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Noví členovia Akademického 
senátu z radov študentov

Obzretie za končiacim sa rokom

Vážení čitatelia,
pred niekoľkými dňa-

mi sme vstúpili do no-
vého roku s rôznymi 
predstavami, očakáva-
niami a víziami o ďal-
šom vývoji predovšet-
kým v ekonomike. Po 
25-tich rokoch je tu rok, 

ktorý má všetky štyri čísla rôzne a takýchto 
rokov bude nasledovať sedem.  Je to signál 
na zmenu alebo sa zásadne nebude meniť 
nič? Túto otázku si kladieme všetci, preto-
že od vývoja ekonomiky, a nielen tej našej, 
bude veľa závisieť. Rozhodujúce je to aj pre 
naše školstvo, pretože keď nebudeme mať 
výkonnú ekonomiku, nemôžeme očakávať 
ani vyšší podiel finančných prostriedkov 
na vedu a vzdelávanie. To bude znamenať 
ďalšiu stagnáciu, prehlbovanie rozdielov 
v rámci krajín EÚ a odďaľovanie vízie roz-
voja krajiny. Za ostatných 23 rokov sa však 
nahromadilo množstvo problémov, ktoré sa 
neriešili priebežne. Nepracovalo sa ani s ví-
ziami do budúcnosti a odbornosť sa často 
nepovažovala za rozhodujúcu. Kým sme 
však pochopili, kde nás to posúva, uplynulo 
viac ako 20 rokov života a v mnohých oblas-
tiach sa stagnuje alebo je stav horší ako bol. 
Najmarkantnejšie sú naozaj dva príklady, 
ktoré nás úzko spájajú, a to poľnohospodár-
stvo a školstvo. V poľnohospodárstve sme 
dopustili  likvidáciu podstatnej časti výroby, 
čo nás priviedlo k závislosti na dovozoch 
potravín až do takej miery, že dnes je veľ-
mi ťažké hovoriť o potravinovej suverenite. 
Absencia potravinovej a výživovej politiky 
štátu je odrazom toho, čo nakupujeme v ob-
chodoch a čo konzumujeme. A nie je to len 
toto. Zanedbali sme aj výchovu spotrebiteľa, 
ktorá v kombinácii s nízkou ekonomickou 
kúpyschopnosťou jej  negatívny efekt zná-
sobuje. Spoločenská hodnota kvalitných 
a bezpečných potravín je merateľná zdravím 
populácie, svedčí o tom aj výskyt civilizač-
ných ochorení u nás. A sme späť pri ekono-
mike. Keď budeme mať výkonné poľnohos-
podárstvo a potravinárstvo, bude vyššia aj 
zamestnanosť, bude viac čerstvých potravín, 
viac zdravia. Vynára sa však aj otázka, či sme 
nepodľahli filozofii, že lepšiu ekonomiku 
ako poľnohospodárstvo robí farmaceutický 
priemysel. Možné to je, ale na úkor zdravia, 
zdravého rozumu, proti prírode a životu. 
V školstve vládne tendencia nárastu počtu 
škôl, fakúlt a možno aj  ľudí s vysokoškol-
ským vzdelaním. Zabudli sme však na kon-
kurencieschopnosť, kvalitu, potreby praxe, 
odôvodnené potreby spoločnosti a ocenenie 
vzdelaných ľudí v praxi. Ani balík financií sa 
neznásobuje tak, ako rastie počet škôl. Neu-
vedomujeme si dostatočne, že nárast počtu 
škôl nezabezpečí v školstve konkurenciu, 
tak ako je to niekde v priemysle. A znovu je 
to o ekonomike, nákladoch, potrebách a po-
žiadavkách. Ak budeme tieto skutočnosti aj 
naďalej prehliadať a nepoučíme sa, nebude 
lepšia ani ekonomika a na lepšie časy bude-
me čakať dovtedy, kým neprídu zmeny opie-
rajúce sa o zdravý rozum.

Prof. Dr. Ing. Jozef Golian, 
      vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti 

potravín FBP, predseda Slovenskej  
spoločnosti  pre poľnohospodárske, lesnícke, 

potravinárske a veterinárne vedy pri SAV

V uplynulom období na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a ďalších spolupra-
cujúcich fakultách intenzívne prebiehali činnosti súvisiace s prípravou na akreditáciu študijného 
programu (ŠP) vinárstvo. Na 69. zasadnutí Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konanom 5. – 6. decembra 2012, bol uvedený ŠP uznaný spôsobilým na štandardnú dĺžku štúdia.

V novembri a decembri 2012 AS SPU v Nitre 
schválil výsledky volieb za študentskú časť aka-
demickej obce SPU v Nitre. Za FEM bol zvole-
ný Ing. Andrej Husár a Ing. Ján Lajda, za FBP 
Ing. Jaroslava Kačinová a Zuzana Kollárová, za 
TF Mgr. Ľubomír Híreš a Ing. Tomáš Šima, za 
FEŠRR Bc. Martin Motyčák a Bc. Patrícia Mari-
ničová, za FZKI Ing. Viktor Varga a Ing. Lukáš 
Štrba, za FAPZ Ing. Roman Brezina a Bc. Zuzana 
Gavenčiaková.

Za podpredsedu AS SPU za študentskú časť bol 
zvolený Ing. Ján Lajda, za členku ŠRVŠ bola zvo-
lená Ing. Jaroslava Kačinová a za člena Správnej 
rady bol navrhnutý Ing. Viktor Varga.

Funkčné obdobie novozvolených členov AS 
SPU trvá najdlhšie do 19. 11. 2014.

 Ing. Miroslava Cigáňová

Rok 2012, okrem toho, že bol medzinárodným 
rokom seniorov, patril medzi tie bežné. Zazna-
menali sme v ňom však aj niektoré významné 
udalosti z pohľadu ľudskej spoločnosti, histórie 
viacerých inštitúcií či osobného života mnohých 
z nás. Pre našu univerzitu to bol jubilejný rok, pre 
mňa osobné výročie –  65 rokov, čo som prišiel na 
Slovensko a 45 rokov, čo som začal pracovať na 
vtedajšej VŠP. 

Dnes už patrím do tzv. tretej generácie, medzi 
seniorov, ktorým zostáva čas už viac-menej len 
na spomienky. Tie ožívajú práve pri rôznych vý-
ročiach. A tak rád  spomínam na roky, keď sme 
zakladali napríklad centrálne rozhlasové štúdio, 

Na SPU je akreditovaný nový študijný program - vinárstvo

VraK(ing) opäť bodoval

Schopnosť konkurencie našich výrobkov na 
domácom i európskom trhu s potravinami vy-
žaduje zefektívniť výrobu poľnohospodárskych 
produktov ako základných surovín pre potravi-
nársky priemysel. Nový ŠP bol pripravený s cie-
ľom vychovať odborníkov v oblasti pestovania, 
ale predovšetkým spracovania hrozna až na fi-
nálne produkty. 

Študenti absolvovaním ŠP realizovaného v 
rámci prvého stupňa štúdia (Bc.), v dennej alebo 
externej forme, získajú vysokoškolské vzdelanie 
v študijnom odbore Spracovanie poľnohospo-
dárskych produktov. Predmety, ktoré sú súčas-
ťou študijných plánov, budú zabezpečované ka-
tedrami všetkých fakúlt SPU.

Absolventi ŠP vinárstvo budú poznať prob-
lematiku pestovania viniča hroznorodého, ale 
ich hlavným zameraním bude predovšetkým 

spracovanie hrozna vrátane súvisiacich činnos-
tí. Budú vzdelaní v oblasti základnej suroviny 
a technologických postupov výroby vín klasic-
kými metódami aj modernými technológiami. 
Zvládnu problematiku faktorov ovplyvňujúcich 
kvalitu vín, ošetrovanie a školenie vín, ich sta-
bilizáciu a finalizáciu a kultúrne použitie vín. 
Dokážu hodnotiť a analyzovať hrozno, mušty aj 
vína inštrumentálnymi metódami a významná 
pozornosť bude venovaná aj senzorickému hod-
noteniu, marketingovej a ekonomickej oblasti. 
Absolventi bakalárskeho štúdia budú priprave-
ní na prácu v oblasti vinárstva, ale budú môcť 
pokračovať v štúdiu aj v inžinierskom programe 
technológia potravín, prípadne ďalších príbuz-
ných ŠP. 

Doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., 
garantka ŠP, FPB

Medzinárodné sympózium VUA

Pútavý program pripravili odborníci z oblasti 
udržateľnosti v rámci projektu Sustainability in 
Agrisector  of the V4 Countries and Cooperating 
Regions financovaného Medzinárodným vyše-
hradským fondom. Plenárne zasadnutie otvoril 
prezident VUA a rektor SPU, prof. Peter Bielik, 
spolu s viceprezidentom VUA prof. Januszom 
Żmijom, rektorom Poľnohospodárskej univerzi-
ty v Krakove, prof. Wlodzimierzom Sadym, pro-
rektorom SGGW, prof. Marekom S. Szyndelom 
a dekanom Fakulty ekonomiky SGGW, Dr. hab. 
Jaroslawom Golebiewskim.  

Široký rozsah tém a kvalitne pripravené pred-
nášky v paralelných sekciách priniesli cenné 
postrehy v rôznych oblastiach udržateľnosti od 
problematiky zákonodarstva a rozvojových stra-
tégií až po udržateľnosť z pohľadu agropodnika-
nia. 

Vybrané príspevky zo sympózia budú uve-
rejnené v medzinárodnom vedeckom časopi-
se VUA Visegrad Journal on Bioeconomy and 
Sustainable Development v apríli 2013, ako aj 
v periodiku vydávanom Fakultou ekonomiky 
SGGW  Scientific Annals of Agricultural Eco-
nomics and Rural Development a v monografii 
Sustainable Development and Agribusiness.

Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP    

8. február 2013
Deň otvorených dverí na SPU v Nitre

Exteriérová inštalácia vznikla 
v septembri 2012 v rámci študent-
ského projektu VraK(ing), podpo-
reného spoločnosťou Telefónica 

prostredníctvom programu Think Big, Orange, 
Nitrianskou komunitnou nadáciou a sponzor-
mi, s cieľom zrevitalizovať  a obnoviť park, a tak 
prilákať študentov do vonkajších  priestorov 
univerzity, kam sa budú radi vracať. Pod vede-

ním Mgr. Lenky Konôpkovej z KKPV sa na ňom 
podieľali študenti: Katarína Gloneková, Terézia 
Slotíková, Stanislava Vajíčeková, Vanesa Kis-
sová, Katarína Šabíková, Lukáš Rábek a Milan 
Mrázek (na snímke).

Začiatkom októbra sa v okolí inštalácie konal 
Deň dobrovoľníctva v Nitre, podporený spoloč-
nosťou Telefónica v rámci uvedeného progra-
mu Think Big. Vyše 50 dobrovoľníkov  z nášho 
i zahraničných projektových tímov čistilo okolie 
parku SPU, chodníky, odpadky, suché lístie a 
pripravovalo prírodu na zimný spánok. V tento 
deň sa zapojili do prác aj reprezentatívne pro-
jekty Think Big z celej Európy. SPU prostredníc-
tvom projektu VraK(ing) zastupovala Slovensko.  
Z výherných 54 projektov z grantovej súťaže na 
Slovensku boli  vybrané tri najlepšie, o ktorých  
spoločnosť Telefónica natočila video. Jedným 
z víťazov je VraK(ing). Video, na ktorom náš 
projektový tím prezentuje svoje dielo, vzniklo 
8. – 9. januára. Hlavnou myšlienkou kampane 
je ukázať ostatným, že sa nemajú báť nápadov 
a navzájom sa inšpirovať. Projekt VraK(ing) pod-
porila spoločnosť Telefónica sumou 4-tisíc eur.  
                                                       rch

pokračovanie na strane 6
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Vyšehradská asociácia univerzít (VUA), 
Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre a Poľnohospodárska univerzita vo 
Varšave (SGGW) organizovali 6. decem-
bra 2012 vo Varšave Medzinárodné sym-
pózium VUA na tému Udržateľný rozvoj 
a agropodnikanie. Zúčastnilo sa na ňom 
50 zástupcov zo 14 univerzít z 10 krajín.

Prečo študovať na SPU v Nitre? Viac čítajte na strane 4.

Historický traktor Zetor 25 v areáli SPU neustále priťahuje pozornosť širokej 
verejnosti i médií.
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Zo zaujímavej prednášky o topinambure
Na Katedre rastlinnej výroby FAPZ sa v novembri minulého roku v rámci výučby 
predmetu inulínové plodiny uskutočnila výberová prednáška pracovníkov spoloč-
nosti Fytosal, s.r.o., Dolný Kubín o pestovaní a využití  slnečnice hľuznatej  vo výžive 
ľudí. Určená bola najmä študentom odboru výživa ľudí na FAPZ.

Slnečnica hľuznatá (topinambur) je jednoročná 
liečivá rastlina, ktorej pozitívne účinky na ľudský 
organizmus boli vedecky dokázané a overené v 
praxi. Okrem potravinárskeho využitia sa používa 
na kŕmenie hospodárskych zvierat (hľuzy a vňať) 
a výrobu bioetanolu alebo bioplynu. Z botanic-
kého hľadiska je príbuzná so slnečnicou ročnou 
pestovanou na olej, spôsobom pestovania sa však 
podobá zemiakom. Tvorí silné stonky s veľkými  
listami. Stonky dosahujú  výšku 2 - 3 metre a pro-
dukujú množstvo nadzemnej a podzemnej bio-
masy. Od iných druhov zeleniny sa odlišuje uni-
kátnym sacharidovým systémom, ktorý sa skladá 
z fruktooligosacharidov a inulínu. Obsahuje bio-
logicky aktívne látky, minerálne látky – železo, 
kremík, zinok, horčík, draslík, fosfor a vápnik, vi-
tamíny skupiny B a C, pektínové látky, vlákninu, 
organické kyseliny a aminokyseliny.                                                  

Spoločnosť Fytosal sa zaoberá pestovaním 
a spracovaním tejto plodiny v ekologických pod-
mienkach. Disponuje modernou technológiou, 
ktorá umožňuje zachovať maximálne výživové 
hodnoty topinambura v nadväznosti na špeciálnu 
agrotechniku pestovania a zberu plodín s vylúče-
ním používania priemyselných hnojív a chemic-
kých prostriedkov na ochranu rastlín. 

Dlhoročným spolupracovníkom firmy Fytosal 
je akademik Nikolaj Kočnev z Medzinárodnej 
akadémie prírodných produktov a biotechnológií 
v Moskve, ktorý od roku 1986 pracuje v oblasti vý-
skumu  pestovania a biotechnológie spracovania 

topinambura. Vo svojej prednáške pre študentov 
FAPZ poukázal na pozitívne vlastnosti tejto plo-
diny, ktorá svojou odolnosťou a prispôsobivosťou 
rôznym podmienkam môže byť plodinou budúc-
nosti. Jeho spolupracovníčka MUDr. Margarita 
Kaliničeva v ďalšej časti prednášky prezentovala 
liečebno-preventívne použitie slnečnice hľuzna-
tej. Ako  zdôraznila, význam tejto plodiny spočíva 
v prevencii a podpornej liečbe cukrovky, obezity, 
porúch metabolizmu, vysokého cholesterolu a 
pri detoxikácii organizmu. „Topinambur reguluje 

krvný tlak a tráviaci systém, chráni pečeň a ob-
ličky. Pomáha tiež zvyšovať odolnosť organizmu 
pri infekciách. Pôsobí antistresovo, dodáva orga-
nizmu energiu a zvyšuje schopnosť koncentrácie. 
Odporúča sa pre rekonvalescentov, v prevencii 
proti artritíde, reume, či osteoporóze,“ povedala.

Po prednáške sa konala ochutnávka výrobkov 
Fytosal, medzi ktoré patria rôzne výživové do-
plnky vo forme tabletiek alebo prášku s obsahom 
inulínu, rozličné bioprodukty z tejto plodiny ako 
napríklad džemy, čaje, sirupy, drene, kandizova-
né cukríky a iné. Hľuzy topinambura slúžia aj na 
výrobu kozmetických prípravkov. 

Slnečnica hľuznatá bola nedávno zaradená me-
dzi tzv. invázne rastliny, čo  spôsobilo problémy 
pri jej pestovaní a využití ako liečivej rastliny. 
Úpravou legislatívy by sa mohli tieto problémy 
vyriešiť.                     Ing. Ladislav Illéš, CSc., FAPZ

FEŠRR získala Cenu 
za šírenie poznatkov 

FEŠRR bola významným členom medziná-
rodného konzorcia desiatich inštitúcií, keďže 
predmetom transferu boli výsledky projektu Le-
onardo da Vinci „Online Distance Learning Mo-
dule in European Agrarian Law“, ktorého koor-
dinátorkou za SPU v Nitre bola v roku 2001 prof. 
JUDr. Anna Bandlerová, PhD., dekanka FEŠRR.

Za projekt Leonardo da Vinci – Transfer inová-
cií - F4ESL- From Farm to Fork European Food 
Legislation získalo medzinárodné konzorcium 
v roku 2012 Cenu za šírenie poznatkov, ktorá sa 
udeľuje  za najlepšiu prax v oblasti využívania 
výsledkov projektov EÚ a  je dôkazom, že ocene-
ná inštitúcia dosiahla mimoriadne úspechy v ko-
munikácii, propagácii, šírení a využívaní výsled-
kov projektu počas riešenia aj po jeho realizácii. 

Cena sa udeľuje v rámci aktivity projektu  
C-E.N.T.E.R. (Kompetencie, spolupráca a komu-
nikácia v C-E.N.T.E.R. pri šírení výsledkov pro-
jektov EÚ), ktorý je financovaný v rámci Progra-
mu celoživotného vzdelávania Európskej komisie 
prostredníctvom Kľúčovej aktivity 4 – šírenie a vy- 
užívanie.

Doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., FEŠRR

Prednáška akademika Kočneva na pôde SPU.
Foto:  Archív LI

Fakulta európskych štúdií a regionál-
neho rozvoja riešila v období rokov 2009 
- 2011 medzinárodný projekt v rámci 
programu Leonardo da Vinci – Transfer 
inovácií so zameraním na vytvorenie 
tréningového programu v oblasti európ-
skej potravinovej legislatívy (From Farm 
to Fork European Food Legislation). 

Hosťom bola štátna tajomníčka MPaRV SR 
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, PhD. 
Vo svojom vystúpení predstavila pracovnú 
verziu Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva 
na roky 2014 - 2020. Uviedla, že koncepcia 
sa zameriava predovšetkým na splnenie stra-
tegických cieľov, ako sú zvýšenie produkčnej 
výkonnosti v nosných poľnohospodárskych 
komoditách na úroveň 80 % súčasnej spot-
reby obyvateľstva na Slovensku, zabezpeče-
nie trvalo udržateľného obhospodarovania 
lesov, rozvoj vidieka, zlepšovanie životných 
podmienok a zamestnanosti vidieckeho oby-
vateľstva. Prítomných tiež oboznámila so zá-
mermi a stratégiou EÚ pri zavádzaní inovácií 
do poľnohospodárskej praxe predovšetkým 

prostredníctvom tvoriacej sa Európskej siete 
inovačného partnerstva. Ako obvykle sa usku-
točnila vedecká rozprava členov SAPV. Pod ga-
ranciou Odboru veterinárneho lekárstva SAPV 
sa rokovalo na tému Vytváranie podmienok 
pre ochranu a kontrolu zdravia potravinových 
druhov zvierat, inovácia veterinárnej informa-
tiky. Uskutočnili sa aj voľby nového predsed-
níctva SAPV na obdobie rokov 2013 - 2016. No-
vým predsedom SAPV sa stal jej doterajší ve-
decký sekretár prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., 
z SPU v Nitre. Do nového predsedníctva SAPV 
bol okrem neho z SPU zvolený aj prof. Ing. Jo-
zef Bulla, DrSc., prof. Ing. Ladislav Nozdrovic-
ký, PhD., prof. Ing. Dušan Húska, PhD., a doc. 
RNDr. Ján Rafay, CSc.               r

Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV 
(SEKOS) bola oficiálne založená prvým VZ v 
decembri 2012 vo Zvolene s cieľom podporovať 
rozvoj ekológie ako vedy na Slovensku, spolu-
prácu medzi vedcami a výchovu mladých ve-
deckých pracovníkov v tomto modernom ved-
nom odbore. Organizuje vedecké konferencie, 
vydáva Ekologické štúdie a Spravodaj SEKOS 
Bulletin. Jej činnosť je spojená aj s viacerými 
pracoviskami našej univerzity. 

Významné ocenenia
Medzi ocenenými boli aj pedagógovia z SPU v 

Nitre. Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., podpredse-
da SEKOS-u v rokoch 1997 - 1999 a člen hlavné-
ho výboru (HV) si prevzal pamätnú plaketu SE-
KOS-u, prof. RNDr. Pavlovi Eliášovi, CSc., z Ka-
tedry ekológie FEŠRR, ktorý v novembri 1990 
inicioval založenie SEKOS-u a bol zvolávateľom 
a tajomníkom prípravného výboru, udelili naj-
vyššie ocenenie spoločnosti - čestné členstvo. 

Prof. P. Eliáš pôsobil dve funkčné obdobia ako 

predseda spoločnosti (1997 - 2001). V HV pra-
coval aj ako podpredseda, viedol viacero sekcií 
všeobecnej a teoretickej ekológie, ekológie po-
pulácií a autekológie, ekologického vzdelávania 
a výchovy a pracovnú skupinu terminológie. 
Založil a viedol Spravodaj SEKOS Bulletin a sé-
riu monografických štúdií - Ekologické štúdie. 
Organizoval viac ako 20 vedeckých konferencií, 
zostavil veľký počet publikácií vrátane zborní-
kov. Zaviedol vedecké konferencie Ekologické 
dni, ktoré spoločnosť organizuje každé tri roky. 
Prof. P. Eliáš zároveň reprezentuje SEKOS na 
medzinárodnom poli, od roku 1992 je členom 
koncilu Európskej ekologickej federácie (EEF), 
v r. 1995 - 1999 bol programovým tajomníkom, 
v r. 1999 - 2002 generálnym sekretárom EEF. 
V rokoch 2006 - 2012 pracoval ako riadny člen 
Výkonnej rady Federácie. Významným spôso-
bom prispel nielen k rozvoju SEKOS-u, ale aj 
k rozvoju ekológie ako vedy na Slovensku a v 
Európe.                                                 r

Valné zhromaždenie členov SAPV
V Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra sa  4. decembra 2012 uskutočnilo 41. 
Valné zhromaždenie Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV).

Transfer Inovácií – Nové európske štandardy v kontexte  
reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky NEWCAP

V rámci výziev programu celoživotného vzde-
lávania v roku 2012 bol na FEŠRR SPU v Nitre 
schválený projekt Leonardo da Vinci – transfer 
inovácií, ktorý rieši aktuálnu oblasť nových eu-
rópskych štandardov v  kontexte reformovanej 
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). V 
koordinácii FEŠRR – SPU v Nitre reprezentujú 
medzinárodné konzorcium partnerské inštitúcie 
z Talianska, Bulharska a zo Slovenska.

Aktuálnosť riešenej problematiky v rámci me-
dzinárodného projektu treba vidieť v kontexte 
s novým programovacím obdobím 2014 – 2020, 
ktoré prináša podstatné zmeny v smerovaní a 

princípoch „novej“ SPP, najmä z pohľadu distri-
búcie priamych platieb a súvisiacich právnych 
noriem. Rozsiahle zmeny vyplývajúce z reformo-
vanej SPP budú mať podstatné dopady na ekono-
miku fariem. V praxi bude treba pripraviť kľúčové 
cieľové skupiny vo vidieckych oblastiach, prijať 
tieto zmeny, porozumieť im a poukázať na spô-
sob, akým môže byť ich implementácia efektívne 
využitá pre zlepšenie kvality života vo vidieckych 
oblastiach. Preto je  základným cieľom projektu 
vytvorenie interaktívneho tréningového progra-
mu pre poľnohospodárskych poradcov, farmá-
rov a ďalšie kľúčové cieľové skupiny na vidieku 

tak, aby sa dosiahlo zlepšenie ich kvalifikačnej 
úrovne v tejto oblasti a následne aj ich kompe-
tencií. Parciálne ciele projektu sa sústredia aj na 
možnosti zlepšenia poznatkov a  zručností neza-
mestnaných a mládeže na vidieku, a tak vedú v 
konečnom dôsledku ku skvalitneniu ich postave-
nia a uplatnenia na trhu práce i formou vlastných 
podnikateľských aktivít. Výstupy projektu budú 
použité nielen pre potreby praxe, ale aj vzdeláva-
cieho procesu na SPU v Nitre v rámci študijných 
programov FEŠRR. Konzorcium bude realizovať 
projekt v rámci dvojročného cyklu,  ktorý bol 
otvorený prvým stretnutím projektového konzor-
cia na FEŠRR v novembri 2012.                                        

Doc. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., FEŠRR,
  koordinátor medzinárodného konzorcia

Na vedeckej konferencii s názvom 20 rokov SEKOS, ktorá sa konala v Kongresovom 
centre SAV na zámku v  Smoleniciach, z rozhodnutia Valného zhromaždenia (VZ) 
oceňovali členov za aktívny prínos pre rozvoj ekológie na Slovensku, prácu v pro-
spech SEKOS-u a medzinárodnú reprezentáciu slovenskej ekológie.

SEKOS ocenil našich odborníkov

Kancelária zahraničných vzťahov a medzi-
národných vzdelávacích programov realizo-
vala od 23. augusta 2011 do 2. januára 2013 
projekt programu CV Leonardo da Vinci Eu-
rópske skúsenosti pre slovenský agrosektor: 
Program odborných stáží pre vysokoškol-
ských absolventov (č. 113221154). Koordi-
nátorkou bola prof. Dr. Ing. Elena Horská, 
prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu 
s verejnosťou. Projekt organizačne zabez-
pečovala KZVMVP pre všetky fakulty SPU. 
Trojmesačné stáže sa konali v  obdobiach  
17. 10. 2011 - 15. 1. 2012, 9. 7. – 7. 10. 2012 a  
3. 9. – 2. 12. 2012. Príležitosť zúročiť teoretické 
vedomosti, nadobudnúť praktické skúsenosti 
a nové zručnosti v rámci svojho predchádza-
júceho štúdia dostalo 17 absolventov. Tí mali 
možnosť realizovať stáže v 8 štátoch Európy 
(Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Malta, ČR, Špa-
nielsko, Litva a Taliansko). Absolventské stá-
že sa stretli s veľkým záujmom a pozitívnym 
ohlasom. Je nesporné, že získaná prax je vy-
nikajúcou skúsenosťou, ktorá absolventom 
pomôže s uplatnením sa na trhu práce.   

 Ing. Mária Žúreková, KZVMVP

Príležitosť pre absolventov 
našej univerzity

Ing. A Králik na absolventskej praxi vo firme 
Horák a synové - Okrasné školky, s.r.o., ČR.

Foto: archív AK

 Oznam                                             
Semináre v oblasti prípravy 
a vyhodnocovania vedeckých 
experimentov

V rámci vzdelávacieho projektu LUZK pod-
poreného zo štrukturálnych fondov EÚ budú 
od januára do apríla 2013 prebiehať pracov-
né semináre v celkovom rozsahu 30 hodín 
(60 min.) zamerané na získanie teoretických 
a praktických vedomostí v navrhovaní, reali-
zácii a štatistickom spracovaní  agrobiologic-
kých experimentov a interpretácii výsledkov. 
Semináre budú prebiehať v 4 termínoch. Bliž-
šie informácie a prihlasovanie u asistentky 
aktivity  E. Vaškovej, Katedra udržateľného 
poľnohospodárstva a herbológie FAPZ SPU, 
Eulalia.Vaskova@uniag.sk.                        

 Ing. Gabriela Slivinská
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 Učiteľom? Nikdy!
„Učitelia sú múdri, učia deti, celý rok sú 

v teple a suchu, majú veľa prázdnin a ľudia si 
ich vážia.“ Tieto slová starej mamy P. Šťastného 
boli presvedčivé, lebo v tom období učitelia, fa-
rári a notári požívali veľkú úctu. No jeho odpo-
veď bola jednoznačná – nie. Bol totiž rozhod-
nutý stať sa horárom. „Každú voľnú chvíľu som 
trávil v lese za našou záhradou. Páčila sa mi 
lesnícka uniforma a mal som aj vzduchovku, 
na ktorú som bol patrične hrdý. Vedel som dob-
re strieľať, to ma ešte viac utvrdzovalo v mojom 
presvedčení,“ spomína prof. Šťastný. Avšak po 
rozprávaniach otcovho priateľa – horára o túla-
vom živote a večnom odlúčení horárov od ľudí 
či večeroch strávených pri petrolejke, zmenil 
svoje rozhodnutie. 

Nebude horárom, ale zverolekárom 
Keďže P. Šťastný vyrastal v rodine roľníka a 

chov domácich zvierat bol jeho srdcovou zále-
žitosťou, výber štúdia padol na Poľnohospodár-
sku technickú školu, odbor zootechnický v Le-
viciach. Okrem dobrého teoretického základu 
tu dostal do vienka aj praktické skúsenosti na 
školskom podniku. Aj keď robota v maštali pri 
kravách bola pre 14-ročného chlapca ťažká, 
mal ju oveľa radšej ako prácu pri mláťačke ale-
bo jednotení cukrovej či kŕmnej repy.                                 

V 50-tych rokoch sa na základe vtedajšieho 
systému prideľovania umiestneniek absolven-
tom ocitol v podniku Vojenské lesy a majetky 
Pliešovce. Začal sa mu napĺňať aj pôvodný sen 
o lesníctve. Životné cestičky sú však kľukaté. 
„V maturitnom ročníku nás učil veterinárstvo 

zverolekár, ktorý miloval svoje povolanie a veľ-
mi pútavo o ňom hovoril. Vďaka nemu a spo-
ločným potulkám k zvieracím pacientom, som 
bol v priebehu troch mesiacov presvedčený, 
že budem zverolekárom. Získal som súhlas od 
otca absolvovať prijímacie pohovory  na Vyso-
kej škole poľnohospodárskej v Nitre, Veterinár-
nej fakulte v Košiciach, a stal som sa jedným 
z jej 150 prvoročiakov a neskôr absolventom te-
rajšej SPU v Nitre. Na to som aj patrične hrdý,“ 
hovorí prof. Šťastný a dodáva, že láska k tomu-
to povolaniu mu vydržala dodnes a  svoje roz-
hodnutie nikdy neoľutoval.

O chémii sa mu aj snívalo    
Napriek dobrým základom zo strednej ško-

ly štúdium na „veterine“ nebolo jednoduché. 
„Zdolať anatómiu, histológiu, farmakológiu, 
parazitológiu či infektológiu bolo niekedy až 
nemožné. Mňa však trápili iné disciplíny – bio-
chémie. Dokonca sa mi o nich aj snívalo. Na-
šťastie sa mi ich podarilo zdolať a titul MVDr. 
som získal v riadnom termíne. Z pôvodných 
150 prvákov končilo po 11 semestroch štúdium 
28 a ďalších 20 po 12 či 13 semestroch,“ spomí-
na s úsmevom na náročné roky štúdia. Z Košíc 
si odniesol aj najkrajšie spomienky na  vese-
lý študentský život, pravidelné nedeľné čaje 
o piatej, Jozefovské zábavy, športové zápolenia 
a cenné praktické skúsenosti pre svoje povola-
nie. „Boli sme študenti so všetkým, čo k mla-
dosti patrí. Aj my sme šomrali a  vždy hľadali 
cestu ľahšieho odporu, špekulovali ako dobeh-
núť učiteľa. No málokedy sme boli úspešní. Aj 
my sme sa čudovali, prečo sa asistent hnevá, 
keď sme neboli pripravení. Pochopil som to až 
ako učiteľ. A v praxi som ocenil aj spôsob a ná-
ročnosť štúdia.“

Chcel liečiť, nie zabíjať
Do pozície obvodného zverolekára nastúpil 

Pavel Šťastný v období, keď v chovoch oviec 
zúrilo dovtedy nepoznané ochorenie - meta-
bolická porucha, myodystrofia jahniat. Mal 
o ňom informácie, keďže výskumne sa riešilo 
na veterine počas jeho štúdia v 6. ročníku. 

„Urobil som opatrenia v chovoch môjho ob-
vodu. Zožal som úspech a spravil som si dob-
ré meno. Darilo sa mi. Ale vývoj v živočíšnej 
výrobe sa v dôsledku ekonomických riešení 
začal uberať cestou nutného zabitia, nie lie-
čenia zvierat. Z veteriny na obvode sa stávala 
administratívna činnosť s množstvom výkazov 
a rozborov pre vyššie riadiace zložky na preu-
kazovanie  úspechov socialistického poľnohos-
podárstva. Takáto prax mi nevyhovovala a pri-
znám sa, chýbalo mi aj niečo iné - akademická 
pôda. Po šiestich rokoch praxe som v konkur-
ze získal miesto asistenta na VŠP v Nitre. Na-
koniec sa teda splnilo aj želanie mojej starej 
mamy,“ odmlčí sa nachvíľu prof. Šťastný. 

O generačných problémoch i súčasných 
študentoch

Kmeňovým pedagógom Katedry anatómie 
a rozmnožovania hospodárskych zvierat Agro-
nomickej fakulty sa stal v auguste 1971. „Prvé 
moje asistentské kroky na VŠP viedol vynika-
júci človek a pedagóg prof. Uhrín, ktorý mi 
ukázal veľa zo svojho pedagogického majstrov-
stva. Spolu s  mojím učiteľom a priateľom prof.  
Gamčíkom ma uviedli do tajomstiev výskumu, 
podobne ako prof. Kudláč z brnenskej veteriny, 
prof. Majerčiak z VÚŽV v Nitre, prof. Kliment, 
ktorý okrem toho, že ma ako rektor prijímal do 
zamestnania, bol 16 rokov aj mojím vedúcim ka-
tedry. Žiaľ, už nie sú medzi nami.“ 

Každá generácia pedagógov túži odovzdať 
mladým vedomosti a skúsenosti zo študované-
ho odboru. Tak to bolo v minulosti i dnes. Avšak 
nielen v rodinách existuje generačný problém. 
Prof. Šťastný sa domnieva, že v súčasnej porevo-
lučnej dobe je až príliš veľký. 

„Naši recipienti žijú akúsi inú, pre mňa nepo-
chopiteľnú dobu a ich záujem o štúdium je ne-
porovnateľne nižší ako bol kedysi,“ konštatuje. 
„ Očakával som, že po nežnej revolúcii sa vo vy-
sokoškolskom štúdiu stratí uniformita, typická 
v socializme pre všetky VŠ. Funkciu prodekana 
pre pedagogiku AF a neskôr dekana AF som pre-
vzal s vedomím prestavby na systémy zaužívané 
vo vyspelom svete. Ale nenapadlo mi, že už po 
niekoľkých rokoch existencie vymožeností zá-
padného sveta na poli vzdelávania, bude väčšou 
túžbou študentov skončiť univerzitu, ako sa na 
nej vzdelávať. Ťažko vnímam názor tých štu-
dentov, ktorí prišli na VŠ iba preto, aby neboli 
nezamestnaní a získali popri tom aj akademický 
titul a ich rodičia prídavky. Na jednej strane je 
mi ich ľúto, lebo nepochopili, že majú príleži-
tosť naučiť sa čosi  prospešné pre život a nielen 
tratiť čas a rodičovské peniaze. Na druhej strane 
neviem, ako chcú v krátkej dobe byť úspešní a 
viesť túto spoločnosť. Je mi jasné, že  takýto stav 
nevznikol len pričinením súčasnej mládeže, ale 
je obrazom spoločenského vývoja, neuváže-
ných, respektíve nedomyslených krokov a po-
litických rozhodnutí v rezorte poľnohospodár-
stva ako aj možností, ktoré sa mladým ľuďom 
v súčasnej dobe ponúkajú. Deštrukciou poľno-
hospodárskeho  rezortu sa obmedzili aj mož-
nosti uplatnenia našich absolventov, ale som 
presvedčený, že dobre pripravený vysokoško-
lák má nepomerne väčšie šance uplatniť sa na 
trhu práce ako ten, ktorý na VŠ iba „vegetuje“. 
Naša univerzita počas 60. ročnej histórie vycho-
vala absolventov, ktorí šírili nové poznatky pre 
vzostup poľnohospodárskej výroby a postupne 
vytvorili najstabilnejší rezort. Pomohli rozvoju 
poľnohospodárstva na úroveň, ktorá spoloč-
nosti zabezpečovala potravinovú bezpečnosť. 

Agrikultúra ako prvá kultúra smerovala rozvoj 
ľudstva, má nadčasový význam, bola, je a bude 
nevyhnutná, keď chce ľudstvo prežiť. Tým je do 
istej miery vymedzená aj úloha SPU, ako vzde-
lávacej inštitúcie v agrárnom priestore. Som rád 
a vďačím osudu, že ma zavial do Nitry, kde som 
mohol prispieť aspoň malou čiastkou k rozvoju 
našej alma mater,“ uzatvára prof. Pavel Šťastný.

Renáta Chosraviová
 

Prof. MVDr. Pavel Šťastný, CSc., sa narodil 
11. 1. 1943 v Súdovciach. Vysokoškolské štú-
dium absolvoval na Veterinárskej fakulte v 
Košiciach VŠP v Nitre v roku 1967. Do roku 
1971 pracoval ako obvodný veterinárny le-
kár na OVZ Zvolen. V roku 1971 nastúpil do 
funkcie odborného asistenta na Agronomickej 
fakulte VŠP. V roku 1979 ukončil na VŠV v Ko-
šiciach externú vedeckú prípravu v odbore ve-
terinárna gynekológia a pôrodníctvo a v roku 
1980 sa habilitoval za docenta vo vednom 
odbore všeobecná zootechnika. V tom istom 
odbore bol v roku 2003 prezidentom SR vyme-
novaný za profesora. Pod jeho vedením ukon-
čilo štúdium 196 diplomantov inžinierskeho 
štúdia, vyškolil 13 domácich a zahraničných 
PhD. študentov. Počas 41 rokov pedagogickej 
činnosti bol gestorom 15 predmetov z oblasti 
živočíšnej produkcie a veterinárstva. Po roku 
1990 sa ako prodekan pre pedagogickú čin-
nosť na AF a vedúci Katedry prevencie chorôb 
a reprodukcie HZ podieľal na tvorbe nových 
študijných odborov (vedecká výživa ľudí, vše-
obecné poľnohospodárstvo) a reštrukturalizá-
cii štúdia na AF. Bol autorom osnov a obsa-
hovej náplne pre novovznikajúce predmety na 
AF v rámci kreditného systému. Je zaklada-
teľom inseminácie ošípaných na Slovensku. 
Veľkú časť VVČ venoval zavedeniu a využitiu 
biotechnických postupov v reprodukcii. Už v 
roku 1975 zaviedol na Slovensku diagnostiku 
gravidity ošípaných ultrazvukom, ktorá bola 
neskôr použitá aj pri bahniciach. Bol spolu-
riešiteľom medzidruhového kríženia zubra 
európskeho a HD, pri ktorom sa dosiahli po-
zitívne medzinárodne uznávané výsledky vo 
forme získania životaschopného potomstva 
krížencov. Prof. Šťastný bol členom viacerých 
vedeckých rád VŠ a významných organizácií, 
je autorom 16 učebníc, 14 monografií a 191 
vedeckých prác. Získal množstvo významných 
domácich a zahraničných ocenení. V roku 
2003 mu minister školstva SR udelil Medai-
lu sv. Gorazda za podiel na rozvoji VŠ SR. Pri  
príležitosti 60. výročia SPU v Nitre mu minis-
ter školstva SR udelil Veľkú medailu sv. Go-
razda za celoživotnú vedeckú a pedagogickú  
činnosť.                                                                    

Keď mal Pavel Šťastný 13 rokov, jeho stará mama na sklonku života vyslovila želanie, aby sa stal učiteľom. Hoci bol 
presvedčený, že so študentmi sa otravovať nikdy nebude, život to zariadil inak. V  neľahkých podmienkach reštruk-
turalizácie spoločenského systému v  90-tych rokoch ležala na jeho pleciach aj práca prodekana pre pedagogiku  
a neskôr dekana Agronomickej fakulty SPU.

Profesor Pavel Šťastný nechcel tráviť večery pri petrolejke

Pán inžinier, ako ste sa dostali k štúdiu 
biológie? 

Myslím, že začiatky spadajú ešte do môjho 
detstva, keď som ako malý chlapec chodieval 
na huby so svojím dedom Jozefom Bartkom. 
Brázdili sme spolu lesy a dozvedel som sa od 
neho množstvo zaujímavostí o prírode. Som 
mu za to veľmi vďačný. Už na gymnáziu v rod-
nej Gelnici mi bolo jasné, akým smerom v štú-
diu sa budem uberať. Bola to všeobecná bio-
lógia. Koncom maturitného ročníka sa mi do 
rúk dostali noviny, v ktorých boli vymenované 
vysoké školy aj s odbormi. V hlave mi rezono-
val jediný - aplikovaná biológia na FBP SPU v 
Nitre. Bolo rozhodnuté. Poslal som jedinú pri-
hlášku a vyšlo to. Študujem tu dodnes. 

Mohli by ste nám objasniť v čom spočíva 

vaša činnosť a aké aktivity v oblasti rozvoja 
vzdelávania vykonávate? 

Plním si všetky povinnosti, ktoré na dokto-
randov kladie vysokoškolský akademický sys-
tém. Je to najmä práca v laboratóriu, vyhod-
nocovanie výsledkov, písanie vedeckých prác 
až  po výučbu študentov, získavanie ECTS 
kreditov pre postup do vyššieho ročníka a bež-
né vysokoškolské povinnosti, ktoré súvisia so 
štúdiom. V rámci svojho presvedčenia, že to 
čo robím, má význam, pôsobím ako redaktor 
medzinárodného recenzovaného vedeckého 
časopisu Journal of Microbiology, Biotech-
nology and Food Sciences (www.jmbfs.org), 
ktorý sme v spolupráci s doc. Ing. Miroslavou 
Kačániovou, PhD., založili v auguste 2011 pod 
záštitou FBP. Vychádza 6-krát do roka a patrí 

do skupiny Open Access Online Journals. Za-
čínali sme takpovediac na kolene, pritom však 
s veľkým elánom a nadšením, a dnes sa môže-
me pochváliť vyše 20 databázami, vyhľadávač-
mi a partnermi, ktorí nám robia dobré meno 
a rozširujú publikované práce do celého sveta 
pre širokú vedeckú verejnosť. Dôkazom toho 
sú ohlasy našich kolegov, že ich článočky pub-
likované u nás sú citované vo svetových ve-
deckých databázach, ako napr. Web of Scien-
ce. Takéto ohlasy sú pre nás odmenou. Tiež 
spolupracujem s dekanátom našej fakulty pri 
organizácii medzinárodných konferencií, kon-
ferenčných materiálov, grafických návrhov pre 
rôzne učebnice, monografie, diplomy a iné. 
Tiež sa podieľam na webdizajne, tvorbe gra-
fických návrhov obálok, ostatnej grafiky a inej 

práce spojenej s vedeckým časopisom JMBFS. 
Spolu s doc. Kačániovou sme napísali skriptá 
pre študijný predmet bakteriológia. Zoznam 

Rozhovor s víťazom súťaže Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2011/2012 v kategórii poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Lukáš Hleba: Študujte a robte to, čo vás v  živote najviac zaujíma a napĺňa
V decembri minulého roka prebehol už ôsmy ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Jej hlavnou myš-
lienkou je, že i v našej krajine je mnoho talentovaných mladých ľudí, ktorí majú potenciál a zaslúžia si našu 
pozornosť. Jedným z nich je aj Ing. LUKÁŠ HLEBA, doktorand na Katedre mikrobiológie Fakulty biotechnológie  
a potravinárstva SPU v Nitre, víťaz súťaže v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo. 

pokračovanie na strane 5

Noví členovia Akademického 
senátu z radov študentov

Vážený pán profesor, k významnému život-
nému jubileu - 70. narodeninám Vám želáme 
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a pohody. 

Kolegovia a priatelia

Foto: za

Foto: za
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Aké učivo by mali ovládať uchádzači o štú-
dium na niektorú z fakúlt SPU?

Na Portáli VŠ sú zverejnené všetky informácie 
týkajúce sa prijímacieho konania. Písomné prijí-
macie skúšky z predmetov vybraných uchádza-
čom (matematika, anglický jazyk, ekonómia), 
sa konajú iba na FEM, pričom v celkovom bo-
dovom hodnotení uchádzačov sa   nezohľadňu-
jú výsledky maturitných skúšok. Na ostatných 
fakultách SPU sa prijímacie konanie realizuje 
formou pohovorov z problematiky daného 
študijného programu (ŠP). Pri prijímaní uchá-
dzačov tieto fakulty zohľadňujú výsledky ma-
turitných skúšok, pričom každá má stanovené 
ďalšie špecifické kritériá zverejnené nielen na 
Portáli VŠ, ale aj na webových stránkach fakúlt, 
prístupných zo stránky www.spu.sk. Na FZKI v 
ŠP záhradná a krajinná architektúra; biotechni-
ka parkových a krajinných úprav je povinná aj 
talentová skúška.

Čo je rozhodujúcejšie - priemer známok ale-
bo výsledky testov?

Na FEM o prijatí rozhodujú len výsledky prijí-
macích skúšok z daných predmetov, ostatné fa-
kulty zohľadňujú výsledky maturitných skúšok 
v zmysle vyhlášky č. 510/2004 Z. z. o ukončo-
vaní štúdia na stredných školách a ďalšie špe-
cifické kritériá. V súlade s uvedenou vyhláškou 
je vypracované bodové hodnotenie výsledku 
maturitnej skúšky, podľa ktorého sa diferenco-
vane hodnotí výsledok maturitnej skúšky (počet 
bodov) z každého predmetu so zreteľom na úro-
veň maturity (A, B, C), externú alebo internú 
formu maturitnej skúšky.

Koľko prihlášok si študent môže dať na jed-
nu fakultu? Môže si dať prihlášky súčasne na 
dve fakulty SPU?

Uchádzač si môže dať prihlášku na viacero ŠP 
tej istej fakulty, pričom v prihláške vyznačí po-
radie záujmu o ŠP. Môže podať prihlášky aj na 
viaceré fakulty našej univerzity. 

Aké nové trendy alebo smery môžu očaká-
vať študenti na SPU v budúcom roku?

V rámci riešeného projektu QEDU podporo-
vaného finančne zo ŠF EÚ sa od akademického 
roku 2013/2014 budú na každej fakulte SPU 
pilotne vyučovať vybrané predmety jedného 
ŠP na inžinierskom stupni štúdia v anglickom 
jazyku (AJ). Ďalej študenti môžu študovať celý 
ŠP na bakalárskom stupni štúdia v AJ na FEM 
a FEŠRR. Na inžinierskom stupni štúdia celý 
ŠP vyučovaný v AJ ponúka FEM. Do pozornos-
ti uchádzačom dávame aj nový ŠP vinárstvo, 
ktorý sa bude vyučovať na FBP. Veľký záujem 
medzi študentmi SPU je o Erasmus pobyty na 
zahraničných univerzitách, prípadne o výučbu 
v rámci rôznych intenzívnych letných škôl na 
významných univerzitách v zahraničí (Indii, 
Thajsku, Rusku, Poľsku, Turecku a inde). V 
týchto aktivitách chce univerzita pokračovať aj 
v nasledujúcom akademickom roku.

SPU v zmysle pravidiel EÚ sa bude uchádzať 
o ďalšie prestížne medzinárodné ocenenie Dip-
loma Supplement Label, čo spolu s ocenením 
ECTS Label (získané v roku 2010) signalizuje 
partnerským organizáciám v zahraničí, že SPU 
je spoľahlivým partnerom z hľadiska realizácie 
ECTS a mobilít študentov.            rch

Prečo študovať na Slovenskej  
poľnohospodárskej univerzite v Nitre? 

Milí záujemcovia o štúdium, vyberte si vyso-
kú školu pre úspešný život! 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre so 60-ročnou históriou vám ponúka tradí-
ciu, jedinečnosť a kvalitu. Je jedinou univerzi-
tou na Slovensku, ktorá vychováva odborníkov 
pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu. 

Do dnešného dňa z jej auditórií vyšlo s vyso-
koškolským diplomom vyše  63-tisíc absolven-
tov. Som presvedčený, že študenti prejavujú  
záujem o našu univerzitu pre jej zameranie 
na prírodné zdroje, ochranu biodiverzity, pôdy, 
ekológiu v najširšom slova zmysle (súčasťou 
našej univerzity sa stal prívlastok zelená, en-
vironmentálne orientovaná), ako aj na spolo-
čensko-ekonomické súvislosti vzťahu človeka a 
prírody. A tiež je to vďaka jedinečnému akade-
mickému prostrediu založenému na prepojení 
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, 
pozornosti k aktuálnym potrebám poľnohospo-
dárskej praxe a rôznorodosti zahraničných mo-
bilít. Vyberte si zo širokého spektra tradičných, 
často i špecifických, ako aj nových, moderných 
študijných programov a staňte sa súčasťou na-
šej študentskej komunity v starobylom meste 
pod Zoborom.

 Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,
rektor

Študovať na našich šiestich fakultách neznamená len 
absolvovať prednášky a cvičenia, ale robiť niečo pre 
seba, spoločnosť a lepší zajtrajšok.

Ing. Štefan Dráb: Po rokoch štúdia na Fakulte 
biotechnológie a potravinárstva nevnímam  potra-
viny len ako tovar, ktorý si môžem kúpiť v obcho-
de, ale ako produkt, ktorý je výsledkom veľkého 
úsilia prvovýrobcov a spracovateľov. Výhodou 
štúdia na FBP je komplexnosť a široké možnosti 
vzdelávania sa nielen v oblasti technológie výro-
by, bezpečnosti a kontroly potravín, ale aj v iných 
zaujímavých disciplínach, ako sú napr. biotech-
nológie a aplikovaná biológia. Štúdium sa mi páči 
aj preto, lebo teoretické vedomosti sa kombinujú 
s praktickými skúsenosťami pri práci v labora-
tóriu, riešením aktuálnych výskumných úloh a 
spoluprácou s externými inštitúciami a potravi-
nárskymi podnikmi. 

Bc. Viktória Piškaninová: Na Technickej fakul-
te som získala vzdelanie s dobrým uplatnením 
na trhu práce. Okrem širokej škály študijných 
programov naša fakulta ponúka aj možnosť štu-
dovať v zahraničí. To vrelo odporúčam vyskúšať! 
Počas študijného pobytu na Wageningen Uni-
versity v Holandsku a pracovnej stáže vo firme 
Strom v ČR som nadobudla poznatky a skúsenos-
ti, ktoré ma odborne výrazne posunuli vpred. To, 
čo si na TF najviac cením, je profesionálny a zá-
roveň priateľský prístup pedagógov k študentom 
a ich snaha pripraviť nás do života nielen teoretic-
ky, ale hlavne prakticky. 

Ing. Marián Hamada: Na prvom mieste chcem 
spomenúť kvalitné vzdelávanie a nespočítateľné 
možnosti pre štúdium v zahraničí, ktoré ponúka 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvo-
ja. Práve pod jej gesciou môžete získať medziná-
rodný diplom konzorcia prestížnych európskych 
univerzít z oblasti rozvoja vidieka. Veľký význam 
má pre mňa aj jazykové vzdelanie, ktoré som na 
fakulte nadobudol a v súčasnosti ho využívam v 
praxi. Vďaka tvorivému prostrediu, zaujímavým 
ľuďom a štúdiu rôznych odborných tém zamera-
ných na regionálny rozvoj sa zo mňa stal presved-
čený milovník vidieckeho priestoru. Zázemie, 
znalosti a zručnosti, ktoré mi dalo štúdium na fa-
kulte, sú pre mňa významným prvkom profesio-
nálneho a osobnostného rozvoja.

 Ing. Ondrej Pastierik: Na Fakultu agrobiológie 
a potravinových zdrojov som prišiel s cieľom zís-
kať vyššiu kvalifikáciu a skúsiť „či na to mám“. 
Páči sa mi najmä možnosť praktickej aplikácie teó- 
rií napr. z biológie, chémie alebo mikrobiológie. 
Môj výskum je zameraný na výživu zvierat a ve-
rím, že pomôže farmárom získať presné a rýchle 
informácie o kvalite ich krmív pre dobytok. Do-
stal som aj grant na štúdium v Nórsku, Taliansku 
a ČR. Takže teraz často komunikujem s kolegami 
po celej Európe! 

Bc. Magdaléna Takácsová: Keďže mám rada 
prácu s rastlinným materiálom na Fakulte zá-
hradníctva a krajinného inžinierstva som si 
chcela prehĺbiť vedomosti o sortimente rast-
lín používaných v krajinársko-architektonic-
kej tvorbe. Nadobudla som tu dobré poznatky 
z biológie, arboristiky a biotechniky zelene. 
Veľmi pozitívne hodnotím aj možnosť kreatív-
ne sa rozvíjať na rôznych ateliéroch, kde sa ako 

biotechnici spolu s krajinnými architektmi po-
dieľame na tvorbe  návrhov a úprav verejných 
i vyhradených priestorov a priestorov súkrom-
ných záhrad.     

Ing. Michal Filo: V posledných rokoch sa Fa-
kulta ekonomiky a manažmentu v rebríčkoch 
Akademickej rankingovej a ratingovej agen-
túry (ARRA) pravidelne nachádza na prvých 
miestach. Svojimi kvalitami teda prevyšuje 
mnohé iné slovenské fakulty podobného za-
merania. Aj preto som rád, že som sa rozhodol 
ísť študovať práve sem. Táto fakulta mi okrem 
vzdelania dala tiež možnosť zúčastniť sa na 
niekoľkých študijných pobytoch v zahraničí, 
vďaka ktorým som spoznal veľa zaujímavých 
ľudí. Tí dotvorili môj dobrý pocit z toho, že 
som absolvoval práve FEM.

S prof. RNDr. Zdenkou Gálovou, CSc.,  
prorektorkou pre vzdelávanie a ECTS, o podmienkach 
pre uchádzačov o štúdium na SPU v Nitre

Foto: za
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Prečo študovať na Slovensku?
ING. ATTILA TÓTH
Pracovná pozícia: 
doktorand na Katedre 
záhradnej a krajinnej 
architektúry FZKI
Miesto narodenia: Nové 
Zámky 
Vek: 25 

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Vyrastal som na vidieku a ako malý chlapec 
som s nadšením pracoval vo svojej záhradke 
u starých rodičov. Okopával som, sadil, po-
lieval a tešil sa z každej rastlinky, ktorej sa 
darilo. S rovnakou radosťou som trávil čas 
kreslením, pamätám si dokonca aj svoj prvý 
skicár. Na strednej škole som bol presvedče-
ný o tom, že sa chcem stať manažérom, no 
nakoniec som sa rozhodol pre krajinnú a zá-
hradnú architektúru. Akoby som sa nakoniec 
vrátil predsa k tomu, čo ma v detstve najviac 
tešilo.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať?
Rád sa stretnem s každým, s kým sa dá prí-
jemne porozprávať. Ale priznám sa, rád by 
som sa stretol a porozprával aj so svetovými 
krajinnými architektmi, ktorých tvorba ma 
tak inšpiruje.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť?
Asi z toho, že mám prácu, ktorá ma baví a ro-
bím ju rád.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Rád by som zmenil ľahostajnosť niektorých 
ľudí voči prostrediu, v ktorom žijú.
Čo rád čítate?
Odbornú literatúru vo forme kníh, esejí a 
článkov a v poslednom čase som začal čítať aj 
anglickú beletriu.
Ako si dobíjate energiu?
Plávaním, cyklistikou, prechádzkou alebo 
príjemným stretnutím s priateľmi.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Neviem, či by som to nazval zlozvykom, 
označujú to tak skôr moji priatelia - veľa času 
venujem práci a nerád po sebe zanechávam 
nedokončenú robotu. Preto často neviem, 
kedy mám skončiť a „prepracujem" sa až do 
rána...
Aké máte koníčky?
Cestovanie, kreslenie, prácu v záhrade.
Máte nejaký obľúbený citát?
Nemám vyslovene obľúbené citáty, ale oslo-
vili ma tieto:

„Nechoďte tam, kde môže byť vyšľapaná 
cestička. Choďte radšej tam, kde cesta nie je 
a zanechajte za sebou stopu.“ (Ralph Waldo 
Emerson)

A ešte jeden „pracovný", ktorý ma inšpiro-
val: „Krajina je infraštruktúrou budúcnosti.“ 
(Richard Weller)                                         rch

 V zrkadle                    

Katedra jazykov FEM zorganizovala medzinárodnú konferenciu Rôzne aspekty ži-
vota zahraničných študentov, ktorá sa konala pri príležitosti zápočtového týždňa 
14. decembra 2012. Zúčastnilo sa na nej 13  študentov zo Srbska, Ruska, Ukrajiny, 
Peru a Číny, ktorí sa tento rok prihlásili na predmet slovenský jazyk pre cudzincov 
– odborný jazyk. Na podujatí si vymenili skúsenosti, nadobudnuté počas štúdiu na 
SPU.  Organizačný výbor tvorili: gestorka Mgr. Ivana Grežová PhD., predseda An-
drej Ďurík, členka Milica Cmiljanovičová a kontaktná osoba Mgr. Viera Prídavková.

Každý rok prichádzajú študenti zo zahraničia 
na našu univerzitu, kde prežívajú všetky stras-
ti a radosti bakalárskeho alebo inžinierskeho 
štúdia. Slovenčina je pre väčšinu z nich cudzím 
jazykom, preto študujú  všeobecný jazyk (pra-
vopis, časovanie, skloňovanie, tvorenie otázok 
atď.) alebo odborný jazyk. V rámci uvedeného 
predmetu si spočiatku osvojujú zásady formál-
nej administratívnej komunikácie a postupne 
sa pripravujú na používanie jazyka vo svojom 
štúdiu. Študenti slovenčiny, organizátori podu-
jatia, zvolili tentoraz miesto zaužívaného spôso-
bu (prípravy referátov a prezentácií) inú formu. 
Rozhodli sa zorganizovať počas akademického 
roka dve „mini konferencie” so všetkým, čo k 
nim patrí – od organizačného výboru cez výber 
témy, termínu, miesta atď. A aká téma môže byť 
pre nich prirodzenejšia ako život zahraničných 
študentov na Slovensku? Treba ju však sformu-
lovať do názvu konferencie, vybrať si oblasť, s 
ktorou majú osobnú skúsenosť (pozitívnu alebo 
negatívnu), prezentovať sa pred publikom a ná-
sledne diskutovať. Každý prednášajúci musí vy-
svetliť a obhájiť svoje názory, čo je niekedy ťaž-
ké aj v materinskom jazyku. Za svoju prácu však 
získa zápočet.

Decembrová konferencia priniesla zaujímavé 
témy a výmena informácií sa občas menila na 
živú diskusiu. Zúčastnení sa dozvedeli, že cie-
ľom študentov zo Srbska je získať na Slovensku 
diplom uznávaný v celej Európe alebo cestovať. 
Negatívnou stránkou je odlúčenie od rodiny a 
neznalosť slovenského jazyka. Niektorí študen-
ti z tohto štátu mali problém prispôsobiť sa no-
vému bolonskému systému vzdelávania, keďže 

bakalárske štúdium v Srbsku trvá 3 až 4 roky 
a vedie k získaniu titulu bakalár, magisterské 
1 alebo 2 roky a vedie k získaniu titulu magis-
ter, doktorandské štúdium trvá najmenej rok za 
predpokladu, že bakalárske a magisterské trvalo 
najmenej 5 rokov. Študent z Číny informoval o 
tom, že absolvovať strednú školu v jeho krajine 
je veľmi náročné, aby študent mohol pokračovať 
v ďalšom štúdiu, musí dosahovať vynikajúce 
výsledky. Vysokoškolské štúdium vraj už nie je 
také náročné. Väčšina zahraničných študentov 
hovorila o problémoch s adaptáciou v cudzom 
prostredí a jazykovým šokom (stav prekvapenia, 
hanblivosti či smiechu), pretože niektoré slová 
môžu ľudia z rôznych krajín pochopiť odlišne. 
Všetci sa stretli s ťažkosťami pri získaní povo-
lenia na pobyt. Každý rok sa musí obnovovať a 
na jeho získanie treba množstvo dokumentov a 
financií. Napriek všetkým komplikáciám, výho-
dou je spoznávanie sa s novými ľuďmi, cestova-
nie a osamostatnenie sa.

V letnom semestri sa bude konať druhá – tento- 
raz „odborná konferencia“. Zahraniční študen-
ti by už mali mať teoretické základy zo svojich 
odborov a budú mať priestor precvičiť si, čo je 
to anotácia, abstrakt, súhrn, originalita, plagiát 
či citácia. Týmto spôsobom, ktorý možno cha-
rakterizovať ako Komenského „schola ludus” 
aplikovaná v univerzitnom vzdelávaní, získava-
jú niektoré základné zručnosti a návyky, ktoré 
môžu zužitkovať v štúdiu odborných predmetov 
a neskôr pri písaní seminárnych, bakalárskych a 
diplomových prác.  

Marína Valentíková, FEŠRR,          
Mgr. Viera Prídavková, FEM

pracovných povinností však neustále rastie.           
Akej problematike sa v súčasnosti venu-

jete vo výskume a aké sú perspektívy tejto 
vedeckej oblasti? 

Téma mojej dizertačnej práce je Antibio-
tická rezistencia mikroorganizmov vo vzťa-
hu k potravinám. Antibiotická rezistencia je 
schopnosť baktérií odolávať inhibičným alebo 
letálnym účinkom antibiotík. To v dnešnom 
svete spôsobuje problémy pri liečení bakte-
riálnych ochorení. Je preto dôležité poznať, 
ktoré baktérie sú na aké antibiotiká rezistent-
né a vyvarovať sa prípadným komplikáciám 
pri liečení niektorých bakteriálnych ochore-
ní. Vzťah k potravinám by som definoval ako 
potenciálny prenos rezistentných baktérií 
z potravy na človeka alebo iné hospodársky 
významné zvieratá. Baktérie sú všade, nevy-
nímajúc potraviny. Antibioticky rezistentné 
baktérie prijímané spolu s potravou, môžu 
odovzdávať svoje gény rezistencie baktériám 
v tráviacom trakte a tie zase potenciálnemu 
pôvodcovi bakteriálneho ochorenia, čo môže 
mať za následok neúspešnú liečbu nesprávne 
zvolenými antibiotikami. Dnes je už rezisten-
cia na antibiotiká celkom dobre preskúmaný 
jav, pretože je súčasťou každodenného života 
človeka a baktérií. Ľudstvo sa snaží vyvíjať 
nové antibiotiká v boji proti škodlivým bak-
tériám, ale pri takej kvantitatívnej prevahe 
a rýchlom raste a rozmnožovaní baktérií ne-
máme šancu predbehnúť ich vývoj. 

V rámci nášho výskumu sa snažíme z príro-
dy (rastliny, lišajníky, huby a pod.) izolovať 
prirodzene sa vyskytujúce antimikrobiálne 
látky a testujeme ich na rôznych skupinách 
mikroorganizmov. Získali sme výsledky, 
z ktorých usudzujeme, že prírodné antimik-
robiálne látky sú mnohokrát účinnejšie ako 
samotné antibiotiká. Je však potrebný ďalší 
výskum na overovanie našich predpokla-
dov. Príroda, od ktorej sa ľudstvo počas svo-
jej existencie podstatne vzdialilo, poskytuje 
mnoho tajomstiev a námetov na kvalitnú 
vedeckú prácu, ktoré môžu mať dnes alebo 
v budúcnosti podstatný význam. 

Myslíte si, že naša spoločnosť si je vedo-
má potenciálu, ktorý študenti v sebe majú 
a ich úsilie, cieľavedomosť, zodpovednosť 
a vytrvalosť sú dnes patrične ocenené?

Potenciál nosí v sebe každý z nás a je len na 
nás ako s ním budeme narábať. Únik mozgov 
do zahraničia je však dnes realitou na Sloven-
sku. Aj napriek všetkým krízam, ktoré trápia 
v posledných rokoch náš umelo vytvorený 
ľudský systém, si myslím, že inteligentný člo-
vek dokáže oceniť dobrú prácu iného. 

Vidíte perspektívu svojho ďalšieho vedec-
kého rastu na FBP, prípadne na Slovensku?

Doma sa cítim dobre a chcem, aby naša kra-
jina napredovala a mohla konkurovať vyspe-
lým štátom sveta. Myslím si, že len usilovnou 
prácou môžeme spoločne docieliť kvalitný 
výsledok. Bol by som veľmi rád, keby som 
sa mohol stať pevnou súčasťou FBP a repre-
zentovať jej dobré meno svojou prácou doma 
i v zahraničí. Vidím v nej veľký potenciál, a 
to nielen vo výchovno-vzdelávacej a vedec-
kovýskumnej činnosti, ale aj v rozvoji ducha 
a humanity, za ktorým stojí kvalitné vedenie 
fakulty.  

Určite máte aj iné záľuby ako vedu.  Aké?
Od útleho detstva ma bavilo skúšať všetko 

nové a neodskúšané. Mal som viacero ko-
níčkov. Z toho množstva mi ostala slabosť 
pre vesmír, cyklistiku, akvaristiku, snow- 
boarding, plávanie, pestovanie rastlín, najmä 
kvetov, prírodu, varenie a huby. Záľub je však 
oveľa viac, záleží od nálady a niekedy aj od 
aktuálnej finančnej situácie.  Najdôležitejšie 
je, že pri tom množstve záľub som sa ešte ni-
kdy nenudil. 

Aké je vaše životné krédo? 
Dobré sa dobrým odpláca.
Mohli by ste poradiť ostatným mladým 

ľuďom, ako sa z bežného študenta môže 
stať študent spolupodieľajúci sa na skvalit-
není výučby a výskumu? 

Na to odpoviem jednoducho: „Študujte a 
robte to, čo vás v živote najviac zaujíma a na-
pĺňa. Jedine tak môžete robiť svoju prácu 
kvalitne. A ostatné príde samo.“

Renáta Chosraviová

pokračovanie zo strany 3

Slovensko je v projekte zastúpené Fakultou 
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v 
Nitre. Členom riadiaceho výboru je prof. Ing. 
Ján Supuka, DrSc. (KZKA) a doc. Ing. Oleg 
Paulen, PhD., (KOVV). Ďalšími spoluriešiteľ-
mi projektu a členmi tematických pracovných 
skupín sú: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., 
Ing. Mária Bihuňová, PhD., a autor článku 
(KZKA). V rámci projektu sa v novembri minu-
lého roku konal intenzívny odborný workshop 
mladých výskumníkov vo švédskom Malmö, 
ktorého hlavnou témou bola participácia. Na 
podujatí sa zúčastnila aj M. Bihuňová a autor 
článku, prezentujúci formy mestského poľno-

hospodárstva v podmienkach Slovenska. Or-
ganizátori sprevádzali účastníkov príkladnými 
komunitnými záhradami, nasledovali zaujíma-
vé prednášky a produktívne diskusie. Najinšpi-
ratívnejším momentom bola návšteva záhrady 
Slottsträdgarden, ktorej správca vyslovil úžas-
nú myšlienku charakterizujúcu poslanie ve-
rejnej otvorenej záhrady v historickom parku: 
„My nechceme predávať zeleninu, chceme pre-
dať obraz.“ V záhrade sú osobitne vítaní školá-
ci a ľudia s potrebou pracovného tréningu a re-
habilitácie. Nasledujúcim podujatím projektu 
bude stretnutie pracovných skupín v Barcelone 
v marci 2013.                        Ing. Attila Tóth, FZKI

Workshop mladých výskumníkov 

Mestské poľnohospodárstvo v Európe

Mestské poľnohospodárstvo (Urban Agriculture) zohráva kľúčovú úlohu v dvoch 
globálnych výzvach: urbanizácii a potravinovej bezpečnosti. Má potenciál byť vý-
znamným prínosom pre udržateľný sídelný rozvoj a tvorbu multifunkčnej urbanizo-
vanej krajiny. Európsky výskumný projekt TUD COST Action TD1106 Urban Agricul-
ture Europe (UAE) iniciuje definíciu celoeurópskeho výskumu mestského poľnohos-
podárstva na základe existujúcich výskumných projektov a referenčných regiónov 
v participujúcich krajinách.

Tím mladých výskumníkov.-    Foto: aT

L. Hleba: Študujte a...

Nezvyčajný pohľad 
na krásu Nitry

Aj takto možno charakterizovať pozoruhodnú  
výstavu fotografií  Jozefa Garlíka jr., doktoranda 
na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych 
produktov FBP.  Súbor snímok pod  názvom Je-
seň pod Zoborom si nedávno mala možnosť 
prezrieť akademická obec SPU.  Mladý autor sa 
venuje špeciálne fotografovaniu prírody. Krása 
a farebnosť tohtoročnej jesene v ňom vyvolala 
záujem  o „lov“ unikátnych záberov jesenných 
zákutí. Snímky detailov kvetov, stromov, listov,  
pôsobia priam exoticky, ďalšie, napr. z parku pod 
Hradom a pri jazere Hangócka zase ponúkajú je-
dinečný pohľad na krásu nášho mesta a jeho oko-
lia.                                                                                            rch

Foto: za
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Basketbalisti stále hľadajú optimálnu 
formu

17
8/

20
12

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

A2 - C2 Po uzávierke 25.1. - 31.1.2013 Od 50 € Cena - podľa úrovne skúšky

Skúšky Goetheho inštitútu

Goethe-Zertifikate B1 Po uzávierke 25.1.2013 109 €

Goethe-Zertifikat C2 (GDS) Po uzávierke 23.1.2013 164 €

Kurzy

Prípravný kurz na 
Cambridge FCE B2 21.1.2013 28.1. – 27.3.2013 115 € (počet os. / skupina: 4 – 10) Rozvrh: 18.00 – 19.30 (PO, ST)

Prípravný kurz na 
Cambridge CAE C1 28.1.2013 6.2. – 10.4.2013 115 € (počet os. / skupina: 4 – 10) Rozvrh: 18.00 – 19.30 (PO, ST)

Prípravný kurz na TOEFL 29.1.2013 12.2. – 4.6.2013 159 € (počet os. / skupina: 4 – 10) Rozvrh: 17.30 – 20.00 (UT)

Prípravný kurz na GZ B2 13.2.2013 25.2., 27.2.,1.3.2013 55 € (počet os. / skupina: 3 – 8) Rozvrh: 18.00 – 20.30 (PO, ST, PI)

Príprava na štátnice B2 
– AJ, NJ2 7.2.2013 19.2. – 25.4.2013 128 € (počet os. / skupina: 4 – 10) Rozvrh: 18.30 – 20.00 (UT, ŠT)

Príprava na štátnice C1 
– AJ, NJ2 7.2.2013 19.2. – 25.4.2013 128 € (počet os. / skupina: 4 – 10) Rozvrh: 18.30 – 20.00 (UT, ŠT)

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 18. 1. do 14. 2. 2013

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

Hráči BK EDYMAX SPU Nitra  mali na začiatku 
januára dvadsať odohraných zápasov. V aktuál-
nej sezóne to znamenalo dvanásť výhier a osem 
prehier a s tridsiatimi dvoma bodmi sú zatiaľ 
na druhej priečke. Posledné zápasy na prelome 
roka 2012 a 2013 neboli pre nitrianskych  vyso-
koškolákov  príliš  šťastné. V 23. kole proti Han-
dlovej dosiahli 101 bodov, ale na víťazstvo to 
nestačilo (prehrali 103:101) Tréner Urban nebol 
s obrannou hrou spokojný a na margo výsledku 
dodal, že 101 bodov musí kdekoľvek stačiť na 
víťazstvo. Vynikajúci výkon v drese Nitry pred-
vádzal v posledných kolách Anthony McClain. 
Okrem excelentných obranných zákrokov pod 
košom sa zahraničný legionár dokáže presadiť 
aj v útočnej fáze. Práve v stretnutí s Handlo-
vou zaznamenal z 21 pokusov až 16 presných 
zásahov. Druhá zahraničná posila J. R. Cadot 
patrí medzi opory nitrianskeho celku a podáva 
stabilné výkony, ktoré bude náš tím v ďalších 
bojoch a predovšetkým v play-off potrebovať.  
Nitre sa nedarilo ani v prvom zápase po novom 
roku, keď v krajskom derby nestačila na lídra 
z Komárna. „Našou najväčšou slabinou je or-
ganizácia hry z postu rozohrávača, musíme na 
tom popracovať,“ vyjadril sa v skratke tréner 
Ľubomír Urban. 

Ján Csillag

Florbalistky Slávie SPU Nitra podávajú v ak-
tuálnej sezóne vynikajúce výkony. Zatiaľ sú na 
treťom mieste a pritom strácajú len dva body 
na lídra, ktorý má o jeden odohraný zápas viac. 
Zverenkyne trénera Vladimíra Bucha odohrali 
12 zápasov a zaznamenali 10 víťazstiev, jednu 
prehru a jednu remízu a od začiatku sezóny 
bojujú o vrchol tabuľky. Nitra okrem dobrých 
výkonov zaznamenala aj jedno prvenstvo, keď  
v 12. kole porazila poslednú Stupavu 29:0. Vý-
sledok sa stal rekordom celej súťaže. V bodovaní 
kraľuje v Nitre slovenská reprezentantka Roma-
na Janegová, ktorá v sezóne zaznamenala 26 gó-
lov a 17 asistencií. „S hrou celého tímu ešte ne-
môžem byť úplne spokojný, s výsledkami však 
určite áno, aj keď stále je na čom pracovať,“ rea- 
goval tréner nitrianskych florbalistiek V. Buch. 
Do konca základnej časti ostáva šesť kôl a Nitra 
je na najlepšej ceste vytvoriť si vynikajúcu vý-
chodiskovú pozíciu do play-off.          Ján Csillag

Ženský florbal bojuje o špicu v extralige

Futsalový turnaj 
zamestnancov SPU

Katedra jazykov FEM SPU 
ponúka 

v letnom semestri 2012/2013: 

 kurz na prípravu k jazykovej skúške 
UNIcert® II (B2) z jazyka anglického,  
nemeckého a ruského

 
 kurz na prípravu k jazykovej skúške 

UNIcert® III (C1) z jazyka anglického,  
nemeckého a ruského

 kurz pre doktorandov z jazyka  
anglického a nemeckého

 kurz pre zamestnancov SPU - jazyk 
anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, 
ruský - všetky stupne.

Rozsah: 30 vyučovacích hodín 
Poplatok: 80 €
Minimálny počet záujemcov na otvore-

nie kurzu: 12

Prihlásiť sa možno najneskôr do 15. 2. 2013 
u M. Ocelkovej, Katedra jazykov, č. dv. 510, 
tel.: 037/641 4541
e-mail: maria.ocelkova@uniag.sk

M. Kadlečíková a kol.: Základy manažmentu. 
1. vydanie, náklad 400 ks, cena 5,80 € 

D. Tančinová a kol.: Mikrobiológia potravín. 
4. nezmenené vydanie, náklad 300 ks, cena 
3,90 €

P. Serenčéš a kol.: Financie a mena. 5. prepra-
cované vydanie, náklad 700 ks, cena 2,40 €

A. Látečková a kol.: Účtovníctvo podnikateľov. 
1. vydanie, náklad 500 ks, cena 5,50 €

J. Molnárová a kol.: Rastlinná výroba I. (obil-
niny, strukoviny, olejniny). 1. vydanie, náklad 
250 ks, cena 5,20 €

V. Paganová: Biotechnika krajinnej zelene. 2. 
nezmenené vydanie, náklad 200 ks, cena 4 €

Ľ. Jurík – L. Palšová: Legislatíva ochrany ži-
votného prostredia. 1. vydanie, náklad 250 ks, 
cena 3,50 € 

M. Fikselová a kol.: Zdravotná bezpečnosť po-
travín. 1. vydanie, náklad 170 ks, cena 5,30 €

Z. Gálová a kol.: Molekulárna biológie. 3. ne-
zmenené vydanie, náklad 150 ks, cena 4,40 € 

D. Bartošová Krajčovičová – Ľ. Moravčík: Roz-
počtovanie sadovníckych úprav. 1. vydanie, ná-
klad 100 ks, cena 4,20 € 

Z. Kaspsdorferová: Manažment kvality. 1. pre-
pracované vydanie, náklad 180 ks, cena 4 €

Š. Kováč a kol.: Technika pre živočíšnu výro-
bu 1.  1. vydanie, náklad 150 ks, cena 5 €

M. Korenko a kol.: Riadenie projektov. 1. vy-
danie, náklad 200 ks, cena 4,10 €

Skriptá v tlači:
Ľ. Jurík: Vodné stavby. 2. prepracované vyda-

nie
J. Antal a kol.: Ochrana a zúrodňovanie pôdy. 

1. vydanie

Učebnice
J. Čuboň a kol.: Hodnotenie surovín a potra-

vín živočíšneho pôvodu. 1. vydanie, náklad  510 
ks,  cena 6 €

M. Habánová: Nutričná epidemiológia. 1. vy-
danie, náklad 200 ks, cena 9 €

J. Noskovič a kol.: Ochrana a tvorba životné-
ho prostredia. 1. vydanie, náklad 600 ks, cena 
9 €

T. Pechočiak a V. Matušek: Kapitoly z vyššej 
matematiky. 1. vydanie, náklad 500 ks, cena 
4,50 €

J. Bajla: Technická normalizácia. 1. vydanie, 
510 ks, cena 6,50 €

P. Chrenek a kol.: Embryotechnológie. 1. vy-
danie, náklad 170 ks, cena 15 €

Vydavateľstvo SPU

Skriptá
 PráVe vyšli                  

Marcel Krištofovič

 VeSeLOU CerUzkOU 
keď začínal vychádzať náš Poľnohospodár, keď 
sme chodievali so študentmi na zahraničné pra-
xe. Mám radosť, keď dnes čítam o aktivitách, 
ktoré sme kedysi rozbiehali. Už je históriou 
doba, keď si študenti zapisovali ručne naše 
prednášky, keď neboli mobily, počítače, internet 
a všetky vymoženosti súčasnosti. Vždy ma pote-
ší, keď sa stretnem s našimi absolventmi osob-
ne, alebo čítam o ich úspechoch v praxi. Veď aj 
my, seniori, sme zostali členmi širokého kolektí-
vu našej univerzity, mnohí z nás aj prostredníc-
tvom štúdia na Univerzite tretieho veku. 

Pre rôzne rodinné udalosti a  zdravotný stav 
som sa, žiaľ, nemohol zúčastniť na oslavách vý-
ročia vzniku SPU.  Žijem v domove dôchodcov 
a vždy sa poteším, keď príde nové číslo Poľno-
hospodára. Napriek vysokému veku drukujem 
všetkým mladším, ktorí sa podieľajú na rozvoji 
univerzity a rezortu. Čítam priezviská, mená, 
tituly a funkcie absolventov, s ktorými som sa 
stretával ešte ako so študentmi. Mám radosť 
z príspevkov a názorov súčasných študentov, 
ktorí nezabúdajú ani na svojich bývalých peda-
gógov. 

Pri príležitosti nového roka by som rád zaželal 
všetkým členom nášho univerzitného kolektívu 
zdravie, šťastie a veľa úspechov pri výchove bu-
dúcich poľnohospodárskych odborníkov, lebo 
od nich závisí výživa obyvateľstva.

PhDr. Ladislav Vodička

Obzretie za končiacim sa rokom
pokračovanie zo strany 1

Na štrnástom ročníku futsalového turnaja 
zamestnancov a doktorandov SPU, ktorý sa 
uskutočnil 17. decembra 2012 sa stretlo sedem 
mužstiev – 6 fakúlt a rektorát SPU. Turnaj otvo-
rila predsedníčka OZ PŠaV SPU doc. Zuzana 
Hlaváčová. 

Víťazom turnaja sa stalo mužstvo FAPZ, kto-
ré vo finále zdolalo TF v pomere 4:1. V zápase 
o 3. miesto zvíťazila FZKI nad FBP najtesnejším 
rozdielom 1:0. Konečné poradie: 1. FAPZ, 2. TF, 
3. FZKI, 4. FBP, 5. FEŠRR, 6. FEM, 7. Rektorát 
SPU. Najlepším hráčom turnaja sa stal Juraj 
Candrák z FAPZ, brankárom Michal Beniak 
z FEŠRR, strelcom už tradične Miroslav Prístav-
ka z TF, ktorý strelil 7 gólov. S prehľadom roz-
hodovali Milan Kisý a Ľubomír Kleštinec.

Roman Récky,
predseda športovej komisie OZ pri SPU

Jazykové kurzy

Foto: JC

Foto: JC

Víťazný tím Fakulty agrobioógie a potravinových 
zdrojov.                          Foto: archív RR


