vodnej plochy, ktorú esteticky dotvára vlhkomilná 
brehová a vodná vegetácia. Tieto úpravy nielenže 
využívajú zrážkovú vodu, ale sú veľmi estetickým 
doplnkom verejného priestoru. Tematika vody a 
koľajníc nás sprevádza po celom parku. Okrem 
zrážkovej vody sa v tomto parku zužitkuje aj vie-
tor. Park sa môže pochváliť množstvom hracích a 
športových prvkov, nechýbajú ani sociálne zaria-
denia. Jednoduchosť sadovníckej kompozície vy-
tvára príjemné kontrasty vo farbách a textúrach a 
dodáva priestoru prírodný ráz, ktorý je miestami 

oživený výraznými farbami kvitnúcich letničiek, 
trvaliek alebo vodných rastlín. Park priam pozýva 
bežcov, športovcov a po oddychu túžiacich ľudí 
na spoločenský život v „exteriéri". Obklopený je 
novými bytovými domami a nepochybne skvalit-
ňuje život ich obyvateľov, resp. zvyšuje hodnotu 
samotných nehnuteľností. Veď kto by už povedal 
NIE na takéto atraktívne bývanie?                                      

Ing. Attila Tóth, FZKI

Okrem univerzity sídliacej v budove paláca 
dýchajúceho históriou, účastníci ocenili kvali-
tu vzdelávacieho programu, profesionalitu za-
hraničných lektorov, ale aj odborne zamerané 
exkurzie do miestnych fariem, bioplynových 
staníc a iných projektov pre rozvoj vidieckych 
oblastí Lotyšska. Nezabudnuteľným zážitkom 
bola návšteva strelnice, rozprávkového lesa v ná-
rodnom parku Térvete, čajovej plantáže, výlet 
do hlavného mesta Rigy či prímorskej Jurmali. 

Organizátori podujatia zase ocenili profesionálne 
pripravené tematické prednášky prof. doc. Ing. 
Márie Kadlečíkovej, CSc., a prof. Ing. Ivety Ubre-
žiovej, CSc., a navrhli im vystúpiť s prednáškami 
aj na Lotyšskej poľnohospodárskej univerzite. 
Na záver intenzívneho programu študenti na zá-
klade teoretických znalostí z projektového ma-
nažmentu a skúsenosti z praktického využitia 
danej problematiky v oblasti regionálneho roz-
voja, predstavili svoje práce hodnotiacej komisii.

Úspešný pobyt na lotyšskej univerzite symbo-
lizuje, že udržateľnosť európskych projektov a 
perspektívny regionálny rozvoj v rôznych oblas-
tiach je v rukách mladej generácie a týmto spô-
sobom sa k nej súčasná problematika dostáva 
bližšie, poskytuje efektívnejšie riešenia a dlhotr-
vajúce výsledky. Veľká vďaka patrí organizáto-
rom projektu, ako aj medzinárodným lektorom.

                    Adriana Čerťaska a kol. študentov

Zameranie výskumnej 
činnosti prebieha v ob-
lasti technológie pes-
tovania a spracovania 
hľúz jakona na Kated-
re rastlinnej výroby 
FAPZ. Hodnotenie 
DNA polymorfizmu 
a genetickej príbuz-
nosti genofondu jako-
na technikami mole-
kulárnej genetiky sa 

realizuje na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín 
FAPZ. Predbežné ročné výsledky dokazujú  adap-
tabilitu sledovaných genotypov v podmienkach  
Slovenska. Svedčia o tom dosiahnuté úrody, ktoré 
sa pohybovali od 2 do 5 kg hľúz  na jednej rastline 
(na snímke).

Využitie jakona                                                               
Jakon je veľmi stará plodina pochádzajúca z po-

horia Ánd v  Južnej Amerike (Bolívia, Ekvádor, 
Peru), pestovaná v nadmorskej výške 1000 až 
3770 m n. m. Nadzemná časť rastliny je vysoká 
1,5 m. Úžitkovú časť tvoria koreňové hľuzy, kto-
rých hmotnosť sa pohybuje od 0,2 do 2 kg. V sú-
časnosti vo svete vzrastá záujem o jakon, a to pre-
dovšetkým vďaka jeho potenciálnemu využitiu v 
racionálnej výžive a v strave diabetikov. Možno 
ho používať vo forme šalátu (v zmesi s ovocím 
alebo zeleninou) či tepelne upravovať (variť, du-
siť, vyprážať), pričom hľuzy jakona sa na rozdiel 
od zemiakových nerozvaria. Ich prednosťou je 

V poľskom meste Toruň sa od 20. do 22. 
septembra konalo 6. medzinárodné vedecké 
sympózium Aplikácia vedeckých výskumov v 
oblasti zlepšenia úžitkových vlastností ošípa-
ných a ich vplyv na rozvoj vidieckych oblastí  
a 3. medzinárodné vedecké sympózium pre 
PhD. študentov a študentov poľnohospodár-
skych univerzít Inovatívne výskumy v oblasti 
chovu zvierat a produkcie. Podujatie organizo-
vala  Univerzita technológie a prírodných vied 
v Bydgoszczi v spolupráci s Fakultou agrobio-
lógie a potravinových zdrojov SPU v Nitre a  
ďalšími univerzitami a výskumnými ústavmi 
z Poľska, Maďarska, Talianska, ČR a Nemecka. 
Na sympóziu sa zúčastnili aj deviati pracov-
níci z Katedry špeciálnej zootechniky FAPZ 
SPU pod vedením prof. Ing. Ondreja Debrecé-
niho, CSc., ktorí sa na podujatí prezentovali 
prednáškami a postermi v anglickom jazyku. 
Prvý deň boli na programe sympózia plenárne 
prednášky orientované na aktuálne problémy  

v chove ošípaných. Potom nasledovala akade-
mická diskusia na tému genetika a reprodukcia, 
výkrmové a jatočné ukazovatele, kvalita mäsa, 
výživa a chov ošípaných, oviec, hydiny a hovä-
dzieho dobytka. Druhý deň patril doktorandom 
a študentom, počas neho vystúpila aj Ing. Iveta 
Szencziová, doktorandka FAPZ, s príspevkom 
na tému Ultrasonografia vemena a ceckov hovä-
dzieho dobytka: perspektívna meracia technika.

Sympózium bolo ukončené záverečným cere- 
moniálom a odovzdávaním cien za najlepšiu 
prezentáciu a poster. V posterovej sekcii sa na 
1. mieste umiestnila autorka článku s príspev-
kom na tému Vplyv vysokej teploty prostredia 
na jatočné ukazovatele ošípaných. Po ukončení 
sympózia sa účastníci zoznámili s historickými 
pamiatkami mesta Toruň a Gdansk. V novembri 
sa poľskí študenti recipročne zúčastnia na 7. ve-
deckej konferencii doktorandov s medzinárod-
nou účasťou, ktorá sa bude konať na SPU.

Ing. Andrea Lehotayová, FAPZ

vysoký obsah tzv. inulínu (22 %) a polyfenolo-
vých antioxidantov, ako aj nízka energetická hod-
nota pozitívne vplývajúca na črevnú mikroflóru. 
Vyrábajú sa z nich rôzne výrobky ako sirup, chip-
sy, sladké pečivo a iné potraviny. Skladovaním 
hľúz  sa výrazne zvyšuje ich sladkosť a vôňa. Lis-
ty  majú protibakteriálne a protizápalové účinky  
a sú vhodné na prípravu liečivých čajov. Nadzem-
ná časť môže slúžiť ako krmivo pre hospodárske 
zvieratá.                   Ing. Ladislav Illéš, PhD., FAPZ  

Odborníci z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre 
v spolupráci s doc. Dr. Ing. Eloyom Fernándezom z Inštitútu trópov  
a subtrópov ČZU v Prahe sledujú adaptabilitu viacerých genotypov jakona 
v podmienkach Slovenska. 

V  rámci Erasmus intenzívneho programu s tematikou zameranou na roz-
voj poľnohospodárstva strávili študenti a profesori FEM koncom septembra  
v priateľskom kolektíve z Poľska, Litvy a Lotyšska dva nezabudnuteľné týždne 
na vzdelávacom seminári v Jelgave v Lotyšsku.

Koncom leta som mal možnosť vstúpiť do úžasného parku Clichy-Batignolles – Martin Luther 
King v Paríži vytvoreného podľa návrhu kreatívnej francúzskej krajinnej architektky Jacqueline 
Osty. Jeho priestor bol ešte pred pár rokmi využívaný ako železničné prekladisko. Zaujímavé 
však je, čo nám ponúka dnes...

Foto:	rch

L.Illéš	a	E.	Fernández	v	poraste	jakona.	

	Foto:	archív	LI

	Foto:	RP

Víťazstvo na medzinárodnom vedeckom sympóziu doktorandov

Zber	 amarantu	 pre	 výrobu	 bioplynu	 na	 VPP		
Kolíňany.																																

Udržateľnosť a perspektívnosť regionálneho rozvoja  
je v rukách mladých ľudí

Na prechádzke v nadčasovom parížskom parku

Park	sa	nesie	v	duchu	udržateľnosti	-	
využitá	je	nielen	zrážková	voda,	ale	aj	vietor.																																																																																																																							

Foto:	AT

Hodnotenie implementácie prístupu LEADER v Nitrianskom kraji
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvo-

ja zorganizovala od 15. júla do 10. augusta sied-
mu Prípadovú štúdiu pre zahraničných študentov 
v rámci programu Erasmus Mundus - Medziná-
rodné magisterské štúdium v študijnom programe 
Rozvoj vidieka (IMRD).

Program IMRD je medzinárodný vzdelávací 
program, ktorého cieľom je vzdelávanie študentov 
z celého sveta na 2. stupni vysokoškolského štú-
dia. Súčasťou dvojročného programu je aj úspešné 
absolvovanie štvortýždňovej praktickej - prípado-
vej štúdie organizovanej na partnerskej Univerzite 
v Pise, v Taliansku, alebo na SPU v Nitre. 

Cieľom tohtoročnej  prípadovej štúdie na SPU 
v Nitre bolo poskytnúť študentom teoretické po-
znatky a praktické zručnosti z oblasti implemen-
tácie prístupu LEADER v rámci Nitrianskeho kraja. 
Zúčastnilo sa na nej 13 študentov z 9 krajín (USA, 
Nemecko, Mexiko, India, Rumunsko, Albánsko, 

Mongolsko, Francúzsko a Kirgizsko). Prípadovú 
štúdiu odborne viedla Ing. Jela Tvrdoňová, PhD. 
So zahraničnými študentmi  pracovali v skupinách 
odborníci z FEŠRR: Ing. Ivan Takáč, PhD., Ing. Mo-
nika Bumbalová, Ing. Marián Hamada a Ing. Da-
niel Madarász. Do prípadovej štúdie boli zahrnuté 
aj miestne akčné skupiny (MAS): Dolná Nitra a  
CEDROŇ, ako aj Dolnohronské rozvojové partner-
stvo a Združenie Dolný Žitný Ostrov. 

Výsledky a výstupy prác študentov boli pre-
zentované 10. augusta na pôde SPU. Následne sa  
uskutočnila podnetná diskusia k dosiahnutým vý-
sledkom, návrhom a odporúčaniam študentov pre 
cieľové skupiny (MAS) s cieľom vylepšiť ich rozvo-
jové stratégie. Na prezentáciách sa zúčastnili zá-
stupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvo-
ja vidieka SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
rozvojových partnerstiev a MAS.  

Doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., FEŠRR

poslancom, ktorí rozhodujú aj o budúcnosti agro- 
politiky: Anne Záborskej, Sergejovi Kozlíkovi, Vla-
dimírovi Maňkovi a štátnej tajomníčke MPaRV SR 
Magdaléne Lacko-Bartošovej, vypočuť si názory 
predstaviteľov vlády, národného parlamentu a zá-
stupcov poľnohospodárskeho sektora. Na stretnu-
tí, ktoré otvoril rektor SPU, prof. Peter Bielik, sa 
zúčastnil aj Z. Simon, člen výboru NR SR pre pô-
dohospodárstvo a životné prostredie, M. Seman-
čík, predseda SPPK, a J. Halgašová, riaditeľka PK 
Slovenska. Europoslanci a diskutujúci na tému ag-
ropolitiky EÚ sa zhodli na tom, že rozdiely medzi 
novými a starými členmi by mali byť minulosťou, 
udržateľnosť systému prioritou a  poľnohospodár-
ska politika EÚ spravodlivejšia. Mala by odstrániť 
rozdiely v priamych platbách medzi starými a no-
vými členskými štátmi EÚ. Dominuje aj požiadav-
ka na zvyšovanie kvality a bezpečnosti potravín a 
zabezpečenie pracovných miest na vidieku. 

Podľa S. Kozlíka, v poľnohospodárskom i potra-

vinárskom sektore v súčasnosti dochádza na jed-
notnom trhu k zneužívaniu sily. Zároveň  uviedol, 
že Slovensko ako jediná krajina nemá  schválenú 
národnú stratégiu SPP na úrovni parlamentu. Vy-
jadril aj nevyhnutnosť chrániť európsky trh pred 
ďalším dovozom potravín z tretích krajín (Číny, 
Brazílie) a regulovať činnosť obchodných reťaz-
cov na Slovensku. Pripravovaná nová SPP by mala 
byť v EP schválená do leta budúceho roku. Platiť 
má od roku 2014. V súčasnom rozpočtovom ob-
dobí (2007 - 2013) predstavuje Spoločná poľno-
hospodárska politika EÚ približne 40 % celkového 
rozpočtu. V návrhu na budúce sedemročné ob-
dobie by mal byť rozpočet na približne rovnakej 
úrovni, vo výške okolo 435,5 miliárd eur. Podľa 
odborníkov by to však percentuálne a reálne pred-
stavovalo pokles financovania poľnohospodár-
stva. Europoslanci preto presadzujú zachovanie 
súčasnej úrovne výdajov rozpočtu EÚ na poľno-
hospodárstvo do roku 2020.              rch

S europoslancami o novej spoločnej poľnohospodárskej politike
pokračovanie zo strany 1
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Václava Havla za prezidenta Československa. Od 
svojich rodičov a v škole sme sa dozvedeli  ako ľu-
dia žili v komunizme. Nesloboda, strnulosť a vše-
obecný nedostatok spolu s pocitom, že ľudia žijú 
vo vnútri koncentračného tábora (ostnaté drôty, 
vojaci so psami a samopalmi na hraniciach) boli 
hlavnými problémami vtedajšej spoločnosti. Mali 
by sme sa svojim rodičom poďakovať a vážiť si 
slobody, ktoré pre nás dosiahli. Niekedy sa však 
vynára otázka či si vydobytú slobodu vážime 
dostatočne, či ju nenechávame upadať do zabud-
nutia a len sa prispôsobujeme životnému štýlu. 
Sme naozaj takí slobodní ako sa cítime? Nie sme 
viazaní naším ekonomickým a sociálnym prostre-
dím? Prečo sme vybudovali spoločnosť, v ktorej 
je vymožiteľnosť práva takmer nulová, v ktorej 
ťažko pracujúci doplácajú na tých lenivých, v kto-
rej po skončení vysokej školy pôjdete radšej čis-
tiť zemiaky na západ ako pracovať za minimálku 
doma? Naozaj sme sa po r. 1989 stali slobodnými 
a nezávislými? Moja odpoveď znie: určite áno, ale 
v poslednej dobe mám pocit, že vydobyté slobo-
dy veľmi rýchlo strácame.
Ing. Ján Lajda: Tento štátny sviatok vnímam ako 
deň venovaný pamiatke či oslave udalosti, ktorú 
som nezažil alebo som bol príliš mladý na to, aby 
som si uvedomoval čo sa vtedy dialo. Pamätám si 
len život po prevrate, teda v demokratickom zria-
dení Slovenskej republiky a neviem ho porovnať 
s obdobím pred revolúciou. Podľa dostupných 
informácií si však myslím, že slovenský národ ne-
bol v plnej miere pripravený na zmenu, ktorá sa 
udiala. Najmä z ekonomického hľadiska prebehla 
zmena katastrofálnym spôsobom a následky 
sú badateľné dodnes. Dokonca ani v súčasnos-
ti, v roku 2012, nie je náš národ schopný využiť 
všetky výhody demokratického zriadenia, ale na- 
opak, vo výraznej miere sa prejavujú nedokona-
losti systému ako je korupcia, netransparentnosť 
a pod.
Bc. Ladislav Karas: Idea zmeny sa nenaplnila 
podľa očakávaní, keďže veľa vecí v našej spoloč-
nosti nefunguje. Osobne ma mrzí, že ako krajina 
nevyužívame svoj potenciál a zahadzujeme šan-
cu, ktorú sme dostali. Treba si však uvedomiť, že 
po toľkých rokoch „železnej opony” to inak ani 
nemôže byť. Napriek existujúcim negatívam sa 
na Slovensku vytvára priestor pre šikovných a tvr-
do pracujúcich ľudí.
Ing. Andrej Husár: Udalosti tohto dňa vnímam 
ako reprodukované informácie. Ja osobne som 
v tomto čase ,,bojoval za slobodu“ tým, že som sa 
zdokonaľoval v lezení po štyroch, zatiaľ čo státie 
na vlastných nohách bola moja ďalšia méta. Dnes 
je 17. november dňom, keď sa ľudia viac ako ino-
kedy zamýšľajú nad otázkou: Je toto naplnenie 
našich predstáv o slobode a demokracii? Splnili 
sa naše túžby, sny a očakávania po dvadsiatich 
troch rokoch? Stojíme konečne na vlastných no-
hách? Odpovede nechávam na vás...              rch 

17. november očami našich študentov
pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 1
a viac ako 340 študentov a 170 učiteľov bolo prija-
tých zo zahraničia. Súčasťou programu sú aj Eras- 
mus Intenzívne programy, v realizácii ktorých 
SPU patrí medzi najaktívnejšie univerzity v SR. 

Erasmus už nie je iba vzdelávacím progra-
mom, počas rokov pribudol aj kultúrny a sociá- 
lny rozmer. Neprináša úžitok len zúčastneným 
študentom, ale je dôležitým impulzom rozvoja 
samotných univerzít, resp. národných systémov 
vzdelávania v zapojených krajinách. Je jedným 
z pilierov internacionalizácie vzdelávania aj na 
našej univerzite. SPU ako jediná zo slovenských 
univerzít získala európsku značku kvality ECTS 
Label 2010 - 2013, ktorá svedčí o korektnej apliká-
cii Európskeho systému prenosu kreditov ECTS. 
Kvalitná realizácia mobilít v rámci programu 
Erasmus na SPU bola tiež ocenená Národnou 
agentúrou Programu celoživotného vzdelávania 
(PCV) v SR značkou Kvalita Erasmus mobility 
2012. Potešiteľné je aj pozitívne hodnotenie od 
zástupkyne Európskej komisie Nataschy Sanders, 
ktorá navštívila našu univerzitu 8. novembra pri 
príležitosti monitorovacej návštevy Národnej 
agentúry PCV v SR. Poďakovanie však patrí nie-
len administrátorom a fakultným koordinátorom 
programu Erasmus na SPU, ale predovšetkým 
učiteľom, ktorí vyučujú zahraničných študentov 
v anglickom jazyku. Kancelária zahraničných 
vzťahov a medzinárodných vzdelávacích progra-
mov pod záštitou rektora SPU pri tejto príležitosti 
pripravuje stretnutie učiteľov vyučujúcich v an-
glickom jazyku s vedením univerzity a predstavi-
teľmi Národnej agentúry PCV v SR pod názvom 
Pozvanie na kávu s Erasmom, ktoré sa uskutoční 
19. novembra v Kongresovom centre ŠD A. Ber-
noláka. V ďalšom programovacom období EÚ 
by mal program pokračovať pod názvom Eras- 
mus pre všetkých a priniesť nové možnosti mo-
bilít aj do krajín mimo EÚ, ako aj vyššie granty.                                                                                                   
                           Ing. Gabriela Slivinská, KZVMVP

Začiatky európskej spolupráce po vojne - hlavný cieľ mier
Spolupráca v oblasti kultúry a vzdelávania - 

Rada Európy (Council of Europe) 
1949

1951 Európske spoločenstvo uhlia a ocele

Európske ekonomické spoločenstvo (Rímske zmluvy) 1957

1975

Prvý akčný plán ES v oblasti spolupráce
Rezolúciou rady ministrov boli okrem iných cieľov sta-
novené aj približovanie vzdelávacích systémov v Európe 
a spolupráca v oblasti VŠ vzdelávania  pri zachovaní 
národných systémov vzdelávania jednotlivých štátov

Štartuje Erasmus - podpora spolupráce univerzít 
(networking) a mobilít študentov (granty) 1987

1989
Erasmus Student Network (ESN) - students helping 
students, študentská dobrovoľnícka organizácia, ktorá 
pomáha zahraničným študentom

Vznik Európskej únie (Maastrichtská zmluva) - zavede-
nie jednotného trhu, prvé oficiálne ukotvenie spolupráce 

členských štátov vo vzdelávaní a odbornej príprave

1992

SOCRAtES - program pre vzdelávanie; 
Kapitola I:  Erasmus - VŠ vzdelávanie;

čo? dôraz na kvalitu vzdelávania a vytvorenie Európskeho 
vzdelávacieho priestoru

ako? - podpora európskej dimenzie na VŠ, mobility 
študentov

Kapitola II: Comenius - základné a stredné školy
Kapitola III: Jazyky, Informačné technológie, 

vzdelávanie dospelých
LEONARDO DA VINCI - program pre odborné 

vzdelávanie a prípravu

1993

1998

Slovensko vstupuje do programu Erasmus
Národná agentúra pre program Socrates v SR - SAAIC 
Počet zapojených univerzít v SR 6
Prví slovenskí Erasmáci v zahraničí 59,  z SPU 4

Počet zapojených univerzít v SR 15
Počet vyslaných študentov 380, 

z SPU 15
1999

SOCRAtES II - program pre vzdelávanie; akcie:
Erasmus - VŠ vzdelávanie 

čo? - podpora Európskej dimenzie vo vzdelávaní, 
výučby jazykov, spolupráce a mobility 

ako? - mobilita učiteľov, študentov,  
zavedenie Európskeho systému prenosu kreditov (ECTS), 

tematické siete univerzít
Grundtvig - pre vzdelávanie dospelých

Comenius - pre základné a stredné školy
Lingua - pre jazykové vzdelávanie

Minerva - pre dištančné vzdelávanie 
a informačné technológie

LEONARDO DA VINCI II: pre odborné vzdelávanie
 a prípravu

2000

2001 Zavedenie Európskeho systému prenosu kreditov 
ECtS na všetkých fakultách SPU

2002 Oslava  miliónteho študenta Erasmus

2004 Turecko vstúpilo do programu

2005 Zavedenie Európskeho systému prenosu kreditov ECTS 
na univerzitách v SR

2006

PROGRAM CELOžIVOtNéHO VZDELáVANIA:
podprogram Erasmus - mobility študentov - štúdium, 
pracovná stáž; mobility učiteľov, školenia pracovníkov 

VŠ, akademické siete, Intenzívne programy, 
Erasmus Intenzívne jazykové kurzy

podprogram Leonardo da Vinci - inovatívne projekty, 
mobilitné projekty - mobilita absolventov VŠ a ľudí na 

trhu práce, mobilita  pracovníkov odborného vzdelávania 
a prípravy

podprogram Grundtvig - vzdelávanie dospelých
podprogram Comenius - základné  a stredné školy

Prierezový program - informačné technológie, jazyky a 
program Jean Monnet - vzdelávanie o EÚ

2007

20 rokov programu Erasmus v EÚ
vyslaní študenti celkom: EÚ  - 1, 3 mil študentov  
10 rokov Erasmus v SR - 
vyslaných celkom 8000 študentov 
SPU v Nitre - 430 študentov; 
Vznik ESN UNIAG 
sekcia študentskej organizácie ESN na SPU

2008 Prvých 44 študentov SPU absolvovalo Erasmus 
pracovnú stáž v podniku v zahraničí

2009 Oslava dvojmiliónteho študenta Erasmus, vstup Chorvát-
ska do programu

2011 Vstup Švajčiarska do programu

2012

25 rokov programu Erasmus v EÚ
viac ako 2 milióny vyslaných študentov
SPU:  vyslaných vyše 900 študentov; 206 učiteľov; pri-
jatých 346 zahraničných študentov a 177 učiteľov; vyše 
30 Erasmus Intenzívnych programov pre 200 našich a 
zahraničných študentov; 344 predmetov ponúkaných 
v AJ; medzinárodné študijné programy v AJ; európska 
značka kvality ECtS Label 2010-2013 pre SPU a sloven-
ská značka Kvalita Erasmus mobility 2012

2013

Príprava nového programu Erasmus for All 2014

Pre literatúru nik-
dy nie je neskoro, jej 
tvorba si na rozdiel 
od vedy vyžaduje 
isté životné skúse-
nosti. Tieto slová 
platia aj o Ing. Vladi-
mírovi Protopopovi, 

našom bývalom kolegovi a vedúcom Klubu zá-
ujmovej činnosti na SPU, v súčasnosti na zaslú-
ženom dôchodku, ktorý 18. októbra prezentoval 
svoju prvú knihu Príbehy z jednej štiavnickej uli-
ce a fotoateliéru.  Slávnostná vernisáž, na ktorej 
nechýbala ani naša redakcia, sa konala v prostre-
dí dýchajúcom históriou - v Pracovni komorských 
grófov v Kammerhofe v Banskej Štiavnici. Dielko 
je venované rodnému mestu, otcovi Sergejovi Pro-
topopovi, uznávanému akademickému maliarovi 
a fotografovi, priekopníkovi reportážnej sociálnej 
fotografie, mikrofotografie drevín na Slovensku a 
ako sa vyznáva autor v úvode knihy, aj všetkým 
ľuďom, ktorí dajú prednosť slovu „naše“ pred slo-
vom „moje“.  Knižočka so zaujímavými dobovými 
fotografiami je pretkaná spomienkami na detstvo. 
V prvej časti autor spracoval do literárnej podoby 
nevšedné životné príbehy svojho otca, pôvodom 
z Ukrajiny, na pozadí určitých dejinných udalostí, 
najmä v období 2. svetovej vojny a po oslobodení.  
V ďalšej časti sa čitateľ môže zoznámiť s povied-
kovou tvorbou  Ing. V. Protopopova, naplnenou 
životnými skúsenosťami. Kniha je podnetným 
čítaním, silný je najmä jej hodnotový rozmer. 
                                                                                                           rch  

SPU oslavovala 13. septembra 60. výročie svoj-
ho vzniku. V aule univerzity sa konala oslava pre 
zamestnancov, akademickú a vedeckú verejnosť. 
Nakoľko ešte nebol začiatok semestra, študenti sa 
na tejto krásnej udalosti nemohli zúčastniť. Oslavy 
ich však neminuli. Pekný darček na začiatok nové-
ho akademického roka 2012/2013, presnejšie 26. 
septembra, nám dal náš pán rektor Dr.h.c. prof. 
Ing. Peter Bielik, PhD., v podobe koncertového ve-
čera s názvom SPU FEST, na ktorom vystupovali 
hudobné skupiny Známe tváre, Sem a tam, Rock 
for, Borra a asi najväčší „lámač bezpečnostných 
zábran“ Horkýže slíže. Prezentovali sa tu aj záuj-
mové krúžky pôsobiace na našej univerzite, ako 
napr: Internátne rozhlasové štúdio, Divadielko na 
Osmičke, Club Capoeira Oxumare Cabana, Klub 
katolíckej mládeže SPU, folklórny súbor Zobor a 
ďalšie. Areál bývalej vojenskej katedry SPU (auto-
cvičisko) doslova dunel a praskal vo švíkoch vďa-
ka dobrému programu a dobrej nálade. 

Ing. Roderik Virágh, FEM

SPU FEST – darček 
študentom od rektora

Spoločnosť Veolia Transport 
Nitra a.s. v spolupráci s nitrian- 

skymi univerzitami odštartovala projekt Štu-
dentský expres. Ide o dopravu pre študentov 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a  Uni-
verzity Konštantína Filozofa do miest trvalých 
bydlísk a späť (Prešov, Košice, Zvolen, B. Bystri-
ca...), priamo spred internátov a škôl. Viac infor-
mácií získate na www.veolia-transport.sk

Študentský expres

Príbehy písané srdcom

Foto:	Ivo	Fandel																		

1987 2012
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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
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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 

  Oznamujeme                               
Dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu 
SPU v Nitre vypisuje druhé kolo výberového 
konania na obsadenie dvoch miest na dokto-
randské štúdium v akreditovanom študijnom 
odbore 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekono-
miky, št. program: ekonomika a manažment 
poľnohospodárstva a potravinárstva. Prihlásiť 
sa môžu absolventi 2. stupňa štúdia uvedené-
ho alebo príbuzného ŠO.  Témy DDP: Modelo-
vanie dopadov poľnohospodárskych politík na 
pakistanské poľnohospodárstvo, Globálny trh 
potravín, Arabská jar a potravinová bezpečnosť 
v Líbyi. Uzávierka prihlášok je 30. 11. 2012.

 POzvanie                               

V aule SPU v Nitre sa 12. decembra 2012  
o 18. 00 h bude konať vianočný benefičný 
koncert pod záštitou rektora SPU. Výťažok 
z podujatia bude venovaný na podporu akti-
vít Správy zariadení sociálnych služieb mesta 
Nitry. V podaní umelcov zaznejú folklórne, 
operetné, operné a jazzové melódie. Hosťom 
večera bude sólista Opery SND Martin Ma-
lachovský, v programe vystúpi aj Cimbalová 
hudba Zobor, Folklórny súbor Zobor a ďalší. 
Všetkých vás srdečne pozývame!                     r

M. Božiková: Obnoviteľné zdroje energie v teó-
rii a praxi.  Slnečná energia a veterná energia. 1. 
vyd., náklad 100 ks, cena  4,50 € 
J. Golian a kol.: Bezpečnosť a hygiena potravín. 1. 
vyd., náklad 150 ks, cena 6,10 € €
J. Golian a kol.: Bezpečnosť a kontrola potravín. 
1. vyd., náklad 150 ks, cena 6,60 € €
J. Golian : Laboratórne analýzy z hygieny potra-
vín. 1. prepracované vyd., 300 ks, cena 3,20 € €
J. Golian: Hygiena potravín. 1. prepracované vyd., 
300 ks, cena 4,20 € €
J. Kollár: Ochrana okrasných rastlín. 1. vyd., ná-
klad 200 ks, cena 5,60 € €
T. Baranec a kol.: Botanika. 2. nezmenené vyd., 
náklad 600 ks, cena 3,50 €
P. Kováčik a kol.: Výživa rastlín. 1. vyd., náklad 
300 ks, cena 5,80 € €
J. Mareček: Skladovanie rastlinných produktov. 1. 
vyd., náklad 200 ks, cena 5,20 € €
R. Savov – D. Lančarič: Manažment podniku. 1. 
vyd., náklad 200 ks, cena 3,80 €
V. Petřvalský a kol.: Zoológia. 4. nezmenené vyd., 
náklad 400 ks, cena 2,50 € €
M. Angelovičová  –  J. Bulla: Ochrana zvierat a 
produkcia potravín. 2. nezmenené vyd., náklad 
500 ks, cena 2,50 €€
F. Kuzma a kol.: Hospodárska politika. 1. vyd., 
náklad 500 ks, cena 2,30 €
J. Žiarovská a kol.: Plant Genetic Technologies, 
skriptá v angl. jazyku. 1. vyd., náklad 80 ks, cena 
5,80 € €
D. Hillová: Tvorba v sadovníckom kvetinárstve. 1. 
vyd., náklad 200 ks, cena 4,20 € €
R. Židek: Imunoanalysis in Biology and Food 
Science (skriptá v angl. jazyku na CD). 1. vyd., 
náklad 50 ks, nepredajné
V. Ducková  –  A. Pavelková: Označovanie a bale-
nie potravín. 1. vyd., náklad 150 ks, cena 6,30 €
O. Lukáč a kol.: Repetitórium molekulovej fyzio-
lógie. 2. nezmenené vyd., náklad 200 ks, cena 4 € 
A. Holúbeková a kol.: English for Specific Purpo-
ses in Agriculture (Pre-Intermediate). 2. nezme-
nené vyd., náklad 100 ks, cena 4 €€
Š. Týr – T. Vereš: Náuka o burinách (buriny a ich 
regulácie). 1. vyd., náklad 300 ks, cena 3,50 € €
D. Bartošová Krajčovičová a kol.: Špeciálne sa-
dovnícke úpravy. 1. doplnené a prepr. vyd., ná-
klad 150 ks, cena 5,90 € €
J. Kročková a kol.: Repetitórium z biológie živo-
číšnej produkcie (Pracovný zošit). 1. vyd., náklad 
400 ks, cena 2 € €
M. Hambálková – Z. Lušňáková: Manažment ob-
chodnej firmy. 1. vyd., náklad 300 ks, cena 4,50 € 
Skriptá v tlači
M. Kadlečíková a kol.: Základy manažmentu, 1. 
vydanie.                                    Vydavateľstvo SPU

Katedra odborného jazykového vzdelávania  
FEM SPU oznamuje, že v akademickom roku 
2012/2013 otvorila prípravné jazykové kurzy 
k certifikátu UniCert ®  B2 a C1, do ktorých je 
možné sa ešte prihlásiť: 
Anglický jazyk B2 (od 18.10.2012 – 20.12.2012), 
rozsah kurzu 30 hodín/ZS

Anglický jazyk C1 (od 22.10.2012), rozsah kur-
zu 15 hod./ZS, 15 hodín/LS
Cena kurzu: 80 eur/30 hod.
Predpokladaný termín zahájenia nových kurzov 
pre jazyky – anglický, nemecký, ruský – február 
2013. 
Termíny najbližších skúšok UniCert ®  B2, C1. 

Jazykové kurzy a skúšky na KOJV

Skúška / kurz Uzávierka Termín  konania pís. časti1 Cena Poznámka
Skúšky Cambridge ESOL

CAE – CB2 /C1 26.11.2012 8. 12. 2012 204 € Neskorá registrácia
FCE – PB3 /B2 19.11.2012 30.11.2012 189 € Neskorá registrácia

Skúšky TOEFL
TOEFL   29.11.2012 7.12. 2012 200 $ Registrácia len online

Skúšky City & Guilds
Mastery C2 19.10.2012 23. 11. 2012

Skúšky Goetheho inštitútu
Goethe-Zertifikate B1, B2 16.11.2012 13. 12. 2012 109 € (B1), 131 € (B2)

Štátne jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka

Základná ŠJS (B2) Po uzávierke 16.11.2012 -
Jarný termín – uzávierka 

31.3.2013
Všeobecná ŠJS (C1) Po uzávierke 23.11.2012 -

Skúšky ECL – slovenčina pre cudzincov

ECL A2, B1, B2, C1 Po uzávierke 6. – 8. 12. 2012 -
Jarný termín – uzávierka 

6.4.2013
Kurzy

Prípravný kurz na TOEFL 19.11.2012 26.11. – 30.11.2012 58 € (počet os. / skupina: 4 – 10) Rozvrh: 18.00 – 19.30 (Po – Pi)

Prípravný kurz na GZ B24 28.11.2012 10.,12.,14.12.2012 55 € (počet os. / skupina: 3 – 8) Rozvrh: 18.00 – 20.30 (Po, ST, 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 16. 11. do 13. 12. 2012

Vysvetlivky: 1Ústna časť skúšok sa koná pre kandidátov individuálne – podľa rozpisu,  2CB -  computer-based, 
                               3PB - paper-based,  4GZ B2 – skúška Goethe-Zertifikat B2.

17
8/

20
12

V SPU sa 6. novembra konala Študentská kvap-
ka krvi. Kampaň pod heslom Podaj pomocnú 
ruku sa primárne zamerala na prvodarcov z ra-
dov mladých ľudí. Krv darovalo vyše sto študen-
tov SPU. Máš päť minút? Dosť na to, aby si nie-
komu zachránil život! Ďalšia akcia s rovnomen-
ným názvom sa bude konať vo februári. Darovať 
krv môžu všetky zdravé osoby vo veku 18 až 65 
rokov, ktoré vážia nad 50 kilogramov.  

Marína Valentíková, FEŠRR

Chýba nám červená

Skúška   Písomná časť Ústna časť termín podania prihlášky

Anglický jazyk B2 22.01.2013 29.01.2013 do 15.12.2012

Nemecký jazyk B2 17.01.2013 24.01.2013 do 15.12.2012

Ruský jazyk B2                                       informácie na KOJV   

Anglický jazyk C1* 23.01.2013 30.01.2013 do 15.12.2012

Nemecký jazyk C1* 18.01.2013 25.01.2013 do 15.12.2012

 S PietOu                            
Katedra kvality a strojárskych technológií 

TF s hlbokým zármutkom oznamuje, že  
24. októbra 2012 nás vo veku 75 rokov navždy 
opustil bývalý dlhoročný pedagóg, kolega 
a priateľ prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc.

Česť jeho pamiatke!
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  POzÝvame VÁS                           
Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa 

poriadajú

Termín: 
19. januára 2013 o 19.00 h 
Miesto:
Estrádna hala PKO, J. Kráľa 4, Nitra
Cena vstupenky: 49 eur
Informácie: 
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou SPU, 
kl. 5538, 5533

Skalica - malé mesto, veľa pamiatok a zážitkov...

  Počas odbornej exkurzie nás sprevádzala 
Ing. Renáta Fasurová, absolventka našej fakul-

ty. Väčšina z nás ani netušila,  koľko historic-
kých pamiatok v sebe Skalica skrýva, veď len 
sakrálnych sme narátali jedenásť, čo je na také 
malé mestečko dosť nezvyčajné. Na prilákanie 
turistov tu využívajú rôzne marketingové ná-
stroje, s ktorými sme sa mohli zoznámiť na pre-
zentácii v priestoroch tamojšieho mestského 
úradu. Najzaujímavejšia bola plavba loďkou po 
Baťovom kanáli, ktorý kopíruje hranicu Českej 
a Slovenskej republiky.  Pôvodne slúžil na za-
vlažovanie a neskôr na prepravu lignitu z bane 
v Ratiškoviciach. V súčasnosti sa „Baťák“ vyu-
žíva najmä ako turistická vodná cesta či miesto 
pre atraktívnu dovolenku  na slovensko-českom 
pohraničí. Okrem zážitku z plavby mesto po-
núka množstvo gastronomických zážitkov. My 
sme vo Františkánskom kláštore neodolali tra-
dičnému skalickému trdelníku. 

Mesto má čo poskytnúť návštevníkom 
a úprimne veríme, že to nebola naša posledná 
exkurzia do Skalice.         

                        M. Karľová, M. Vooková, FEŠRR

Začiatkom októbra sme sa spolu s  ďalšími študentmi 2. ročníka FEŠRR (odbor ma-
nažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu) zúčastnili na exkurzii v rámci 
predmetu organizácia služieb cestovného ruchu. Navštívili sme Skalicu - mesto, ktoré 
sa v oblasti cestovného ruchu rozvíja každým rokom.

Skalica	 je	 (zatiaľ)	 jediným	 prístavom	 na	 slo-
venskej	strane.	 													Foto:	archív	autoriek

 Práve Vyšli                    skriptá

Medzinárodná diskusia 
na Superportáli MyUniversity

Milí študenti, vážení kolegovia, portál MyUni-
versity poznáte už viac ako rok. Prostredníctvom 
tejto stránky sa delíte o svoje názory, skúsenosti 
a postrehy a prispievate tak k otvorenej diskusii 
na našej univerzite. 

V októbri 2012 odštartovala nová etapa projek-
tu MyUniversity, ktorá posúva náš informačno-
-diskusný portál o krok ďalej. Štrnásť univerzít 
zo Slovenska, Španielska, Bulharska a Švédska 
sa spojilo a vytvorilo priestor pre spoločnú eu-
rópsku diskusiu na Superportáli MyUniversity. 
Pravidelne budeme pre vás pripravovať témy, 
ku ktorým sa budú môcť vyjadriť všetci regis-
trovaní používatelia. Budete tak mať jedinečnú 
príležitosť dozvedieť sa viac o živote kolegov či 
porovnať svoje názory na dianie na jednotlivých 
univerzitách. Tisíce používateľov všetkých lokál-
nych portálov tak vytvoria jedinečnú medziuni-
verzitnú európsku diskusiu.  

Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP

Vianočný dar SPU

* pre ekonómov a študentov európskych rozvojových programov


