
Významného životného jubilea, šesťdesia-
tych narodenín, sa 29. novembra 2012 dožil 
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre.  

Vážený pán rektor! V mene akademickej 
aj študentskej obce, priateľov z akademic-
kého a spoločenského života Vám srdečne 
blahoželáme k životnému jubileu a prajeme 
pevné zdravie, veľa tvorivých síl, vedeckej 
inšpirácie a energie pri výkone funkcie. Do 
ďalších rokov Vám želáme veľa osobného 
šťastia a spokojnosti.            Vaša univerzita    

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodár-
ske, lesnícke, potravinárske a veterinárne 
vedy pri SAV udelila prof. Petrovi Bielikovi 
pri príležitosti jeho životného jubilea najvyš-
šie vyznamenanie - medailu Juraja Fándlyho 
za rozvoj poznania v oblasti ekonomických 
vied. Predseda Akademického senátu SPU 
v Nitre doc. Ing. Ján Weis, CSc., mu udelil 
Zlatú medailu za aktívnu pedagogickú a ria-
diacu prácu a zásluhy o rozvoj vzdelanosti 
a vedy v prospech SPU v Nitre.                     r
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Koncert na dobročinné účely

Vážení kolegovia, milí študenti, partneri 
a priatelia našej alma mater,

o niekoľko dní nás ča-
kajú Vianoce, sviatky 
s prívlastkom najkrajšie 
v roku a po nich vojde 
do našich príbytkov no- 
vý rok 2013. Zmenia sa 
čísla v kalendári, avšak ne-
zmenenými zostanú hod- 

noty ako je vzájomná úcta, priateľstvo, ver-
nosť či spolupatričnosť. Odchádzajúci rok zo-
stane v našich spomienkach, veď v ňom bolo 
všeličo – šťastie i rozčarovanie, radosti i straty. 
V pamäti každého z nás sú zapísané tie svoje 
zážitky. Mnohé z nich nám dodávajú silu, po-
máhajú prekonať zložité situácie a dosahovať 
nové méty.

Aj naša univerzita v roku 2012 zapĺňala 
stránky kroniky a pokračovala v aktivitách 
budovania a rozvíjania svojej značky. Pedago-
gicko-výskumní pracovníci, študenti a dokto-
randi zanechali množstvo poznatkov preme-
nených do vedeckých publikácií, prezentácií 
na vedeckých konferenciách, poradenstva pre 
prax, riešili zložité projekty zamerané na skva-
litnenie vzdelávania či dobudovania pracovísk 
špičkovou technikou, absolvovali mobility pre 
nadobudnutie nových poznatkov. Univerzita 
úspešne rozvíjala domácu i medzinárodnú 
spoluprácu, vytvorila podmienky pre rozvoj 
univerzitných pracovísk a skvalitnila ubyto-
vanie študentov. No hlavnou udalosťou roka 
2012 bolo 60. výročie vzniku Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity v Nitre ako jedi-
nečnej vzdelávacej inštitúcie v agropotravinár-
skom rezorte.  

Nový rok je novou príležitosťou. Jedným 
z našich plánov je vybudovať univerzitné vý-
skumné centrum AGROBIOTECH v oblasti 
agrobiológie, biotechnológií a technológií v 
poľnohospodárstve, potravinárstve, bioener-
getike a bioekonomike. Bude úzko zamerané 
na prepojenie vzdelávania, vedy a výskumu s 
praxou a bude mať reálny dopad na regionál-
nu zamestnanosť a lepšiu kvalitu života ľudí. 
Súčasne sa nám núka veľká šanca zapojiť sa 
do siete Dunajských technologických cen-
tier po podpise zmluvy o jeho vybudovaní na 
SPU  v Nitre. Som presvedčený, že úspech na-
šej práce v prospech napredovania univerzity 
bude závisieť od každého z nás. 

Milí priatelia, Vianoce a Nový rok sú magic-
ké sviatky, prinášajúce do našich rodín radosť, 
teplo a pohodlie. Želám vám, aby ste ich strá-
vili v kruhu najbližších a zo srdca vám prajem, 
aby všetko to dobré, čo vás tešilo v odchádza-
júcom roku našlo svoje pokračovanie či napl-
nenie v  nadchádzajúcom roku. 

Prajem vám a vašim rodinám veľa zdravia, 
šťastia, radosti, tvorivých síl a naplnenie všet-
kých predsavzatí. Príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov, šťastný a úspešný nový rok 2013! 
                    Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil 19. novembra najúspešnejších 
študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, 
ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej, športovej alebo  
kultúrnej činnosti. 

V nitrianskej synagóge sa 3. decembra konalo 
slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva. Počas neho primátor Jozef Dvonč udelil 
Cenu mesta výnimočným osobnostiam Nitry, 
ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. 

Predvianočný čas na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 
v  Nitre spríjemnil 2. ročník benefičného podujatia Vianočný dar 
SPU, konaného 12. decembra pod záštitou rektora prof. Petra Bieli-
ka.  Finančný výťažok z podujatia bol aj tento rok venovaný Správe 
zariadení sociálnych služieb (SZSS) mesta Nitry pre autistické deti 
a mládež. 

Slávnostný akt oceňovania na Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzite v Nitre sa už tradične 
koná pri príležitosti Medzinárodného dňa štu-
dentstva, za účasti vedenia univerzity a fakúlt. 
Z každej fakulty boli ocenení traja študenti. 

V úvode sa prítomným krátko prihovorila prof. 
RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre 
vzdelávaciu činnosť a ECTS, ktorá priblížila 17. 
november v historickom kontexte. Následne 
predstavila študentov, ktorým bol na návrh fa-
kúlt udelený ďakovný list za vzornú reprezentá-
ciu SPU a mimoriadne štipendium. Oceneným 
sa prihovoril rektor P. Bielik. Zdôraznil, že každý 
z nich je prínosom pre alma mater aj pre celú 
spoločnosť a zablahoželal im k dosiahnutému 
úspechu. „Všetci máme radosť z vášho úspechu! 
Želám vám veľa síl, elánu a dobrého zdravia vo 
svojej zmysluplnej práci. Poďakovanie patrí aj va-
šim pedagógom, ktorí vám boli oporou,“ zdôraz-
nil. Na záver najúspešnejších študentov pozval na 
koncert Vianočný dar SPU. Za ocenených študen-
tov sa vedeniu univerzity poďakoval Ing. Marián 
Hamada. 

Ocenení študenti SPU
Za Fakultu agrobiológie a potravinových zdro-

jov si ocenenie prevzal Ing. Ondrej Pastierik 
(2. roč. doktorandského št.), Ing. Ivan Pavlík  

(2. roč. doktorandského št.) a  Bc. Róbert Herkeľ 
(2. ročníka inžinierskeho št.).

Fakulta biotechnológie a potravinárstva oceni-
la študentku Moniku Fabiánovú (3. roč. baka-
lárskeho št.), Ing. Štefana Drába (4. roč. dokto-
randského št.) a Ing. Evu Tvrdú (3. roč. dokto-
randského št.). 

Fakulta ekonomiky a manažmentu navrhla na 
ocenenie študenta Ľubomíra Gregora (2. roč. 
bakalárskeho št.), Bc. Máriu Szárazovú (2. roč. 
inžinierskeho št.) a Ing. Michala Fila (3. roč. 
doktorandského št.).

Fakulta európskych štúdií a regionálneho roz-
voja Máriu Janíkovú (2. roč. bakalárskeho št.), 
Bc. Ľubicu Majstríkovú (2. roč.  inžinierskeho 
št.) a Ing. Mariána Hamadu (3. roč. doktorand-
ského št.).

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
si cení výsledky Bc. Magdalény Takácsovej (2. 
roč. inžinierskeho št.), Bc. Juraja Kvačalu (2. 
roč. inžinierskeho št.) a Ing. Andreja Tárnika 
(1. roč. doktorandského št.).

Technická fakulta ocenila Bc. Viktóriu Piška-
ninovú (2. roč. inžinierskeho št.), Bc. Vladimí-
ra Kovára (1. roč. inžinierskeho št.) a Ing. Mo-
niku Dubeňovú (3. roč. doktorandského št.).                               

Renáta Chosraviová

  V príjemnom prostre-
dí vyzdobenej auly SPU 
sa na pódiu predstavil 
sólista opery SND Mar-
tin Malachovský, sopra-
nistka Anna Hercze- 
nik a spevák populár-

nej hudby András Géczi (Maďarsko), Cimbalová 
hudba Zobor pod vedením Viliama Hubinského, 
Funny Jazz Quartet a folklórny súbor Zobor.
„Chcel by som úprimne poďakovať všetkým našim 
partnerom i individuálnym darcom, zamestnan-
com, študentom a priaznivcom univerzity,  ktorí 
počas večera prispeli na dobročinné účely. Pomoc 

Vážení čitatelia, milí priatelia, 
 želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, 
veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2013
                                              Redakcia Poľnohospodára

Blahoželáme

Rektorovi Petrovi Bielikovi  
udelili Cenu mesta Nitry

pokračovanie na strane 2

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU 
v Nitre dostal cenu za bohatú vedeckovýskumnú 
a pedagogickú prácu, výrazný rozvoj vysokého 
školstva a prezentáciu Nitry v medzinárodnom 
kontexte, Mgr. Ján Greššo, riaditeľ DAB v Nitre, 
za výrazný prínos pre divadelné a filmové ume-
nie, rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta Nitry 
a JUDr. Pavol Hrušovský, poslanec NR SR, za dl-
horočnú aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta 
Nitry a jeho zviditeľňovanie v medzinárodnom 
kontexte. 

Na úvod odznela báseň v podaní Jána Hrma, 
slávnostnú atmosféru umocnilo aj vystúpenie 
mladého huslistu Adama Stanislava Kozolku 
s klavírnym sprievodom Ivany Zaťkovej zo ZUŠ 
H. Madariovej v Nitre. Vo svojom príhovore sa 
primátor vyjadril, že ocenení sú svojimi vynika-
júcimi tvorivými činmi inšpiráciou pre všetkých 
obyvateľov mesta.

„Ocenenie prijímam s uznaním a pokorou. 
S uznaním, pretože som získal viacero význam-
ných ocenení doma i v zahraničí, ale toto je pre 
mňa veľkou poctou. Nitra je mesto, kde som sa 
narodil, vyrastal, kde žijem a pracujem. S poko-
rou, pretože ocenenie ma zaväzuje, keďže som sa 
zaradil medzi významné osobnosti, ktoré majú 
česť nosiť tento titul mesta mladých a mekky poľ-
nohospodárstva,“ povedal rektor na slávnosti.       

Všetci ocenení sa vyjadrili, že týmto dňom sa 
pre nich nič nekončí. Práve naopak, čaká ich ďal-
šia práca pre rozvoj nášho krásneho starobylého 
mesta pod Zoborom.                                          rch

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Foto:	za

tým, ktorí to najviac potrebujú, považujem za ten 
najlepší spôsob oslavy Vianoc a nového roku,“ 
uviedol rektor prof. Peter Bielik.
Primátor Nitry Jozef Dvonč srdečne poďakoval 
organizátorom – SPU, umelcom a všetkým, ktorí 
prispeli do zbierky a podporili humánnu myšlien-
ku. Finančný dar bude použitý na terapeutické 
činnosti a identifikačné znalosti klientov zariade-
nia, ktorí majú problémy v dennom bežnom reži-
me vnímať vonkajšie podnety spoločenského ži-
vota a stotožniť sa s ním. Diváci odchádzali z toh-
to príjemného, skoro rodinného podujatia plní 
dojmov a dobrého pocitu, že prispeli na správnu 
vec.                                                                                       rch 

Vianočný dar SPU

Na SPU v Nitre vznikne nové 
výskumné centrum

V nemeckom Regensburgu sa 27. – 28. no-
vembra uskutočnilo prvé fórum Európskej 
stratégie pre Dunajský región organizované 
vládou spolkovej krajiny Bavorsko a  Európ-
skou komisiou.

 Zúčastnil sa na ňom aj rektor SPU prof. Peter 
Bielik. Výsledkom bolo podpísanie zmluvy o pri-
pojení SPU k sieti Dunajských technologických 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Foto:	za
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Záujem o Vyšehradskú spoluprácu v Kazachstane

Tretí ročník úspešného  
kurzu V4

Začiatkom novembra prorektorka pre zahra-
ničné vzťahy a prácu s verejnosťou prof. Elena 
Horská absolvovala pracovný pobyt v Kazachsta-
ne, kde navštívila dve univerzity: partnerskú Ka-
zašskú národnú poľnohospodársku univerzitu 
v Almaty a Agrotechnickú univerzitu S. Seifulina 
v Astane. Vedenia oboch inštitúcií deklarovali 
záujem o rozvoj spolupráce s našou univerzitou, 

ako aj o zapojenie sa do Vyšehradskej asociácie 
univerzít. V roku 2013 sa budú zúčastňovať na 
aktivitách asociácie ako pozorovatelia a na sep-
tembrovom výročnom zasadnutí sa stanú jej pl-
noprávnymi členmi.

Otázka Vyšehradu bola aj predmetom odbor-
ného seminára na tému Trhy, obchod a teritori-
álna expanzia: Vyšehradské a európske perspek-
tívy, ktorý viedla prof. E. Horská. Okrem teore-
tických aspektov študenti v skupinách analy-
zovali faktory úspešnosti vybraných produktov 
z krajín Vyšehradu a diskutovali otázky podob-
nosti,  resp. rozdielnosti kultúrneho a ekono-
mického prostredia v Kazachstane, EÚ a v rámci 
nej v krajinách V4. Seminár bol súčasťou projek-
tu podporeného z IVF (International Marketing: 
A Visegrad Perspective, Visegrad University Stu-
dies Grant Nr. 61100001). 

Počas návštevy Astany zavítala E. Horská aj 
na slovenskú ambasádu. Na stretnutí s kon-
zulkou Janou Švecovou diskutovali aj o téme 
vízovej procedúry v rámci akademických mobi-
lít medzi SPU v Nitre a kazašskými univerzita-
mi.                                                                                rch 

Cieľom bolo prediskutovať otázky spoločnej  
poľnohospodárskej politiky, predpokladané vý-
chodiská po roku 2013 a ich dopad na činnosť 
VPP. V úvode rektor prof. Peter Bielik oboznámil 
ministra s plánmi rozvoja SPU. Zároveň zdôraz-
nil, že študenti, ale i zahraniční partneri začali 
vnímať SPU ako „zelenú univerzitu“. „Naši štu-
denti, ktorí myslia a konajú ekologicky, vniesli 
do štúdia poľnohospodárstva nové prvky kultúry, 
etiky a estetiky. A preto som na nich hrdý!“ pove-
dal rektor.

Riaditeľ VPP Ing. Peter Brezovský, PhD., kon-
štatoval, že stretnutie s najvyšším predstaviteľom  
ministerstva im umožňuje priamo prezentovať 
problémy poľnohospodárskej výroby a pomôže 
koncipovať ich hospodárske zámery. V disku-
sii rezonoval zložitý problém živočíšnej výroby, 
ktorá je na úrovni celého Slovenska prezentova-
ná ako trvale stratová činnosť. Odznelo viacero 
názorov na uvedenú problematiku a diskutovalo 
sa o východiskách a možnostiach udržania úse-
ku živočíšnej výroby na VPP. Osobitná pozornosť 
bola venovaná obnove  a modernizácii závlaho-
vých systémov na podniku. Minister Ľ. Jahnátek 
sa oboznámil priamo v teréne so stavom, rekon-
štrukciou a modernizáciou závlahového systému 
v Oponiciach a vyjadril sa, že v snahe eliminovať 
dopady klimatických zmien EÚ aj v novom plá-
novacom období  predpokladá podporiť rozvoj 
závlah vrátane odovzdania čerpacích staníc 
užívateľom za symbolickú cenu. To chce využiť 
aj VPP,  keďže zavlažovanie považuje za mimo-
riadne dôležité pri intenzifikácii a stabilizácii 
rastlinnej výroby. Ako sa vyjadril riaditeľ podniku 
P. Brezovský, obnovenie zavlažovacej techniky je 
vzhľadom na klimatické zmeny trendom budúc-

nosti. „Naším plánom v prvej etape je revitalizo-
vať závlahový systém aspoň na polovicu pôvod-
nej - viac ako 600-hektárovej výmery a postupne 
využiť ostatnú časť vybudovaných rozvodov 
vrátane zakúpenia najnovšej závlahovej techniky 

využívajúcej moderné prvky automatizácie s mi-
nimálnou potrebou pracovných síl,“ informoval. 

Prediskutované boli aj ďalšie témy, ako je plán 
rozvoja vidieka v budúcom programovacom ob-
dobí, pripravované legislatívne návrhy týkajúce 
sa nákupu pôdy poľnohospodárskymi subjektmi, 
refundácie časti spotrebnej dane na tzv. červenú 
naftu, ako i výšky nájomného za prenajatú pôdu 
od Slovenského pozemkového fondu a podobne. 

V rámci programu si minister Ľ. Jahnátek pre-
zrel zrekonštruovanú farmu dojníc v Oponiciach, 
kde bol prezentovaný monitorovací kamerový 
systém farmy a  technologické novinky. Tiež sa 
zaujímal o vyhliadky VPP týkajúce sa produkcie 
mlieka. Na záver stretnutia manažment podniku 
prezentoval  závlahovú čerpaciu stanicu v Opo-
niciach.               rch 

Z histórie katedry
Odčlenením od Katedry poľnohospodárskej 

mechanizácie bola 1. septembra 1962 zriadená 
Katedra motorov a traktorov a otvorený odbor 
mechanizácia poľnohospodárstva na bývalej 
Prevádzkovo–ekonomickej fakulte VŠP v Nitre. 
Postupnými spoločenskými zmenami a požia-
davkou dobrého uplatnenia absolventov na 
trhu práce sa realizovali zmeny v systéme štú-
dia a obsahového zamerania, pričom došlo aj k 
zmene pôvodného názvu katedry na Katedru 
energetiky. V roku 1992 sa premenovala na Ka-
tedru vozidiel a tepelných zariadení a v roku 
2008 na Katedru dopravy a manipulácie. 

Z osláv
Na spoločenské stretnutie pri príležitosti za-

loženia katedry boli pozvaní jej bývalí zamest-
nanci a zakladajúci členovia. Za dlhoročné pô-
sobenie na katedre, odvedenú prácu v oblasti 
pedagogiky, vedy a výskumu či úspešného za-
bezpečenia činnosti pracoviska im poďakoval 
dekan TF prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.  Násled-
ne sa prítomným prihovorila  predsedníčka AS 
TF RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. S krátkym prí-

Minister Ľ. Jahnátek navštívil VPP
Na veľkokapacitnej farme v Oponiciach VPP SPU, s.r.o., Kolíňany sa 13. novembra konalo pra-
covné stretnutie ministra pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka s rekto-
rom SPU  prof. Petrom Bielikom a manažmentom podniku.

centier. Prvé stretnutie svojho druhu prinieslo 
množstvo návrhov a podnetov na riešenie Európ-
skej stratégie pre Dunajský región, ktorá bola od-
štartovaná v roku 2011. Konferencia pod názvom 
Ako môže Dunajský región prispieť k budovaniu 
a konkurencieschopnosti Európy, podporila úva-
hy o prínose makroregionálneho prístupu k rieše-
niu problému európskeho ekonomického rastu. 
Na podujatí sa zúčastnili významní predstavitelia, 
ako nemecká kancelárka Angela Merkelová, mi-
nistri zahraničných vecí, štátni tajomníci, členo-
via Európskej komisie,  Európskeho parlamentu, 
veľvyslanci a ďalší zástupcovia zúčastnených kra-
jín ako Johannes Hahn, člen Európskej komisie 
zodpovedný za regionálnu politiku, Emilia Mül-
ler, ministerka pre krajinské a európske záležitos-
ti vlády Bavorska a iní. Slovensko zastupoval  Vla-
dimír Šucha, zástupca generálneho riaditeľa Spo-
ločného výskumného centra EK v Bruseli, Jaro-
slav Juriga, riaditeľ odboru stratégie celoživotné-
ho vzdelávania a európskych záležitostí  MŠVVaŠ 
SR, Štefan Chudoba, štátny tajomník MŠVVaŠ SR 
a ďalší. V rámci programu rektor P. Bielik podpí-
sal zmluvu s partnerskými univerzitami: Babes 
Bolyai University Cluj Napoca v Rumunsku, Tech-
nical University of Cluj Napoca v Rumunusku, 
University of Novi Sad v Srbsku, STU v Bratislave 
a s prof. Dr. Norbertom Höptnerom, riaditeľom 
Steinbeis-Europa-Zentrum v Nemecku a komisá-
rom pre európske záležitosti Ministerstva financií 
a ekonomiky spolkovej krajiny Bádensko-Würt-
tembersko o pripojení SPU k sieti Dunajských 
technologických centier.„Na SPU v Nitre sa vy-
tvorí výskumné centrum, ktorého úlohou bude 
identifikovať aktuálne úlohy pre potreby praxe. 
Univerzita bude rozvíjať aktívny dialóg medzi ve-
deckovýskumnými pracoviskami a priemyselný-
mi odvetviami, zabezpečovať účinný transfer no-
vých poznatkov pre potreby podnikov, podporo-
vať spoločný výskum s priemyselných podnikmi, 
poskytovať poradenské a podporné služby. Záro-
veň sa bude realizovať vzájomná pomoc pri po-
dávaní a riešení projektov a príprave odborníkov 
pre komplexné spracovanie projektov,“ informo-
val prof. P. Bielik. Centrum by malo byť hradené 
z grantu vlády spolkovej krajiny Bádensko-Würt-
tembersko a zdrojov MŠVVaŠ SR. Predpokladaný 
začiatok jeho budovania je september 2013. Sieť 
Dunajských technologických centier prepojí part-
nerské inštitúcie, ktoré vytvoria Spoločný akčný 
plán pre inovácie a technologické centrá v Du-
najskom regióne na obdobie rokov 2014 – 2020. 
Univerzity tak budú mať možnosť participovať na 
riešení aktuálnych projektov úzko prepojených 
s praxou. Centrá vzniknú v rumunskom meste 
Cluj Napoca, srbskom Novom Sade a na Sloven-
sku v Bratislave a v Nitre.

Renáta Chosraviová

Na SPU v Nitre vznikne nové 
výskumné centrum

Katedra dopravy a manipulácie oslávila 50-tku
Zamestnanci Katedry dopravy a manipulácie Technickej fakulty SPU si 13. októbra pripome-
nuli 50. výročie jej založenia.

hovorom vystúpil aj prof. Ing. Anton Žikla, CSc., 
ktorý pripomenul históriu katedry, jej úspe-
chy, pedagogickú a výskumnú činnosť. Zároveň 
venoval spomienku zakladajúcim členom kated-
ry a zamestnancom, ktorí už nie sú medzi nami.  
O vedeckovýskumnej činnosti a medzinárodnej 
spolupráci katedry účastníkov osláv informoval 
autor článku, vedúci katedry. Zároveň prezento-
val spoluprácu s praxou a ciele do budúcnosti.                

Ing. Ľubomír Hujo, PhD., TF

Novinári sa stretli s vedením 
SPU a VPP

Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou 
zorganizovala 14. novembra stretnutie vedenia 
SPU a VPP Kolíňany so zástupcami regionálnych 
médií. Cieľom bolo poukázať na aktívnu účasť 
univerzity na kvalitnom vzdelávaní budúcich ag-
romanažérov a prezentovať najnovší progres na 
univerzitnom podniku. Po úvodnom slove rekto-
ra prof. Petra Bielika, ktorý vyzdvihol prácu VPP 
slovami „vysokoškolský podnik patrí k špičke slo-
venskej prvovýroby, čím prispieva ku skvalitneniu 
vzdelávania študentov SPU“, a riaditeľa VPP Ing. 
Petra Brezovského, PhD., o perspektívach a stra-
tégii rozvoja podniku si novinári prezreli novinky 
na veľkokapacitnej farme dojníc v Oponiciach a 
priamo v teréne sa oboznámili so stavom, rekon-
štrukciou a modernizáciou závlahového systému 
v Oponiciach (na snímke).              rch

Stretnutie bolo symbolickým poďakovaním za 
ich prácu, ktorú v tomto smere vykonávajú, čo 
vo svojom príhovore zdôraznil aj rektor našej 
univerzity. Na podujatí sa zúčastnili zástupkyne 
Národnej agentúry Programu celoživotného vzde-
lávania Slovenskej akademickej asociácie pre me-
dzinárodnú spoluprácu: PhDr. Denisa Filkornová 
a Ing. Eva Bikárová, ktoré vystúpili  s prezentá-
ciou o Erasme z celkového hľadiska a s informá-
ciou o ďalšom vývine programu. O výsledkoch 
na SPU v oblasti realizácie programu Erasmus in-
formovala Ing. Gabriela Slivinská z KZVMVP.  Za 
obdobie fungovania programu Erasmus na SPU 
(1998 – 2012), vycestovalo 992 študentov, s obje-
mom grantov viac ako 1,5 mil. eur. Prijatých bolo 
346 študentov zo zahraničia. Vyslaných bolo 206 
učiteľov a pracovníkov a mobilitu na našej univer-
zite absolvovalo 177 zahraničných učiteľov a pra-
covníkov. V rámci podujatia boli fakultám (FAPZ, 
FZKI, FEM) s najvyšším počtom predmetov vyu-
čovaných v angličtine odovzdané ocenenia. Záver 
patril slávnostnému rozkrojeniu torty, ktorú ve-
novala COOP Jednota Slovensko, spotrebné druž-
stvo.                      Mgr. Mária Žúreková, KZVMVP

Stretnutie s učiteľmi v rámci 
výročia programu Erasmus
Pri príležitosti osláv 25. rokov Erasmu a 15. 
výročia Erasmu na Slovensku sa v rámci Štu-
dentských dní nitrianskych univerzít pod 
záštitou rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Pet-
ra Bielika, PhD., uskutočnilo 19. novembra 
stretnutie s učiteľmi, ktorí v anglickom jazy-
ku vyučujú študentov absolvujúcich mobilitu 
v rámci programu Erasmus na SPU.

Jedenásť talentova-
ných mladých ľudí si 4. 
decembra v Kongreso-
vom centre SAV v Brati-
slave prevzalo prestíž-
ne ocenenie Študent- 
ská osobnosť Sloven-
ska pre akademický rok 2011/2012. Cieľom 
súťaže, konanej pod záštitou prezidenta SR 
Ivana Gašparoviča, je vyzdvihnúť mladých 
talentovaných ľudí na vysokých školách v SR. 
Do 8. ročníka súťaže bolo nominovaných 83 
študentov. Víťazom kategórie Poľnohospodár-
stvo, lesníctvo, drevárstvo sa stal Ing. Lukáš 
Hleba z FBP SPU v Nitre.                             rch  

J. Hleba sa stal Študentskou 
osobnosťou Slovenska

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa od 19. 
do 30. novembra konal tretí ročník úspešného in-
tenzívneho kurzu Visegrad Studies in Macroeco-
nomic Issues (Projekt č. 60900012), ktorého koor- 
dinátorom je rektor SPU prof. Peter Bielik. Séria 
prednášok, ktoré opäť zabezpečili pedagógovia 
z SPU a partnerských univerzít z ČR, Maďarska 
a Poľska, ponúkla zaujímavý pohľad na proble-
matiku makroekonomického vývoja v krajinách 
V4. Ani tento rok nechýbal zaujímavý kultúrny 
a spoločenský program. V rámci neho študenti 
navštívili Dom Európy v Bratislave, zámok Bojni-
ce a zúčastnili sa na slovenskom večeri na SPU. 
Aj posledný ročník kurzu, financovaného z pro-
striedkov Medzinárodného Vyšehradského fon-
du, umožnil študentom z Univerzity Sv. Štefana 
v Gödöllő, Vysokej školy Károlya Róberta v Gyön-
gyösi a Poľnohospodárskej univerzity v Krakove 
načerpať cenné vedomosti, spoznať našu krajinu 
a nadviazať nové priateľstvá.

Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP  

pokračovanie zo strany 1

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Foto:	za

Na	seminári	v	Almaty.																				Foto:	archív	EH

Za	odvedenú	prácu	prítomným	poďakoval	
dekan	TF.	 	 				Foto:	archív	ĽH
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EK ponúka dva-
krát ročne päť-
mesačné stáže, 
umožňujúce mla- 

dým absolventom univerzít získať priame pra-
covné skúsenosti v európskych inštitúciách. 
Zahŕňajú prácu v jednom z oddelení EK, dopl-
nenú návštevami a prednáškami v ďalších in-
štitúciách Európskej únie. Sú otvorené univer-
zitným absolventom a zamestnancom verejnej 
správy z členských krajín EÚ a obmedzenému 
počtu uchádzačov z nečlenských štátov. 

Aj Európsky parlament ponúka rôzne plate-
né alebo neplatené stáže všeobecného zame-
rania,  žurnalistického zamerania a stáže pre 
prekladateľov. Platené sa udeľujú na päť me-
siacov.

Ďalšou možnosťou pre úspešných absolven-
tov vysokých škôl s minimálnymi profesijný-
mi skúsenosťami je program stáží v Delegá-
ciách EÚ (Junior Professionals in the Delega-
tions). Ide o deväťmesačné stáže s možnosťou 
predĺženia.

Medzi študentmi je veľmi obľúbený program 
Erasmus, spravovaný EK, ktorý okrem poby-
tov na zahraničných univerzitách umožňuje aj 
absolventské stáže priamo v podnikoch či na 
univerzitách. 

Čo by ste poradili študentom, ktorí by 
chceli pracovať v medzinárodnom prostre-
dí?

Nevyhnutnou podmienkou je ovládanie cu-
dzích jazykov. Odporúčam študentom, aby 
okrem zodpovedného plnenia svojich povin-
ností získavali praktické skúsenosti popri štú-
diu aj prostredníctvom stáží či už v mimovlád-
nom sektore, štátnej správe alebo v zahraničí, 
a aby nestrácali motiváciu aj napriek čiastko-
vým neúspechom a prekážkam.

Čo prinesie nová kohézna politika EÚ slo-
venskej vede a výskumu?

Štrukturálne fondy sú pre Slovensko hlav-
ným zdrojom na podporu vedy a výskumu. 

SR patrí medzi krajiny s najnižším podielom 
investícií do výskumu a vývoja v rámci EÚ, 
preto je mimoriadne dôležité efektívne využiť 
európske zdroje. Už v súčasnom programo-
vom období 2007 - 2013 má krajina značné fi-
nančné prostriedky v rámci kohéznej politiky. 
Na celé obdobie má k dispozícii 11,5 mld. eur, 
z nich 1,2 mld. je vyčlenených na vedu a vý-
skum. Žiaľ, z prostriedkov na vedu a výskum 
nebola ešte vyčerpaná ani jedna tretina. 

Na budúce programové obdobie dostane SR 
pravdepodobne ešte väčší balík finančných 
prostriedkov na kohéznu politiku. EK odpo-
rúča, aby z nich boli financované projekty  
s najväčším dopadom na posilnenie hospodár-
skeho rastu a zamestnanosti. Dôležité je vy-
tvoriť podnikateľské prostredie priaznivé pre 
inovácie, a to podporou malých a stredných 
podnikov, investíciami do vedy, výskumu  
a kvality vzdelávania. Je nutné prepojiť uni-
verzity s vedeckými centrami a podnikmi, aby 
sa výsledky výskumu čo najrýchlejšie prená-
šali do praxe. 

Okrem EÚ fondov vyhradených špeciálne 
pre SR sa budú môcť slovenskí vedci zapájať 
aj do celoeurópskych vedeckých projektov  
v rámci programu Horizont 2020, na ktorý EK 
navrhla vyčleniť 80 mld. eur  Zameriava sa na 
premenu vedeckých objavov na inovatívne vý-
robky a služby a poskytuje priame stimuly pre 
hospodárstvo.  

V súčasnosti sme svedkami zložitých roko-
vaní o budúcom rozpočte EÚ. Viaceré členské 
štáty vyvíjajú tlak na zníženie rozpočtu, čo by 
sa mohlo negatívne prejaviť aj na financovaní 
kohéznej politiky, a tým aj financovaní slo-
venskej vedy a výskumu. Verím, že sa podarí 
dosiahnuť dohodu a budeme mať dostatoč-
né zdroje na investície pre hospodársky rast, 
nové pracovné miesta, odstraňovanie regio-
nálnych rozdielov a financovanie vedy a vý-
skumu.                                                                                                        

Ing. Marcela Chreneková, FEŠRR

Životná skúsenosť aj odrazový mostík
Študenti vysokých škôl môžu získať cenné vedomos-
ti a skúsenosti prostredníctvom študentských alebo  
absolventských stáží v Európskej komisii (EK), ktoré sa 
realizujú už 45 rokov a zúčastnilo sa na nich viac ako  
30-tisíc záujemcov. Aké sú možnosti ich absolvovania 
sme sa spýtali vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku 
Dušana Chreneka.

O spolupráci v rámci projektu zameraného na 
živnostenské podnikanie 

Katedra práva FEŠRR SPU realizuje od roku 
2010 výskumný projekt VEGA zameraný na 
efektívnosť správneho konania v oblasti živ-
nostenského podnikania. Ako nás informovala 

vedúca projektu doc. JUDr. Eleonóra Marišová, 
PhD., významnú pomoc pri vytváraní databá-
zy názorov podnikateľov, ale aj zamestnancov 
úradov pre účely výskumu im poskytol Odbor 
živnostenského podnikania Ministerstva vnút-
ra SR na čele s riaditeľom Ing. Jánom Dutkom 
a Odbor živnostenského podnikania Obvodného 
úradu v Nitre vedený Ing. Máriou Šumichrasto-
vou. Spolu s ďalšími hosťami prijali pozvanie na 
workshop, ktorý organizovala Katedra práva 21. 
novembra v priestoroch SPU. Pri tejto príležitosti 
sme ich požiadali o krátke zhodnotenie spolu-
práce s FEŠRR, prínosu výsledkov projektu SPU, 
ako aj načrtnutie  perspektívnej spolupráce do 
budúcnosti.

Ing. J. Dutko, riaditeľ odboru živnosten-
ského podnikania Ministerstva vnútra SR: 

Spoluprácu s SPU vítame aj v budúcnosti a 
predpokladáme rozšíriť hodnotenie efektívnosti  
živnostenských úradov s novými kompetencia-
mi, ktoré úrady plnia, tzv. službami jednotných 
kontaktných miest. Minuloročné a tohtoročné 
výsledky, ktoré sme prezentovali sa v mnohých 
ukazovateľoch potvrdili. SPU nám však poskyt-
la aj nové poznatky, ktoré chceme využiť v me-
todicko-riadiacej činnosti s cieľom poskytovať 
kvalitnejšie služby. Hodnotenie činnosti živnos-
tenských úradov v časti jednotných kontaktných 
miest podnikateľskou obcou je prevažne pozitív-
ne, stále je však priestor na zvyšovanie efektív-
nosti viacerých živnostenských úradov.

Ing. M. Šumichrastová, vedúca živnosten-
ského úradu v Nitre:

Jednotné kontaktné miesta predstavujú vý-
znamný krok na uľahčenie prístupu k podnika-
niu pre domácich, ale aj potenciálnych zahra-
ničných podnikateľov na Slovensku. Význam-
nú úlohu pri formovaní podnikateľského pro-
stredia plní oddelenie živnostenskej kontroly. 
Z  výsledkov kontrolných akcií uskutočnených 
v  roku 2011 a v prvom polroku 2012 vyplýva, 
že kontrolóri sa pri výkone kontrolnej činnos-
ti v praxi najčastejšie stretávajú s porušením 
ustanovení živnostenského zákona vo vzťahu 
k plneniu povinností ohlasovania a zrušenia 
prevádzkarne. Druhým najčastejším zistením 
bolo porušenie osobitných predpisov, súvisia-
cich s podnikaním.

Spolupráca na výskume s FEŠRR je pre odbor 
živnostenského podnikania prínosná, nakoľko 
výsledky celoslovenského výskumu motivujú 
pracovníkov neustále prehlbovať svoju odbor-
nú kvalifikáciu, a to má dopad na spokojnosť 
klientov.                     rch

Katedra zeleninárstva, Katedra ovocinárstva, 
vinohradníctva a vinárstva spolu s Katedrou bio-
techniky zelene FZKI zorganizovali v dňoch 13. 
– 14. novembra 4. Záhradnícku medzinárodnú 
vedeckú konferenciu pod záštitou rektora SPU. 
Medzinárodný prípravný výbor viedla autorka 
článku. Podujatie v Kongresovom centre SPU ŠD 
A. Bernoláka, za prítomnosti  46 účastníkov, 50 
študentov a hostí, otvorila prodekanka FZKI doc. 
Ing. Roberta Štepánková, PhD.  Vstupné štyri 
referáty informovali o súčasnom stave a per-
spektíve v slovenskom kvetinárstve, ovocinár-
stve, zeleninárstve a vinohradníctve. Následne 
vystúpili zahraniční účastníci: siedmi z českej 
Mendelovej univerzity v Brne, Univerzity Tomá-
ša Baťu v Zlíne  a Českej zemědělskej univerzity 
v Prahe a ôsmi z poľskej Univerzity v Rzeszowe 
a Univerzity v Štetíne. Konferenciu moderoval 
Ing. Ján Mezey, PhD. Rokovacím jazykom bol 
slovenský, český a anglický. Popoludní sa konala 
odborná exkurzie do Vinárskych závodov v To-
poľčiankach, spojená s ochutnávkou vín. 

Druhý deň konferencia pokračovala na Katedre 
zeleninárstva, kde zahraniční aj domáci účast-
níci prezentovali svoje vedecké výsledky. Spolu 
odznelo 22  príspevkov, vystavených bolo 15 po-
sterov. Z konferencie bol vydaný Zborník recen-
zovaných vedeckých článkov. 

 Prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., FZKI

Ocenenie pre M. Habána

Hostia na Technickej fakulte 

Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Far-
maceutickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave si 12. novembra z rúk dekana fakul-
ty prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., prevzal 
bronzovú Galenovu medailu doc. Ing. Miroslav 
Habán, PhD., z Katedry udržateľného poľnohos-
podárstva a herbológie FAPZ. Návrh na ocenenie 
za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej 
a publikačnej činnosti predložila Katedra farma-
kognózie a botaniky FaF UK.                    r

Ing.	J.	Dutko	a	Ing.	M.	Šumichrastová	(druhá	
sprava)	na	workshope	na	FEŠRR.									Foto:	za

Z konferencie na FZKI Diplom pre centrum  
excelentnosti

Centrá excelentnosti prezentovali výsled-
ky činnosti v priestoroch výstavného a kon-
gresového centra INCHEBA EXPO Bratislava  
7. - 11. novembra v rámci podujatia Týždeň vedy 
a techniky na Slovensku v roku 2012, organi-
zovaného MŠVVŠ SR v spolupráci s Národným 
centrom pre popularizáciu vedy a techniky v 
spoločnosti. 

Viac ako dve desiatky centier excelentnos-
ti predstavilo pozoruhodné výsledky činnosti  
z oblasti letectva, strojárenstva, elektroniky, po-
travinárstva, poľnohospodárstva, ekonomiky a 
spoločenských vied. Hodnotiacu komisiu upútala 
prezentácia výsledkov projektov ECOVA a ECO-
VAplus podporovaných zo štrukturálnych fondov 
EÚ riešených na Fakulte agrobiológie a potravi-
nových zdrojov SPU v Nitre. Panely s vedeckými 
výsledkami riešenia ochrany a využívania agro-
biodiverzity rastlín a zvierat, ako aj informatiky 
v agrobiodoverzite, boli doplnené ukážkami plo-
dov menej známych druhov rastlín, unikátnym 
zariadením na meranie fyziologických procesov 
rastlín, premietaním odborného filmu z agrobio- 
diverzity natočeného podľa scenára riešeného 
projektu a priamym prenosom a záznamom mo-
nitorovania správania sa zvierat v chovoch. Pre-
zentáciu centier excelentnosti mala možnosť vi-
dieť širšia verejnosť, návštevníci knižného veľtrhu 
konaného v priestoroch výstaviska.  

Prof. RNDr. Milan Bežo, CSc., FAPZ

Študenti SPU – 
charita – mesto Nitra

Opäť sa blížia najkrajšie sviatky roka, čas keď 
je treba  viac ako inokedy spojiť dohromady nie-
koľko vecí.  Rozšíriť poznanie prostredníctvom 
neformálnej diskusie  a prezentácie z prostredia 
rôznych krajín a komunít, poukázať na rozdiel-
ny spôsob života, tradície, hodnoty, spoločenské 
systémy  a podporiť charitatívne aktivity Nitrian-
skej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis 
Nitra. Tento prvý dámsky klub spolu s mestom 
Nitra usporiadal stretnutie s cestovateľom, leká-
rom a moderátorom Milošom Bubánom, na kto-
rom sa  zúčastnili študenti druhého ročníka II. 
stupňa štúdia na FEŠRR a FAPZ  v rámci predme-
tov z oblasti cestovného ruchu. Počas príjemné-
ho večera si spolu s vyučujúcou pedagogičkou, 
autorkou článku, rozšírili poznanie. Prezident-
ka a členky klubu ďakujú za podporu a želajú 
študentom  príjemné, ničím nerušené vianočné 
sviatky a úspešné  zvládnutie študentských po-
vinností.    Ing. Janka Beresecká, FEŠRR

Na Technickej fakulte SPU sa 27. novembra 
uskutočnila odborná prednáška Dr. Dietmara 
Weigta, riaditeľa závodu ZF Levice, s.r.o., a Ing. 
Jozefa Pachera, manažéra kvality, zameraná 
na výrobný program spoločnosti a manažment 
kvality. Nadväzuje na niekoľkoročnú vzájom-
nú spoluprácu v realizácii prevádzkovej praxe 
pre študentov TF. Zúčastnili sa na nej študen-
ti 2. ročníka inžinierskeho štúdia, študijného 
programu kvalita produkcie, spoľahlivosť a 
bezpečnosť technických systémov. 

Podnik ZF Friedrichshafen AG celosvetovo 
vyvíja, vyrába a kontroluje technológie hna-
cieho ústrojenstva a podvozku a zásobuje nimi 
takmer každého väčšieho výrobcu osobných a 
úžitkových vozidiel. Koncern je od roku 1993 
zastúpený aj na Slovensku prostredníctvom 
spoločnosti ZF Sachs Slovakia a.s., ktorá sídli 
v Trnave. Jej výrobným programom je výroba 
spojok, meničov krútiaceho momentu a dvoj-
hmotových zotrvačníkov, ako aj príslušných 
komponentov. V roku 2006 bola založená spo-
ločnosť ZF Levice, s.r.o., v ktorej sa vyrábajú 
podvozkové komponenty motorových vozidiel, 
ako sú tlmiče, stabilizátory a guľové kĺby. Zá-
stupcovia spoločnosti si na Technickej fakulte 
SPU v Nitre prezreli laboratóriá zamerané práve 
na riešenie výskumnej činnosti v oblasti dopra-
vy a manipulácie. Následne Dr. Dietmar Weigt 
odovzdal za prítomnosti prodekana Technickej 
fakulty doc. Ing. Romana Gálika, PhD., garan-
ta praxe Ing. Štefana Boďa a autora článku dar 
Technickej fakulte v podobe panela s výrobný-
mi produktmi spoločnosti ZF spolu s časťami 
odborných publikácií. Spoločnosť tak  prispela 
k transferu najnovších poznatkov z praxe do 
vyučovacieho procesu.  

Ing. Ľubomír Hujo, PhD., TF 

Minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Dušan Čaplovič udelil dip-
lom za vynikajúcu prezentáciu vý-
sledkov činnosti Centier excelentnosti 
výskumu za rok 2012 Excelentnému 
centru ochrany a využívania agrobiodi- 
verzity (ECOVA). 

Foto:	archív	MH

Foto:	archív	TF

Foto:	archív	JB
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Študenti obchodného podnikania  
na praktických exkurziách

Ocenené práce ŠVK zaujali odborníkov z praxe
V rámci iniciatívy Mladí v AGROBIZNISe  

naša vydavateľská skupina odborných poľno-
hospodárskych časopisov uverejňuje výsled-
ky Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) na 
jednotlivých fakultách SPU v Nitre. Čitateľov, 
ktorými sú hlavne manažéri podnikov poľno-
hospodárskej prvovýroby a obchodných firiem, 
ako aj finančného sektora, takto oboznamujeme 
s výskumnou činnosťou diplomantov jednotli-
vých katedier a fakúlt. Dávame im možnosť vy-
brať do svojich firiem takých absolventov, ktorí 
sa špecializujú na určitú problematiku a boli 
v nej v rámci ŠVK úspešnými. Autorov ocene-
ných zaujímavých tém s praktickým uplatnením 
sme požiadali o odborné príspevky, ktoré boli 
publikované v nami vydávaných odborných ča-
sopisoch. V priebehu roka 2012 to boli články: 
T. Kitz (Výskyt mykotoxínov v čerstvej lucer-
ne a lucernových silážach – Slovenský CHOV 
č. 8/2012), V. Bordáčová (Kvalita ležoviska 
ovplyvňuje dĺžku ležania a čistotu kráv – Slo-
venský CHOV č. 9/2012 ), P. Skalský (Satelitná 
navigácia pohybu strojových súprav z pohľadu 

rôznej technickej úrovne riadenia – Moderná 
mechanizácia v poľnohospodárstve č. 6/2012), 
D. Petrechová ( Vplyv biologicky aktívnych látok 
na úrodu a kvalitu slnečnice ročnej – Naše pole 
č. 12/2012), P. Novák (Ekonomické a právne as-
pekty nájmu pôdy na Slovensku a v okrese Ga-
lanta). Ohlasy čitateľov na tieto práce sú veľmi 
dobré. Posledná menovaná práca patrila medzi 
najčítanejšie aj na našom ekonomickom portáli 
www.agrobiznis.sk. Autori prác okrem možnosti 
vlastnej propagácie získali aj ročné predplatné 
príslušného odborného časopisu. Naše vyda-
vateľstvo bolo aj partnerom nedávno konanej 
konferencie doktorandov FAPZ. Aj tu chceme 
vybrané práce publikovať, a tak umožniť našim 
čitateľom získať informácie o odbornom zame-
raní doktorandov fakulty. Veríme, že týmto as-
poň malou mierou prispejeme k rastu záujmu 
študentov a doktorandov o účasť na  konferen- 
ciách a priblížime agrárnej prvovýrobe nimi 
a ich školiteľmi získané poznatky.

Ing. Ján Huba, PhD.,
Vydavateľstvo Slovenský CHOV

V rámci pred-
metu medziná-
rodný marketing, 
ktorého gestorkou 
je prof. Dr. Ing. 
Elena Horská, 
zahraniční lek-
tori v priebehu 
siedmich týždňov 
aktuálneho zim-
ného semestra za-
bezpečili už dve 
prednášky. Prvá, 
v réžii Dr. Hot-
niar Siringoringo, 
riaditeľky Vý-

skumného centra Gunadarma University v Indo-

nézii, bola zameraná na problematiku medziná-
rodného obchodu v tejto krajine. Druhá, od doc. 
Mansoora Maitaha z Prevádzkovo-ekonomickej 
fakulty ČZU v Prahe, sa venovala analýze poli-
tického prostredia v rámci globálnej ekonomiky 
a zhodnoteniu politických rizík ovplyvňujúcich 
trhy. 

ŠP obchodné podnikanie má viacero pozi-
tívnych aspektov. Ponúka kvalitné vzdelanie v 
oblasti ekonomických disciplín, zameriava sa 
na poznanie medzinárodného marketingu, pod-
nikateľského prostredia, medzikultúrnych špe-
cifík v obchode a v neposlednom rade ponúka 
kvalitnú jazykovú prípravu, keďže prednášky sa 
konajú v anglickom jazyku. Výučba je doplnená 
o domáce i zahraničné odborné exkurzie.    
      Dávid Bielik, FEM

Na prvej prednáške z predmetu obchodná pre-
vádzka a merchandising nás prof. Ing. Ľudmila 
Nagyová, PhD., informovala, že sa bude vyučo-
vať teoreticko-praktickou formou. Inými slovami, 
časť prednášok a cvičení sa nebude realizovať 
v priestoroch fakulty, ale v teréne. Táto forma 
výučby sa konala počas troch týždňov. Okrem 
praktických exkurzií sme absolvovali návštevu 
vybranej obchodnej prevádzky, prednášky gene-
rálnych riaditeľov, prípadne iných odborných pra-
covníkov a komplexnú prehliadku obchodných 
priestorov.

V obchodných prevádzkach         
Počas prvej návštevy sme zavítali do obchodné-

ho centra (OC) Mlyny Nitra, kde sme si vypočuli 
prednášku generálnej riaditeľky, zameranú na 
históriu, vývoj a súčasnosť OC. Po nej sa rozprú-
dila diskusia. Študentov zaujímala problematika 
parkovacích miest a ich spoplatnenie, nedostatku 
klasických reštaurácií v OC, ale napríklad aj to, 
kedy je optimálne začať s aranžovaním vianočnej 
výzdoby v priestoroch centra a pod. Na podujatí 
sa zúčastnila aj marketingová riaditeľka OC. 

Druhou zastávkou v rámci tejto formy výučby 
bolo OC TESCO Galéria. Pracovníčka úseku ľud-
ských zdrojov nás oboznámila s históriu spoloč-
nosti, jej aktuálnou pozíciu na trhu v domovskej 
krajine (Veľkej Británii) a postavení na našom 
trhu. Predstavila nám aj trendy, ktorými sa Tesco 
chce uberať napríklad v segmente ekologických 
potravín. Tiež nám priblížila zásady kvalitatívnej 
diferenciácie privátnych značiek Tesco. Po pred-
náške bol priestor pre živú diskusiu. 

Do tretice sme navštívili veľkoobchod Metro 
– Cash and Carry. Privítal nás  riaditeľ Ing. Igor 
Losman, absolvent našej univerzity. Mnohí štu-
denti sa zhodli, že práve jeho prednáška bola 
najzaujímavejšia zo všetkých. Hovoril o tom, 
aký zákazník najčastejšie chodí nakupovať do 

Minister pôdohos-
podárstva a rozvoja 
vidieka SR Ľubomír 
Jahnátek ocenil re-
zortným vyzname-
naním I. stupňa prof. 
Ing. Alojza Kúbeka, 
PhD., dlhoročného 
pracovníka Katedry 
genetiky a plemenár-
skej biológie FAPZ, v 

súčasnosti emeritného profesora SPU, za celo-
životnú pedagogickú činnosť v oblasti genetiky 
zvierat a vo vedeckovýskumnom procese so 
zameraním na šľachtenie hospodárskych zvie-
rat, najmä mäsového dobytka.

Profesor Alojz Kúbek sa významne podieľal 
na budovaní VŠP a neskôr SPU v Nitre, naj-
mä zveľaďovaní predmetov genetiky zvierat, 
genetiky populácie hospodárskych zvierat, 
molekulovej genetiky a imunogenetiky a prí-
buzných predmetov v oblasti genetiky a ple-
menárskej biológie. Veľkú časť svojej práce 
realizoval vo vedeckovýskumnej činnosti a jej 
praktickom využití v šľachtiteľskej a zootech-
nickej praxi. 

V rámci pedagogického procesu bol dlho-
ročným gestorom predmetu genetika, geneti-
ka populácií hospodárskych zvierat, moleku-
lová genetika a imunogenetika.                                                                    

Ing. Jozef Bujko, PhD., FAPZ      
(Viac na www.polnohospodar.sk)

Metra, že zákazníkom poskytujú rôzne služby 
či školenia na profesionálnej úrovni, napr. ško-
lenia v oblasti prípravy jedál z morských plodov 
alebo o tom, že Metro má bohatú ponuku vín od 
slovenských producentov. Priblížil nám aj mož-
nosti kariérneho rastu v rámci spoločnosti, kde 
sa dá vypracovať od radového pracovníka až po 
vrcholového manažéra. Podľa jeho slov je v  nit-
rianskej pobočke úplne bežné, že si zamestnanci 
navzájom tykajú. „Na pracovisku vládne doslova 
rodinná atmosféra, to však neuberá z výkonov 
jednotlivých zamestnancov. Práve naopak, takýto 
prístup si pochvaľujú,“ podotkol. Aj táto prednáš-
ka pokračovala diskusiou. Dozvedeli sme sa na-
príklad, že malé deti nemôžu z bezpečnostných 
dôvodov navštíviť tento veľkoobchod, keďže na 
predajnej ploche sa pohybujú vysokozdvižné 
vozíky a vodič by nevidel dieťa menšie ako 150 
cm. Po skončení diskusie sme navštívili predajné 
priestory. Zaujímavá bola aj možnosť nahliadnuť 
do prevádzky, kde boli umiestnené čerstvé mor-
ské plody a ryby. 

Bolo to motivujúce       
Takáto forma výučby je pre študentov veľmi 

prospešná, pretože priamo v teréne majú mož-
nosť vidieť, ako sa teória aplikuje a využíva v kaž-
dodennom živote obchodných prevádzok. Umož-
ňuje lepšie porozumieť  náročnej problematike, 
ktorá sa preberá na prednáškach a cvičeniach. 
Prednášky odborníkov z praxe boli na vysokej 
odbornej úrovni a motivujúce, nielen pre ďalšie 
štúdium, ale hlavne pre život. Mnohí pracovníci 
navštívených obchodných prevádzok sú absol-
ventmi študijných programov, ktoré garantovala 
Katedra marketingu FEM SPU v Nitre. To je dôka-
zom toho, že naša fakulta dokáže svojich absol-
ventov kvalitne teoreticky i prakticky pripraviť na 
výkon budúcej profesie. 

Dávid Bielik, FEM

Na začiatku tohto akademického roka sme ako čerství tretiaci nastupovali do roč-
níka s radosťou, že sme sa dostali až sem, ale aj s vedomím, že najväčšie výzvy 
v podobe vypracovania bakalárskych prác a úspešného absolvovania štátnych zá-
verečných skúšok nás ešte len čakajú. Študijný program obchodné podnikanie je od 
prvého roka štúdia zameraný na predmety súvisiace s marketingom, obchodom či 
manažmentom v domácom i zahraničnom rozsahu. Získané poznatky sa následne 
prepájajú s ďalšími ekonomickými predmetmi a vedomosti študentov tak nadobúda-
jú interdisciplinárny charakter. 

Veľkou výhodou študijného programu (ŠP) obchodné podnikanie na FEM sú pred-
nášky zahraničných lektorov alebo odborníkov z praxe. Sú doplnením klasických fo-
riem výučby a pre študentov sú veľkým prínosom.

Brokolica je v našej kuchyni čoraz obľúbenejšia. Väčšina z nás ju ochutnala, avšak len málo konzumentov vie, koľ-
ko prospešných látok pre naše zdravie obsahuje. „Vďaka svojim antioxidačným vlastnostiam je účinným nástrojom 
v prevencii proti rakovine. A preto by rozhodne nemala chýbať v našom jedálničku,“ hovorí Ing. Miroslav Šlosár, PhD., 
z Katedry zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. 

Minister ocenil profesora Alojza Kúbeka

Výučbu skvalitňujú prednášky zahraničných lektorov

Dr.	 Hotniar	 Siringoringo		
spolupracuje	s	SPU	od	roku	
2010.																										Foto:	za

Brokolica	 je	 zásobárňou	 vitamínov	 a	 iných	
prospešných	 látok.	 Odborníci	 ju	 dokonca	
zaraďujú	 medzi	 jednu	 z	 najzdravších	 druhov	
zeleniny.                                          Foto:	archív	MŠ	

Brokolica, ako ju možno nepoznáte

Brokolica - kel špargľový (Brassica oleracea 
L. var. italica) z čeľade Brassicaceae pochádza 
pravdepodobne z oblasti Stredozemného mora, 
kde sa pestovala už v dobe  starého Ríma. Do 
Európy (Talianska) sa dostala v 17. storočí. Jej 
názov je odvodený z latinského brachium, čo 
znamená konár. 

Pán inžinier, prečo je brokolica pre naše 
zdravie taká dôležitá? 

Je bohatým zdrojom vitamínu C, ktorý pôsobí 
antikarcinogénne, zvyšuje činnosť mozgu a zni-
žuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Keď 
zjete jednu ružicu brokolice, doprajete svojmu 
telu dvojnásobok dennej dávky vitamínu C. Čím 
sú ružičky brokolice tmavšie, tým je v nej viac 

vitamínu C ako aj β-karoténu – provitamínu A, 
ktorý pomáha znižovať množstvo voľných radi-
kálov v organizme. Konzumáciou tejto zeleniny 
dodávame telu látky aktivujúce enzymatické 
reakcie, ktoré chránia bunky pred poškodením 
a predčasným starnutím. Má schopnosť de- 
toxikovať náš organizmus, je nezanedbateľným 
pomocníkom pri podpore imunitného systému. 
Výskumní pracovníci zaoberajúci sa vplyvom 
fytochemických látok na naše zdravie zistili, že 
ak zjeme 1 - 3 dávky brokolice po 170 g týžden-
ne, môžeme výrazne znížiť riziko rakoviny. 

Ktoré ďalšie látky v nej nájdeme?
 Je jedným z najlepších zeleninových zdrojov 

vápnika, draslíka, železa a kyseliny listovej, vi-

tamínu E, niacínu, biotínu, fosforu, horčíka, 
síry, selénu, zinku, ale aj fytochemických látok 
– glukozinolátov, indolov, karetoneidov, fenolov 
a iných.

Aké má preventívne účinky? 
Pravidelná konzumácia tejto zeleniny chráni 

organizmus pred vznikom pľúcnych nádorov u 
fajčiarov, rakovinou hrubého čreva a maternice, 
zaháňa stres a nervozitu, má dietetické účin-
ky, pôsobí silne protiskleroticky, je podporným 
prostriedkom pri dvanástnikových vredoch, 
upokojuje črevá a je vhodná pri osteoporóze, 
pálení záhy, pre diabetikov a ženy v tehotenstve. 
Mali by sme po nej siahnuť, keď chceme držať 
redukčnú diétu, lebo obsahuje iba 138 kJ v 100 

gramoch. Napriek jej typickej aróme, ktorá sa 
zvýrazní pri tepelnej úprave varom, by sme kon-
zumáciu tejto zeleniny nemali podceňovať. 

  Renáta Chosraviová

Vetrolamy a marhule
Katedra biotechniky zelene FZKI v rámci pred-

metu biotechnika krajinnej zelene zorganizova-
la 29. októbra opäť exkurziu na rodinnú farmu 
Mašekov Mlyn. Jej majiteľ, Ing. Michal Demeš, 
v úvodnej prednáške o farme a holistickom po-
ňatí krajiny názorne predviedol, čo znamená byť 
poľnohospodárom a zodpovedať za „kus zeme“. 
Ing. Marcel Raček, PhD., študentov oboznámil 
s teóriou zakladania, údržby a manažmentu  vet-
rolamov, ich funkciou a rekonštrukciou. Teoretic-
ké poučky, normy a definície vetrolamov priblížil 
Ing. Ladislav Bakay, PhD., a  Bc. Roman Šabík, štu-
dent 5. ročníka,  ktorý vo svojej diplomovej práci 

rieši projekt vetrolamu s dôrazom na extenzívnu 
produkciu ovocia „in situ“ na Mašekovom mlyne. 
Na záver exkurzie si študenti vypočuli vynikajúcu 
prednášku o marhuliach, s ktorou vystúpil prof. 
Aru Hovhannisyana z Arménskej štátnej poľno-
hospodárskej univerzity v Jerevane (v súčasnosti 
na výskumnom pobyte na našej univerzite). Do-
zvedeli sa, prečo sa marhule nazývajú Prunus ar-
meniaca L., a prečo sú najchutnejšie plody práve 
z podkaukazskej oblasti. Prednáška odznela  v no-
vozaloženom marhuľovom sade, ktorý bude už 
o niekoľko rokoch chránený vetrolamom navrhnu-
tým študentmi našej alma mater .                        LB
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ING. MICHAL VAŠEK
Pracovná pozícia: 
doktorand na Katedre 
strojov a výrobných sys-
témov TF

Miesto narodenia: 
Nitra  

Vek: 27
Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Moje predstavy sa často menili. Chcel som 

byť podnikateľom, potom športovcom (fut-
bal, stolný tenis), ale nikdy to nebolo zame-
rané len na jedno povolanie.

S kým by ste sa chceli stretnúť a poroz-
právať?

S členmi rodiny, ktorí zomreli skôr ako som 
sa narodil či s ľuďmi, ktorí patrili do môjho 
života, ale už nie sú medzi nami. A tiež so 
známymi, ktorí bývajú ďaleko a je zložité sa 
s nimi stretnúť.  

Z čoho ste mali v poslednej dobe najväč-
šiu radosť? 

Zo svojej svadby, manželky a rodiny.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Aby sa ľudia nezištne zaujímali jeden 

o druhého.
Čo rád čítate (počúvate)?  
Bibliu, kresťanské knihy, J.R.R. Tolkiena, 

C.S. Lewisa. Práve som dočítal dve diela: 
John a Stasi Eldredge - Láska a vojna, Brat 
Yun - Nebeský muž. Rád počúvam kresťan-
skú hudbu.

Ako si dobíjate energiu? 
Oddychom. Radi si s manželkou pozrieme 

dobrý film či trávime čas s kamarátmi.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Hovorím druhým, čo majú robiť.  
Aké máte koníčky?
Hru na gitare, futbal, florbal, čítanie kníh. 
Máte nejaký obľúbený citát?  
„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak nie-

kto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k 
nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“  
(Biblia)                                                           rch

 V zrkadle                    

Marcel Krištofovič

V poradí už 8. ročník spojený s ochutnávkou 
domácich klobás, syrov, chleba a piva sa niesol 
v duchu príjemnej atmosféry. Deväť družstiev 
z FBP a FAPZ pripravilo počas dvoch  dní klobás-
ky podľa overeného receptu od známych a priate-
ľov z regiónu odkiaľ pochádzali. V spoločenskej 
miestnosti ŠD Mladosť vábili návštevníkov zasta-
viť sa práve pri ich krásne vyzdobených stoloch a 
chutných  výrobkoch. Ponúkali aj čerstvý chlebík 
a skvelé pivko, ktoré pripravili študenti z Katedry 
skladovania a spracovania rastlinných produktov 
FBP. Ďalšou lákavou ponukou z dielne študentov 
Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych 
produktov FBP bol čerstvý syr, nátierky z kozie-
ho syru a sladkej srvátky ochutenej medom. Na 
prvom mieste sa umiestnili čertovsky dobré klo-
básky, ktorým sekundovali božské. Ako  tretie 
skončili zajačie klobásky. Za víťaza však možno 
považovať každé zúčastnené družstvo. Cenu 
za výzdobu a prezentáciu si tento rok odnieslo 

družstvo Poľovníckeho krúžku Buteo s poľovníc-
kou klobásou. Cena dekana bola udelená za hon-
tianske klobásky. V mene organizátorov by som 
sa chcel poďakovať všetkým zúčastnením, ako 
aj tým, ktorí túto akciu podporili a dúfam, že sa 
stretneme aj o rok. 

 Ing. Peter Štefanka, FBP  

Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa. Takto 
by sme našli popísané tabule na základných 
a stredných školách. Na univerzite je to unikát. 
Ešte väčším je však príchod samotného  Mikulá-
ša na našu alma mater. V predvianočnom duchu 
a dobrej nálade navštevoval naše cvičebne, pred-
náškarne a pracoviská v spoločnosti „čertovsky“ 
šikovného anjela. Dobrí študenti dostávali cukrí-
ky, vyučujúci čokoládových mikulášikov a nepo-
slušní študenti cibuľu. Za takéto krásne spestre-
nie dňa môžeme poďakovať členom Divadielka 
na Osmičke, ktorí sa rozhodli vyčariť nám úsmev 
na tvári aj počas študovania a práce. Veríme, že 
Mikuláš zavíta medzi akademickú obec aj na bu-
dúci rok.

Ing. Roderik Virágh, FEM

Bodovali všetky klobásky, zvíťazili čertovsky dobré 

Navštívil nás Mikuláš 

SPU organizovala 9. novembra už 54. Imatriku-
lačný ples. Každoročne sa koná pre našich prvá-
kov, ale vítaní sú aj študenti vyšších ročníkov či 
z iných univerzít. Tohtoročný ples slávnostne 
otvoril rektor SPU prof. Peter Bielik. Moderovala 
Lucia Richterová a Ladislav (Laci) Barňák. Atmo-
sféra bola príjemná a hudba výborná aj vďaka sku-
pine Jamestown, Funny Jazz Quartet, Dominike 
Titkovej, DJ Romanovi a hlavne Zuzane Smatano-
vej, ktorá zožala veľký úspech. Tešíme sa na ďalšie 
ročníky, ktoré posilnia túto peknú tradíciu. 

Ing. Roderik Virágh, FEM

Imatrikulačný ples  
sa vydaril

 VESELOU CerUzkOU	

Tradičný festival klobás v rámci ŠDNU sa tento rok zmenil na pestrejší Festival far-
márskych výrobkov, prezentovaných študentmi Fakulty biotechnológie a  potravi-
nárstva a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

SPU v Nitre sa v rámci európskeho projektu 
MyUniversity zapojila spolu s ďalšími 14 uni-
verzitami do spoločnej európskej diskusie na 
superportáli MyUniversity. 
Prostredníctvom tejto platformy sa študenti, 
učitelia a zamestnanci  univerzít  môžu stať 
súčasťou prostredia vytvárajúceho priestor pre 
dialóg a riešiť tak spoločné  problémy alebo 
ďalšie procesy úzko spojené s dianím na uni-
verzite. Všetci registrovaní používatelia tak 
majú  možnosť podeliť sa o svoje názory a po-
skytnúť užitočnú spätnú väzbu.
Univerzity a ich študenti, ktorí sa rozhodnú su-
perportál používať, budú mať možnosť výbrať 
si z rôznych dostupných nástrojov a modulov, 
ako sú e-konzultácie, ankety a  diskusie. 
Naši používatelia sa môžu vyjadriť k týmto té-
mam: 
Aká je pridaná hodnota dištančného vzdeláva-
nia pre študentov?  Ako podporiť udržateľnosť?

V nasledujúcich týždňoch budú k dispozícii 
aj ďalšie témy: Ako prilákať zahraničných štu-
dentov na stredne veľkú univerzitu? Aký je 
najlepší spôsob získania finančných zdrojov s 
cieľom dosiahnuť lepšiu pozíciu v globálnom 
hodnotení? Ako prilákať viac zahraničných 
študentov do menej obľúbených destinácií? 
Akým spôsobom môže kvalita výskumných 
aktivít univerzity zvýšiť kvalitu vzdelávania?
Superportál ponúka aj prepojenie na všetkých 
14 partnerských univerzít, ako aj odkazy na 
správy a sociálne siete. Keď sa chcete stať sú-
časťou tohto ambiciózneho projektu, navštívte 
www.e-myUniversity.eu a postupujte podľa po-
kynov v časti Login. Univerzity, ktoré by chceli 
navrhnúť vlastnú diskusnú tému môžu kon-
taktovať  spoločnosť CESCA prostredníctvom 
mailovej adresy administrátora superportálu  
myuniversity@cesca.cat.

 Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP

Európsky diskusný superportál MyUniversity je spustený!

Mikuláš	s	Anjelom	v	cvičebni	Katedry	regionál-
neho	rozvoja.						 	 	 	Foto:	za

Záhradný trpaslík

Už len názov tejto tradičnej akcie vyvoláva vo 
všetkých študentoch FZKI pocit radosti, zábavy 
a súdržnosti. Samozrejme ani tento rok nebol vý-
nimkou, čo 20. novembra potvrdila aj hojná účasť 
študentov a profesorov. Spolu sme sa odreagovali 
od tradičných zhonov v škole a užívali si prúdia-
cu zábavu v Retro Pube, kde boli pripravené sú-
ťaže v podobe maľovania, IQ test či prezentácia 
Záhradná architektúra v Európe. Pred polnocou 
prišla na rad tombola s veselými cenami. Veľký 
záujem o akciu je dôkazom toho, že má zmysel. 
Tento rok môžeme poďakovať partii tretiakov, 
ktorá pokračovala v šľapajach starších ročníkov.  
P.S.: Zas o rok  :-)          Katarína Gloneková, FZKI

Obilniny – významný zdroj zdraviu prospešných látok
V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje zloženiu stravy s cieľom využiť jej preventív-
ne pôsobenie proti rozličným ochoreniam. Z pohľadu výživy majú významnú úlohu  
obilniny a výrobky z nich.

Na energetickej hodnote produkovaných potra-
vín sa obilniny podieľajú na úrovni 40 % a na ener-
getickej hodnote vo výžive zvierat na úrovni 35 %. 
Takmer 70 % sa využíva na kŕmne účely, 25 % 
v ľudskej výžive a asi 5 % ako surovina pre ďal-
šie priemyselné spracovanie. Medzi hlavné druhy 
obilnín mierneho pásma patrí pšenica, pšenica 
špaldová, raž, tritikale, jačmeň, ovos a kukurica. 

Viaceré štúdie poukazujú na pozitívne vply-
vy konzumácie obilnín a výrobkov z nich. Ide 
hlavne o preventívne pôsobenie na organizmus 
konzumentov proti kardiovaskulárnym, gastro-
intestinálnym ochoreniam a niektorým druhom 
rakoviny. Je to vďaka účinkom biologicky cen-
ných (bielkoviny, lipidy, minerálne látky, vitamí-
ny) a biologicky aktívnych látok (antioxidanty) 
prirodzene sa vyskytujúcich v obilných zrnách. 
Zo spektra biologicky aktívnych látok sú zrná 
obilnín bohaté na fenolické kyseliny a saponíny. 
Dominantnou fenolickou kyselinou v obilninách 
je kyselina ferulová, ktorá tvorí 90 % z celkového 
množstva fenolov. Z ďalších fenolických kyselín 
je zastúpená kyselina vanilová, syringová, sina-
pová, chlorogénová, kávová, kumárová a protoka-

techová. Celkové množstvo polyfenolov je veľmi 
variabilné a závisí od druhu obilniny a spôsobu 
mletia. 

Známe je, že vyššia koncentrácia biologicky 
cenných a aktívnych látok je obsiahnutá v oba-
lových vrstvách zŕn, ktoré sa počas mlynského 
spracovania stávajú súčasťou otrúb. Avšak tieto 
cenné vedľajšie produkty sa využívajú väčšinou 
na skrmovanie a iba malá časť nachádza uplatne-
nie v potravinárskom priemysle. V súčasnosti je 
trendom zefektívniť ich využívanie v potravinár-
skom priemysle či už vo forme prídavkov alebo 
hotových produktov.

Problematiku využívania cenných vedľajších  
produktov obilnín v pekárskom priemysle riešia 
študenti a vedeckí pracovníci na Katedre sklado-
vania a spracovania rastlinných produktov Fakul-
ty biotechnológie a potravinárstva SPU. V rámci 
pokusného pečenia sledujú vplyv rozličných prí-
davkov obilnín na technologickú, nutričnú a sen-
zorickú kvalitu chleba a pečiva. Získané výsledky 
významným spôsobom obohacujú súčasnú po-
travinársku prax.

 Ing. Eva Ivanišová, PhD., FBP
Nemajte strach. Na internátoch okrem nespia-

cich študentov nikto nestraší. Išlo o divadelné 
predstavenie Dom duchov z repertoáru nášho 
amatérskeho súboru Divadielko na Osmičke. 
Divákom sme chceli ukázať, že láska smrťou ne-
končí a pokračuje doslova aj „za hrob“. V sprievo-
de skvelej hudby, spevu a humoru sa odohrával 
príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí v mladosti ne-
mohli spečatiť svoju lásku, lebo im v tom bránila 
rodina a vtedajšie stavovské rozdiely. Po pätnás-
tich rokoch sa opäť stretávajú, aj keď každý v tro-
chu inej podobe.  

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa na prí-
prave predstavenia podieľali a najmä našim divá-
kom, ktorí sa zúčastnili v hojnom počte. Už teraz 
sa tešíme na ďalšie stretnutie...

Divadielkari

Na internáte vyčíňali strašidlá

	Foto:za

	Foto:archív	PŠ

Foto:	Ondrej	Irsa
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ëVIANOČNÁ ZĽAVAë

♦ VÝUČBA AJ 4x RÝCHLEJŠIE
♦ Direkte Methode Deutsch
♦ JAZYKOVÉ KURZY
♦ PREDŠTÁTNICOVÉ KURZY AJ, NJ
♦ SLOVENČINA PRE CUDZINCOV
♦ 20-ročné skúsenosti
♦ Profesionálny prístup

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

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

TOEFL 17.1.2013 25. 1. 2013 $ 200 Registrácia len online
Skúšky City & Guilds

Všetky úrovne A2 - C2 20.12.2012 Január 2013 Od 50 € Osobitná úhrada pís. a ústnej časti
Skúšky Goetheho inštitútu

Goethe-Zertifikate A2 - C2 14.12.2012 Január 2013 
66 € (A2), 109 € (B1), 

131 € (B2), 142 € (C1),
164 € (C2)

Prípravné kurzy na skúšky
Príprava na 
City&Guilds B2 20.12.2012 8.1., 10.1.,11.1.2013 55 € (počet os. / skupina: 3 – 8) Rozvrh: 18.00 – 20.30 (UT, ŠT, PI)

Príprava na GZ C22 17.12.2012 7.1., 9.1.,11.1.2013 55 € (počet os. / skupina: 3 – 8) Rozvrh: 18.00 – 20.30 (PO, ST, PI)

Zápis do letného semestra na semestrálne kurzy AJ, NJ, FJ, TJ, ŠJ, RJ: 11. a 18.1.2013 od 14.00 do 17.00 h.

Všetkým študentom a spolupracovníkom želáme krásne Vianoce 
a PF´ 2013 !

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 14. 12. do 17. 1. 2013

Vysvetlivky: 1Ústna časť skúšok sa koná pre kandidátov individuálne – podľa rozpisu.  
          2GZ C2 – skúška Goethe-Zertifikat C2.
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 S piEtOU                            
Katedra dopravy a manipulácie TF s hlbo-

kým zármutkom oznamuje, že 23. novembra 
2012 nás vo veku 81 rokov opustil dlhoročný 
pedagóg, kolega a priateľ

doc. Ing. Eduard Pisár, CSc.
Eduard Pisár začal pracovať na univerzite 

v roku 1959, bol zakladajúcim členom býva-
lej Katedry motorov a traktorov, kde v rokoch 
1962 až 1970 vykonával funkciu vedúceho ka-
tedry. Jeho činnosť bola bezprostredne spätá 
s rozvojom študijného odboru mechanizácia 
poľnohospodárstva a zároveň bol tvorivým 
pracovníkom v oblasti vedeckovýskumnej 
činnosti zameranej na vývoj a využitie trak-
torov v poľnohospodárskej prevádzke. Počas 
svojej činnosti na SPU v Nitre zanechal za 
sebou významné dedičstvo v pedagogickej 
a vedeckovýskumnej činnosti, za čo mu patrí 
úprimná vďaka.

Česť jeho pamiatke!

Úspech je zmesou tvrdej práce
Katarína Zemáneková, študentka 1. roč. FEŠRR, pochádza z Michaloviec. Medzi svoji-
mi rovesníkmi vyniká schopnosťou úspešne sa prejaviť v športovom svete - v hádza-
nej. V rozhovore s ňou som sa okrem iného dozvedela, čím sa chce stať a aké sú jej 
záľuby.

Kedy si začala s hádza-
nou a ako dlho sa jej ve-
nuješ?
S týmto športom som za-
čala v 4. ročníku na zák-
ladnej škole a pokračova-
la aj na gymnáziu Pavla 
Horova v Michalovciach. 
Hádzaná je mojím koníč-
kom už dvanásty rok.

Kto v tebe vzbudil záujem o tento šport?
Moja staršia sestra Zuzana, ktorá sa venovala 
hádzanej, podobne, ako moja sesternica.
Stala sa hádzaná aj tvojím životným štýlom?
Áno. Postupne som si obľúbila tento šport a 
prispôsobila som mu všetky dni a voľný čas. 
Prostredníctvom neho som spoznala kamarát-
ky, s ktorými som doteraz v kontakte. Jednodu-
cho, táto záľuba zmenila môj život.
V ktorej divízii sa nachádzaš?
Som na profesionálnej úrovni a v súčasnosti 
hrám za HK Slovan Duslo Šaľa. 
Určite si sa zúčastnila na viacerých súťa-
žiach. Aké medaily si získala?
Už v žiackych kategóriách som sa zúčastnila na 
Majstrovstvách SR, kde som získala bronzovú 
medailu, neskôr v doraste zlatú a striebornú. 
V ženskej kategórii som vybojovala bronzovú 
medailu v Česko-slovenskej WHIL súťaži. Na 
strednej škole to boli tri zlaté medaily v kategó-
rii Majstrovstvá SR stredných škôl. Zo strednej 
školy som sa dostala aj na Majstrovstvá sveta 
stredných škôl v Dánsku, kde som obsadila 8. 
miesto. Všetky uvedené úspechy som dosiah-
la v Michalovciach. V tíme za Šaľu som získa-
la dve strieborné a bronzovú medailu v súťaži 
WHIL a v kategórii Slovenský pohár. Vďaka 
hádzanej som navštívila rôzne krajiny ako ČR, 
Poľsko, Maďarsko, Ukrajinu či Dánsko.
Máš nejaký idol v hádzanej?
Vždy bola pre mňa vzorom moja sestra, úspeš-
ná hádzanárka. Som rada, že som sa dostala 
na takú istú úroveň ako ona, mám aj rovna-
ké číslo dresu. Čo sa týka hráčov na najvyš-

šej profesionálnej úrovni, tak je to Luc Abalo.
Koľko času venuješ svojmu koníčku?
Trénujeme dvakrát týždenne po 4 hodiny. Počas 
letnej prípravy dvakrát denne po 4 hodiny.
Máš nejaký špecifický stravovací režim?
Ráno sa naštartujem cereáliami a po každom 
tréningu si doplním energiu müsli tyčinkou. Na 
obed a na večeru nesmie chýbať zelenina.
Aké sú tvoje športové plány do budúcnosti?
Získať čo najviac skúseností, dosiahnuť čo naj-
lepšie výkony a výsledky v súťažiach v rôznych 
kategóriách, ale aj neustále zlepšovať svoju kon-
díciu a byť v kolektíve.
Máš aj nejaké iné záľuby okrem hádzanej?
Rada čítam knihy rôznych žánrov, napr. histo-
rické, detektívne a relaxujem pri hudbe. Mojím 
najobľúbenejším spevákom je Jaromír Nohavi-
ca.
Čo by si odkázala čitateľom?
Športujte kvôli svojmu zdraviu. Bez ohľadu na 
to, aký máte talent, treba ho pestovať a rozvíjať.                              
                                   Marína Valentíková, FEŠRR

 zOOOOm                   
Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či 

kurióznu situáciu? Podeľte sa o svoje fotoú-
lovky s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite 
ich spolu s vtipným textom na našu mailovú 
adresu: redakcia@polnohospodar.sk. Autorov 
najlepších snímok odmeníme. 



		Záhradní	trpaslíci	už	nie	sú	„in“...	 	
	 	 								Foto:		Miroslav	Habán
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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

Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU 
bude realizovať od decembra 2012 do  mája 
2013 prvú virtuálnu (elektronickú) medziná-
rodnú vedeckú konferenciu s názvom Teória a 
prax v kontexte vysokoškolského vzdelávania. 
Cieľom je prezentácia aktuálnych poznatkov 

a výsledkov vedeckej práce vysokoškolských 
učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktoran-
dov  v oblasti vzdelávania, ako aj vytvorenie 
platformy na výmenu informácií a vypraco-
vanie odporúčaní pre prax. Viac čítajte na: 
www.konferencia-kppnitra.webnode.sk   r

Rada OZ PŠaV na Slovensku vyhlásila 26. 
novembra štrajk, ktorým chcela upozorniť 
vládu SR, poslancov NR SR a verejnosť na ne-
udržateľnosť súčasného stavu v školstve a na 
trvalú krízu v odmeňovaní jeho zamestnancov. 
Výbor UO pri SPU v Nitre podporil požiadav-
ku OZ PŠaV na Slovensku.  Informácie o po-
žiadavkách OZ sú zverejnené na internetovej 
stránke OZ. Tiež boli zaslané predsedom FO 
a DO a zverejnené na tlačive, na ktorom mohli 
zamestnanci SPU potvrdiť svoju účasť na štraj-
ku. Aktívne sa do neho zapojilo 181 zamest-
nancov SPU (16 % zamestnancov SPU) a 400 
svojím podpisom vyjadrilo súhlas s požiadav-
kami školských odborárov na Slovensku.       
                        r

Z ohlasov                            
Štrajk „zvládnutý na jednotku“

Neviem, ako to vnímate vy, no ja pokladám 
organizáciu štrajku za totálne nezvládnutú. 
Keď sme mali svojím podpisom vyjadriť súhlas 
so štrajkom, neboli k dispozícii žiadne bližšie 
informácie, jedine to, že nám bude poskytnuté 

neplatené voľno a odbory za nás zaplatia odvo-
dy. Súhlas bolo treba podpísať do 22. novem-
bra, aby sa dala spraviť štatistika, koľko ľudí sa 
zúčastní. No aby bol zamestnanec informova-
ný o tom, za čo vlastne ide do štrajku, tak to 
asi nie je dôležité. To sa dozvie až po podpí-
saní niečoho, čo vlastne ani nie je v jeho pro-
spech. Informácie o štrajku, ako aj požiadav-
ky pracovníkov školstva, mali byť poskytnuté 
s dostatočným časovým predstihom, nie „po 
funuse“, a to ešte nesprávne. Keď som volal na 
odbory ohľadne prípisu „štrajk zamestnancov 
školstva“, povedali mi, že som ho nepochopil. 
Vraj sa to už medzičasom zmenilo a má ísť 
o 10 %-né zvýšenie platov pre všetkých pracov-
níkov. Som veľmi sklamaný z jednania odbo-
rov. Povedať, že informácie neposkytli zavčasu 
kvôli tomu, že sa nevedelo, či štrajk bude ale-
bo nie, sa mi zdá trochu pritiahnuté za vlasy. 
Práve naopak, mali sme byť informovaní úplne 
a v predstihu, a nie dozvedieť sa všetko skôr 
z masmédií ako od svojho odborového zástup-
cu. Celý štrajk nemožno označiť (teda aspoň v  
podmienkach SPU) inak, ako za nezvládnutý!                                                            

Ing. Peter Čupka

Aj zamestnanci SPU štrajkovali

Zapojte sa do virtuálnej konferencie     

Hádzanárka	Katarína	Zemáneková	v	akcii.
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