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polnohospodár
Milí prváci,

predchádzajúce ob-
dobie sa nieslo v 
znamení prázdnin, 
verím, že ste si dob-
re oddýchli, zažili 
veľa neopakovateľ-
ných chvíľ a načer-
pali množstvo sily 

a pozitívnej energie. Na stránke kalendára 
máme september, ktorý nám už tradične 
pripomína slová Jána Amosa Komenského, 
že „škola života nepozná prázdniny“. Tieto 
slová by som rád adresoval  práve vám a zá-
roveň vás v  svojom mene, ale aj v mene celej 
akademickej obce, čo najsrdečnejšie vítam 
na  Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 
v Nitre.   

Stali ste súčasťou našej alma mater, na kto-
rej niektorí z vás strávia tri alebo päť rokov 
a niektorí aj celý život. Určite máte svoje 
predstavy a túžby o tom, akou cestou sa po 
absolvovaní  štúdia chcete uberať. A práve 
preto, aby ste sa dobre uplatnili,  musíme si 
hneď na začiatku položiť otázku: Na čo sa 
treba orientovať? Múdrosť hovorí, že na kva-
litné vzdelávanie, na pestovanie zručností, 
rozvíjanie morálnych a vôľových vlastností, 
na racionálne využívanie voľného času, na 
tvorivosť a kultúrnosť. Verím, že väčšina z 
vás, ktorí ste uspeli, ste pripravení tieto slová 
pretaviť do života. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre so svojou 60-ročnou históriou je v sú-
časnosti priestorom otvorených možností, 
v ktorom môže uplatniť svoj tvorivý poten- 
ciál každý náš študent. Na šiestich fakultách 
každoročne vychovávame pre prax viac ako 
1700 absolventov inžinierskeho štúdia a 120 
doktorandského štúdia, ktorí sa zamestnáva-
jú v rôznych odvetviach národného hospo-
dárstva. Odborný pedagogický zbor pozo-
stávajúci zo 470 učiteľov, vám sprostredkuje 
vzdelanie nielen v zavedených poľnohospo-
dárskych a potravinárskych odboroch, ale aj 
v ekonomike a riadení, technológii a tech-
nike, záhradníctve a krajinnej architektúre, 
cudzích jazykoch či v oblasti regionálneho 
rozvoja, vidieckeho turizmu a environmen-
tálneho manažérstva. V porovnaní s mno-
hými generáciami vašich predchodcov máte 
dnes otvorené možnosti študovať v zahrani-
čí, spoznávať svet, zbierať skúsenosti a jazy-
kovo sa vzdelávať, ako aj aktívne sa zapájať 
do vedeckovýskumného procesu na našej 
univerzite. Obrazne povedané, vošli ste do 
výťahu, a najmä od vás bude závisieť, na 
ktoré poschodie vedomostí a úspechu sa ním 
vyveziete.

Vážení študenti, okrem štúdia budú na vás 
čakať mnohé zaujímavé  aktivity, športové, 
kultúrne a spoločenské, ktoré neodmysliteľ-
ne patria k pestrému študentskému životu.  

Dovoľte mi poďakovať vám za dôveru, kto-
rú ste vyjadrili záujmom o štúdium na našej 
univerzite. Želám vám  pevné zdravie, aby 
ste prejavili svoje schopnosti, vniesli do po-
znania tvorivý element a úspešne prekonali 
všetky prekážky v súlade so slovami: pre 
usilovného a tvorivého  človeka sa akákoľvek 
stena môže premeniť na dvere, ktoré možno 
otvoriť. Pre lenivého sa však aj dvere môžu 
zmeniť na stenu, cez ktorú sa nedá prejsť.

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

SPU na jubilejnom Agrokomplexe 

Jubilejný ročník poctil svojou návštevou pre-
zident republiky Ivan Gašparovič, predseda vlá-
dy SR Robert Fico, minister pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek, nechýbal 
ani český minister poľnohospodárstva Miroslav 
Toman, poľský minister poľnohospodárstva a 
rozvoja vidieka Stanislaw Kalemba a ďalší hostia. 
V príhovoroch najvyšších štátnych predstavite-
ľov rezonovala problematika súvisiaca s názvom 
podujatia  Slovenský vidiek – kľúč ku kvalitným 
potravinám, potravinová bezpečnosť, založená 
na vlastnej produkcii, výrobe kvalitných, bezpeč-
ných a cenovo dostupných potravín.

Expozícia SPU v Nitre ponúkla návštevníkom 
výstavy formou posterových prezentácií infor-
mácie o akreditovaných študijných programoch 
jednotlivých fakúlt, doplnená bola najnovšími 
vedeckými monografiami vydanými Vydavateľ-
stvom SPU, ale aj ďalšími publikáciami odbor-
níkov našich fakúlt. Esteticky ju dotvorila zeleň, 
kvetinové aranžmány či výstava netradičných 
druhov zeleniny z BZ. Jedinečnú atmosféru ex-
pozície dotvorila aj panoramatická fotografia SPU 
z dielne Kancelárie komunikácie a práce s verej-
nosťou. Záujemcom o štúdium boli k dispozícii 
študijné príručky jednotlivých fakúlt a rôzne 
iné propagačné materiály, bližšie informácie im 
poskytovali aj  prítomní prodekani fakúlt. Veľký 
záujem bol aj o univerzitný dvojtýždenník Poľ-
nohospodár a vedecké časopisy Acta. V rámci 

programu bola v expozícii slávnostne uvedená 
do života vedecká monografia Rez ovocných dre-
vín, v prítomnosti autora doc. Ing. Olega Paulena, 
PhD., vedúceho Katedry ovocinárstva, vinohrad-
níctva a vinárstva FZKI, ktorá vyšla s podporou 
Agriprint, s.r.o., v Olomouci, ČR.      

V expozícii SPU v pavilóne M1 privítal rektor 
prof. Peter Bielik  viacero významných hostí, me-
dzi nimi ministra školstva Dušana Čaploviča, am-
basádora Laoskej ľudovodemokratickej republiky 
na Slovensku Khamkheuanga Bounteuma,  mi-
nistra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Poľ-
skej republiky Stanislawa Kalembu, štátnu tajom-
níčku MPaRV SR prof. Magdalénu Lacko-Barto-
šovú, riaditeľa projektu DTC z Nadácie Steinbeis, 
Stuttgart, Jürgena Raiznera a zástupkyňu nadácie 
Anu Turcan, ako aj ďalších.   Renáta Chosraviová

Letná škola 
EURUS AGRI
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Na 40. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v 
Nitre, ktorá sa konala od 22. do 25. augusta, nechýbala ani Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita.  Návštevníkov zaujala svojou expozíciou, ktorú navrhla a vytvorila Fakulta záhradníc-
tva a krajinného inžinierstva v spolupráci s Botanickou záhradou SPU, Kanceláriou komuniká-
cie a práce s verejnosťou a Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou. 

Agrofilm aj pod taktovkou SPU 
Dvadsiaty deviaty ročník medzinárodného 

festivalu filmov a videoprogramov s prioritnou 
tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidie-
ka – AGROFILM, sa tento rok bude konať od 30. 
septembra do 4. októbra v Centre výskumu živo-
číšnej výroby Nitra. Prvý raz v histórii Agrofil-
mu ho spoločne organizuje CVŽV a SPU v Nitre. 
Počas AF 2013 bude v ŠD A. Bernoláka SPU  
prebiehať premietanie vybraných filmov pre 
študentov a zamestnancov univerzity. Program 
premietania nájdete na www.agrofilm.sk           r 

Prvý ročník európskeho veľtrhu pomaturitného 
a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 
Slovakia sa bude konať od 15. do 17. októbra 
na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne 
F.  Záštitu nad podujatím prevzal aj rektor 
SPU v Nitre prof. Peter Bielik. Vítaní sú všetci 
záujemcovia o štúdium po maturite a celoživotné 
vzdelávanie. Na veľtrhu sa s aktuálnou ponukou 
vzdelávania predstavia slovenské, české a 
renomované zahraničné univerzity, vysoké, 
vyššie odborné a jazykové školy.                r

 POZÝVAME VáS NA                 

Minister pôdohospodárstva Ľ. Jahnátek sa zau-
jímal o zber a spracovanie tekvice.          Foto: za

Minister D. Čaplovič v expozícii SPU.     Foto: MŠ

V rámci diverzifikácie svojej činnosti  ma-
nažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho 
podniku, s.r.o., Kolíňany, pod vedením Ing. Pet-
ra Brezovského, PhD., uviedol do činnosti novú 
technologickú linku (kombajn, zhrňovač, mul-
čovač, automatizovaná plynová sušička a pred-
čistička) na zber a pozberové spracovanie tekvice 
olejnej bezšupkovej, vybudovanú z finančných 
zdrojov podniku. 

Slávnostná kolaudácia sa uskutočnila 11. sep-
tembra za prítomnosti ministra pôdohospodár-
stva SR Ľubomíra Jahnátka, vedenia SPU v Nitre 
na čele s rektorom prof. Petrom Bielikom a pred-
staviteľov podnikateľskej sféry.   

Skúsenosti s pestovaním tejto plodiny má VPP 
už  viac rokov, v súčasnosti pestujú na výmere 
170 ha viacero, väčšinou rakúskych, odrôd. 

Hostia si priamo na poli prezreli zber tekvice. 
Následne si prezreli linku na pozberové spracova-
nie tekvicových semien. Na základe dlhodobých 
obchodných zmlúv bude produkcia exportovaná 
zahraničným odberateľom. Ako sa vyjadril riadi-
teľ P. Brezovský, kapacita novej automatizovanej 
linky je asi 400 ha, takže ich cieľom je v budúc-
nosti zvýšiť pestovateľské plochy tekvice olejnej 
bezšupkovej. O finalizovaní suroviny na olej za-
tiaľ VPP neuvažuje, keďže slovenský spotrebiteľ 
nevyhľadáva pomerne drahý tekvicový olej.     rch

Na VPP skolaudovali novú linku

Na štadióne ČFK Nitra sa 10. 9. stretli muž-
stvá zamestnancov Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, Technickej 
univerzity vo Zvolene a domácej Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre na 26. 
ročníku tradičného  futbalového Turnaja troch 

univerzít o putovný pohár rektora. Záštitu nad 
podujatím prevzal prof. Peter Bielik, rektor 
SPU v Nitre, ktorý športové podujatie sláv-
nostne otvoril. Organizačne turnaj zabezpe-
čila Univerzitná organizácia OZ PŠaV pri SPU 
v Nitre.

Futbalisti SPU doma opäť víťazne

pokračovanie na strane 6

Gaudeamus  Slovakia

Novinkou tohtoročného Agrokomplexu bola aj jedinečná prezentácia Programu vidieka SR 2007 - 
2013 s názvom Na potulkách naším vidiekom,  ktorá vznikla v spolupráci s FZKI SPU. Viac o projekte 
čítajte na strane 2.                        Foto: Andrej Tárník
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Zo stretnutia so zástupcami kanadských univerzít 
Na pôde SPU v Nitre sa 9. septembra konalo stretnutie vedenia univerzity na čele s rektorom 
prof.  Petrom Bielikom so zástupcami kanadských univerzít - viceprezidentom Harleyom L. 
d'Entremontom a  riaditeľkou medzinárodných iniciatív Karen Strangovou z Nipissing Univer-
sity, ako aj  prezidentkou Liane Royovou a predstaviteľkou kancelárie medzinárodného roz-
voja Jocelyne Landryovou  z Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Zúčastnila sa na ňom aj prof. Dr. Ing. Elena Hor-
ská, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu 
s verejnosťou, prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., 
prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS,  
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., dekanka 
FEŠRR,  doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., pro-
dekanka pre zahraničné vzťahy a ďalší. 

Hlavným cieľom návštevy bolo podpísanie Me-
moranda o spolupráci a  Zmlúv o študentských a 
učiteľských mobilitách medzi SPU v Nitre a obo-
ma kanadskými univerzitami. Podpísanie uvede-
ných dokumentov sa uskutočnilo pri príležitosti 
záverečného stretnutia k projektu EU-Canada 
Biopower: Transatlantic empowering the skills, 
knowledge and know-how in teaching and lear-

ning bioenergy entrepreneurship, ktorý na SPU 
koordinovala Fakulta európskych štúdií a regio-
nálneho rozvoja. Počas dvojročnej realizácie pro-
jektu absolvovalo v Kanade  štúdium a praktickú 
stáž desať študentov FEŠRR  a na SPU pricesto-
valo 14 študentov z partnerských kanadských 
univerzít. Podpísaním memoranda úspešná koor- 
dinácia projektu vyústila do ďalšej spolupráce 
kanadských univerzít aj s ostatnými fakultami 
SPU. V rámci stretnutia si hostia vypočuli krátku 
prezentáciu o SPU, zameranú najmä na možnosti 
medzinárodnej spolupráce a následne prezento-
vali svoje univerzity. V ďalšej časti programu si 
prezreli moderné laboratóriá na Fakulte biotech-
nológie a potravinárstva.            rch

SPU v Nitre sa prostredníctvom svojich študen-
tov a pedagógov aktívne zapojila do riešenia ná-
rodného projektu (NP) - Vysoké školy ako motory 
rozvoja vedomostnej spoločnosti. Bol predlože-
ný v rámci operačného programu Vzdelávanie, 
prioritná os Reforma systému vzdelávania a od-
bornej prípravy, kód výzvy OPV/K/NP/2013-5. 
Prvé informačné stretnutie expertnej skupiny 
pre spoluprácu vysokých škôl (VŠ) a podnikovej 
sféry  (PS) uvedeného NP sa konalo na pôde SPU 
koncom júna, druhé koncom augusta.  

Prijímateľom projektu, podporeného z Európ-
skeho sociálneho fondu, je Ústav informácií a 
prognóz školstva, riadiacim orgánom je Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

V rámci projektu, ktorého cieľom je prepoje-
nosť vzdelávacieho systému na potreby praxe, 
sa budú riešiť 4 aktivity: Posúdenie efektívnosti 
študijných programov VŠ z hľadiska aktuálnych a 
perspektívnych potrieb trhu práce a spolupráce s 
PS, Vytváranie siete spolupráce VŠ a PS – vzdelá-
vanie v praxi, Skvalitnenie vzdelávacieho obsahu 
a podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre 
potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych 
študijných odboroch (ŠO), Popularizácia štúdia v 
perspektívnych ŠO a spolupráce medzi  VŠ a PS.             

Cieľom augustového stretnutia bolo pripomien-
kovanie a spracovanie „dobrej praxe“ (best practi-
ce) a súvisiaceho dotazníka pre VŠ, identifikácia 
a vytvorenie siete spolupráce VŠ a PS. Predstave-
ný bol aj návrh transparentného procesu tvorby a 
výberu Zoznamu kandidátov siete spolupráce VŠ 
a PS pre prvú fázu vzdelávania od októbra 2013. 
Zástupcovia VŠ navrhli vytvoriť zoznam vybra-
ných študentov s cieľom spolupracovať s PS. Zá-
stupcovia PS uvítali aj možnosť osobného poho-
voru so študentmi, ktorých si vyberú z ponúknu-
tého zoznamu. Koncom septembra a začiatkom 
októbra budú prvé stretnutia na jednotlivých spo-
lupracujúcich VŠ, kde bude študentom predstave-
ný projekt a možnosť zapojiť sa do neho. Každá 
škola tak vytvorí zoznam študentov zaujímajú-
cich sa o prax v ponúknutých podnikoch. 

          Prof. Dr. Ing. Elena Horská

SPU participuje na riešení 
národného projektu

Nitrianska letná univerzita

SPU získala nehnuteľnosti  
v priestoroch Agrokomplexu

Zákonom č. 145/2013 Z.z., ktorý nadobudol 
účinnosť 1.7. 2013, prešla budova ŠVaPÚ,  o celko-
vej rozlohe viac ako 5-tisíc m2 do vlastníctva našej 
univerzity. Pred  jeho účinnosťou boli nehnuteľ-
nosti vo vlastníctve SR, v správe Štátneho veteri-
nárneho a potravinového ústavu Bratislava.

SPU plánuje využívať priestory na vzdelávacie 
aktivity a vedeckovýskumnú činnosť. Na rekon-
štrukciu priestorov budovy získala univerzita 
účelovú dotáciu, ktorú podpísal rektor SPU prof. 
P. Bielik 17. júla 2013.             rch

Na potulkách naším vidiekom alebo z kuloárov  
realizácie zaujímavého projektu

Od 1. do 12. júla sa konal šiesty ročník NLU, 
ktorá je spoločným projektom SPU, UKF a mesta 
Nitry, určeným deťom vo veku 9 - 12 rokov. Deti 
sa hravou a tvorivou formou oboznámili s aka-
demickým prostredím a zároveň mali možnosť 
zmysluplne využiť prázdninový čas.  Katedry a 
pracoviská oboch univerzít pripravili pre malých 
študentov množstvo zaujímavých aktivít. Na zá-
ver si účastníci NLU  slávnostne prevzali certifi-
kát s titulom Academicus Nitriensis Jr.                r

V rámci spolupráci medzi Agrokomplexom a 
FZKI SPU v Nitre vznikla minulý rok  myšlienka 
vytvoriť projekt 3D Slovensko v pavilóne C nit-
rianskeho výstaviska. FZKI vypracovala ideový a 
vizuálny návrh o regiónoch Slovenska z hľadiska 
poľnohospodárskeho a krajinno-architektonické-
ho a v spolupráci so zamestnancami Agrokom-
plexu ho v roku 2012 aj zrealizovali. Minuloročná 
úspešná premiéra pavilónu položila základ pre 
tohtoročnú expozíciu Na potulkách naším vidie-
kom, realizovanú už v oveľa väčšom meradle. 
Pavilón F mal predstavovať samostatný výstavný 
priestor na prezentáciu jednotlivých regiónov 
Slovenska a edukačnou a informatívnou formou 
interpretovať aj zrealizované opatrenia Programu 
rozvoja vidieka 2007 - 2013.     

Deti podojili kravu, ocitli sa vedľa krtka
Prvá skica návrhu pavilónu F sa črtala po brain- 

stormingu, keď sme si s kolegami začali značiť 
prvotné myšlienky, ktoré sa nám vybavili pri slo-
vách „slovenský vidiek“. Naladili sme sa na túto 
tému a postupne sme myšlienky, ktoré sa vykryš-
talizovali počas dlhých konzultácií, formovali do 
jednotlivých kategórií. Vypísali sme zoznam tém 
stanovísk, ktoré sme chceli v pavilóne vytvoriť, a 
tým priblížiť návštevníkom rôzne možnosti a zá-
žitky, ktoré vidiek ponúka. Samozrejme, spôsob, 
akým sme chceli náš vidiek ukázať, v súlade  s 
požiadavkou Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR, bolo hravým, interaktívnym 
spôsobom zapojiť návštevníkov do samotných 
expozícií. V zatrávnenom pavilóne s terénny-
mi modeláciami, vôňou dreva a ihličia, spevom 
vtákov i bzukotom včiel, sme okrem neustáleho 
programu ponúkli rôzne vedomostné i náučné 
tabule a obrázky, ktoré návštevníci odkrývali a 
do ktorých sa aktívne zapájali. Deti, ale i dospe-
lí, si týmto spôsobom zapamätali viac informácií 
a zaujímavostí. Na chvíľu sa mohli stať súčasťou 
diania, prejsť si cestu zrodenia chleba – od lá-
nov polí, až po výrobu a ochutnávku voňavého 
chlebíka vytiahnutého priamo z pece. Rovnako 
mohli vidieť funkčný vodný mlyn, rozdiel medzi 
vidieckym domčekom v minulosti a po rekon-
štrukcii. Samozrejmosťou boli vystavené rôzne 
druhy zeleniny v skutočnej, ale i nadrozmernej 
veľkosti. Kto teda zablúdil do časti nazvanej „oča-

mi krtka“, na okamih sa ocitol pod zemou hneď 
vedľa mrkvy, cibule, či dážďovky. Krásy štyroch 
ročných období, básne o domovine a premietanie 
v kine, možnosť podojiť kravičku, za nakreslený 
obrázok dostať jabĺčko či hrušku, pohladkať ži-
vého zajka a ovečku, dozvedieť sa niečo o našich 

dravých vtákoch a nechať ich sadnúť na svoju 
ruku... to je len časť toho, čo sme pre návštevní-
kov pripravili. V centre pavilónu mohli nájsť veľ-
ký strom prianí, pri ktorom si deti za malú odme-
nu kreslili na stenu svoje želania. V časti repre-
zentujúcej vinárstvo a vinohradníctvo žblnkalo 
vo vínnej pivnici vínko, vo viniciach rástol vinič. 
Len o kúsok ďalej ste sa mohli preniesť späť do 
detstva na vidieku, keď ste si ako deti ľahli na vr-
chol trávnatého kopca, gúľali sa dolu, a mali tak 
celý svet hore nohami. 

Týmto všetkým sme sa snažili vniesť do pa-
vilónu genius loci vidieka. Jeho vôňu, chute 
a zážitky s ním spojené. Snažili sme sa vy-
tvoriť silný dojem z celej expozície. Realizácii 
našej štúdie predchádzali mnohé konzultá- 
cie na ministerstve a s realizačným tímom Agro-
komplexu. Odtiaľ prichádzali ďalšie impulzy a 
nápady. Samozrejme,  niektoré nápady sa museli 
„šiť“ priamo na mieru v pavilóne F. Do toho sa 
s veľkou fantáziou pustili odborníci z realizačné-
ho oddelenia výstaviska a sformovali v priestore 
ďalšie inovatívne nápady, ktoré dotvorili celkový 
dojem. Návrh projektu celého pavilónu bol pre 
nás veľká výzva i možnosť popustiť uzdu našej 
fantázie a najmä skúsiť návštevníkom čo najkraj-
šie a hravo priblížiť krásy a možnosti slovenské-
ho vidieka. 

Dominika Titková, Monika Jančovičová, FZKI

Katedra manažmentu 
oslávila 40. výročie vzniku
Katedra manažmentu Fakulty ekonomi-
ky a manažmentu SPU oslávila 5. sep-
tembra 40. výročie svojho založenia.

Terajších členov katedry mimoriadne potešila 
vysoká účasť bývalých členov katedry, doktoran-
dov, externých spolupracovníkov, ale aj priate-
ľov katedry. Ešte aj dnes bolo v ich príhovoroch 
cítiť odhodlanie a nadšenie z práce, ale aj lásku, 
s ktorou spomínali na prežité časy počas ich pô-
sobenia na katedre. Veď bolo aj na čo spomínať 
- nespočetné množstvo úspešne organizovaných 
medzinárodných vedeckých konferencií, ktoré 
mali vysoký kredit doma i v zahraničí, intenzív-
na spolupráca s praxou formou organizovania 
poľnohospodárskych akadémií zameraných na 
moderný manažment v progresívnych poľno-
hospodárskych podnikoch (Krajné, Nemšová, 
Šamorín, Lehnice, Stará Turá atď.), ale aj pros-
tredníctvom vypracovania projektov a modelov 
zaoberajúcich sa racionalizáciou riadenia, or-
ganizáciou pracovných procesov, zavádzaním 
nových výrobných technológií, vypracovávaním 
programov sociálneho rozvoja podnikov. Medzi 
silné stránky katedry patrila aj aktívna spoluprá-
ca so zahraničnými univerzitami v Maďarsku, 
Poľsku, Nemecku, v bývalej Juhoslávii, Holand-
sku, ako aj v krajinách bývalého Sovietskeho 
zväzu. Ďalej to bola publikačná činnosť - vydá-
vanie monografií, učebníc a vedeckých článkov 
a  v neposlednom rade aj výborné  medziľudské 
vzťahy, organizovanie neformálnych katedro-
vých výjazdových zasadnutí a domácich i zahra-
ničných výletov pre zamestnancov a rodinných 
príslušníkov. 

Z histórie katedry
Katedra manažmentu vznikla 1. augusta 1972. 

Vytvorením a riadením vtedajšej Katedry riade-
nia a organizácie pracovných procesov bol  po-
verený prof. Ing. Valér Hrmo, DrSc., ktorý do-
vtedy pracoval na Katedre poľnohospodárskej 
ekonomiky. Spolu s ním prišiel na katedru aj 
Ing. Oskar Winkler, CSc. Zakladajúcimi členmi 
z Katedry riadenia a organizácie pracovných 
procesov (založenej v roku 1968) boli: prof. Ing. 
F. Valášek, DrSc., prof. Ing. J. Višňovský, PhD., 
prof. Ing. I. Repka, PhD., prof. Ing. D. Šimo, 
PhD.,  a doc. Ing. E. Ivanič, CSc. Štúdium ve-
deckej ašpirantúry v tomto roku začali: Ing. M. 
Kadlečíková, Ing. V. Gozora a Ing. A. Malejčík. 
V roku 1986 dochádza k zmene názvu na Ka-
tedru riadenia poľnohospodárskych podnikov. 
V roku 1991 sa táto katedra zlúčila s Katedrou 
organizácie a dostáva svoj nový názov Kated-
ra managementu. Pracovisko v ďalšom období 
prechádzalo veľkými zmenami, do popredia sa 
dostali predmety týkajúce sa manažmentu ľud-
ských zdrojov, poradenstva, manažmentu kvali-
ty, strategického manažmentu, marketingu atď. 
Názov katedry sa preto v roku 1996 upravuje 
na Katedru manažmentu a marketingu, aby na-
koniec táto katedra dala v roku 2007 základ pre 
vznik dvoch katedier a to Katedre manažmentu 
a Katedre marketingu.

Slávnostný program bol spríjemnený premieta-
ním fotografií z histórie katedry pod názvom „Aj 
takí sme boli“, ale aj zo súčasného života „...a 
takýto  sme dnes“.  Po oficiálnom programe, na 
ktorom predniesla slávnostný príhovor prorek-
torka prof. Dr. Ing. Elena Horská, ktorá zároveň 
prečítala aj Ďakovný list rektora SPU, vystúpil aj 
emeritný dekan fakulty prof. Ing. J. Višňovský, 
PhD., vedúca katedry doc. Ing. Mária Šajbido-
rová, PhD., a bývalý generálny riaditeľ Minister-
stva pôdohospodárstva ČSFR a SR Ing. Vincent 
Bíroš.              Doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc., 

Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., FEM

Foto: Andrej Tarnik

Foto: za

Účastníci osláv jubilea katedry. Foto: archív KM

SPU v Nitre zavŕšila viac ako trojročné úsi-
lie o prevod budovy Štátneho veterinárneho 
a potravinového ústavu (ŠVaPÚ), ktorá sa na-
chádza v priestoroch výstaviska Agrokomplex, 
v katastrálnom území Chrenová. 

Foto: za



 www.polnohospodar.sk 3

V pavilóne H olomouckého výstaviska sa v rámci letnej etapy FLORA Olomouc predstavi-
lo združenie pestovateľov a spracovateľov liečivých, aromatických a koreninových rastlín  
PELERO CZ. Členmi sú pestovatelia a spracovatelia z Českej republiky, ale aj inštitúcie  
a jednotlivci zo Slovenska.

Katedra matematiky FEM už niekoľko rokov 
organizuje vedecké semináre s medzinárodnou 
účasťou, ani tento rok nebol výnimkou. Vedec-
ké stretnutie učiteľov matematiky univerzít na 
Slovensku a v Čechách, ktoré sa uskutočnilo 5. 
júna 2013, vytvorilo priestor pre budovanie kon-
taktov pre vedeckú spoluprácu v rámci riešenia 
projektov. Vedecký seminár s medzinárodnou 
účasťou sa uskutočnil ako výstup projektu 

KEGA 021SPU-4/2011 Vyučovanie matematiky 
s aplikáciami - obsahové zmeny v univerzitnom 
matematickom vzdelávaní, ktorý sa rieši na Ka-
tedre matematiky. 

Rokovanie otvorila vedúca katedry doc. RNDr. 
D. Országhová, CSc. Po úvodnej pozvanej 
prednáške prof. RNDr. J. Čižmára, CSc., z  TU 
v Trnave pod názvom Analýza ako základná 

podmienka úspešnosti vyučovania matematiky 
a doc. RNDr. V. Nýdla, CSc., z JU v Českých Bu-
dejoviciach na tému Pravdepodobnostné zhod-
notenie testov s viacerými možnosťami výberu 
odpovedí v matematike, pokračovalo rokovanie 
vystúpeniami erudovaných odborníkov z rôz-
nych univerzít a výskumných pracovísk SR. Na 
vedeckom seminári sa aktívne zúčastnili odbor-
níci z  Ústavu matematiky a fyziky STU v Bra-
tislave, Ústavu matematiky FAI UTB v Zlíne 
a SlPK v Nitre. Príspevky pripravili aj pedagógo-
via  z Univerzity obrany v Brne a  UKF v Nitre.

Cieľom vedeckého seminára bola prezen-
tácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 
a nových poznatkov z matematiky, didaktiky 
matematiky, uplatnenia informačných a komu-
nikačných technológií vo výskume a výučbe 
matematiky a aplikovanej matematiky na uni-
verzitách a fakultách poľnohospodárskeho, 
ekonomického, technického a pedagogického 
zamerania. Podujatie sa nieslo v znamení zdô-
raznenia potreby štúdia  matematiky a mate-
matických metód pre možnosti aplikovania 
v odborných predmetoch. Bol vhodnou príle-
žitosťou pre oboznámenie sa s novými trend-
mi vo výučbe a výskume  a zároveň vytvoril 
platformu pre rozvoj odborných a osobných 
kontaktov a formovanie medzinárodnej spolu-
práce.                Mgr. R. Gregáňová, PhD., FEM

Aplikácie matematiky – vstupná brána 
rozvoja matematických kompetencií

Medzinárodný vedecký časopis JCEA  
vychádza už 14 rokov

Medzinárodný virtuálny vedecký časopis JCEA 
(www.jcea.hr) úspešne rozvíja svoju činnosť  v 
spolupráci deviatich stredoeurópskych štátov 
zastúpených univerzitami v Zagrebe a Osijeku 
(Chorvátsko), v Nitre (Slovensko), v Keszthe-
ly (Maďarsko), v Kluži (Rumunsko), v Českých 
Budejoviciach (Česko), v Plovdive (Bulharsko), 
v Bydgoszczi (Poľsko), Kragujevaci (Srbsko) a 
v Ljubljane (Slovinsko). Vznikol na podnet Uni-
verzity  Zagreb, SPU v Nitre a Poľnohospodárskej 
univerzity v Keszthely v roku 1999. 

Vychádza 4-krát ročne. Doteraz publikoval 
takmer tisíc pôvodných vedeckých prác. Časopis 
je abstrahovaný /indexovaný v popredných sve-
tových vedeckých databázach ako AGRICOLA, 
AGRIS, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, GOOGLE 
SCHOLAR, PORTAL OF SCIENTIFIC JOURNALS 
OF CROATIA, SCOPUS a ZOOLOGICAL RECORD.  
Systém riadenia a redakčného spracovania časo-
pisu je založený na rotácii výkonného redaktora, 
ktorým je striedavo v ročných intervaloch vždy 
iná národná redakcia. V roku 2013 je výkonným 
redaktorom Slovenská národná redakcia. Členmi 
slovenskej redakčnej rady sú: Dr.h.c. prof. Ing. D. 
Bíro, PhD., prof. Ing. O. Debrecéni, PhD., Mgr. P. 
Juhás, PhD., Ing. E. Demjanová, Ing. Ľ. Jedličko-
vá, PhD., Dr. h.c., prof. Ing. P. Bielik, PhD.,  SPU v 
Nitre, prof. Ing. R. Kropil, PhD., TU vo Zvolene a 
prof. MVDr. E. Pilipčinec, PhD., UVLF v Košiciach. 

Okrem edičnej činnosti časopis JCEA pôsobí aj 
v oblasti organizovania vedeckých podujatí pre 
stredoeurópsky región a vydávania suplementov 
JCEA z abstraktov významných vedeckých kon-
ferencií. 

Slovenská redakcia organizuje v Nitre 20. - 22. 
novembra 2013 ôsmu medzinárodnú vedeckú 
konferenciu k problematike realizácie Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ  pod názvom Úlo-
ha živočíšnej výroby v programe rozvoja vidieka 
regiónov strednej a východnej Európy. Účastní-
ci konferencie budú rokovať na plenárnom za-
sadnutí s nosnou témou Postavenie a problémy 
živočíšnej výroby na Slovensku a v štátoch stre-
doeurópskeho regiónu a v štyroch odborných 
sekciách: technologické systémy a životné pod-
mienky zvierat, kvalita  a bezpečnosť živočíšnych 
produktov, ekonomika výroby, manažment a 
bezpečnosť trhu so živočíšnymi produktmi, zdra-
vie, reprodukcia a genetické aspekty živočíšnej 
výroby.

Prihlásené referáty spracované podľa požiada-
viek časopisu JCEA budú po oponentskom po-
kračovaní uverejnené v časopise JCEA. Z roko-
vania bude vydaný Zborník abstraktov. Informá-
cie o konferencii a podmienky účasti nájdete na 
stránke: www.jcea.agr.hr

Prof. Ing. Ondrej Debrecéni, PhD., 
šéfredaktor slovenskej redakcie JCEA

V sprievodnom programe sa prezentovali po-
prední odborníci z ČR a Slovenska.  Účastníci 
mali možnosť vypočuť si deväť prednášok z ob-
lasti pestovania, spracovania a používania lieči-
vých rastlín: O tradičnom využívaní divorastú-
cich liečivých rastlín (Ing. G. Růžičková, PhD., 
MU Brno), O pestovaní liečivých rastlín na záhra-
de (Ing. B. Kocourková, CSc., MU Brno), Byliny 
a fytoterapeutiká v prevencii a liečbe civilizač-
ných ochorení (Mgr. J. Podhorná), Jedlé kvety 
liečivých a koreninových rastlín (Ing. J. Neuge-
bauerová, PhD., MU v Brno), Liečivé rastliny a 
ich využitie pre včelárenie a pastvu včiel (Ing. K. 
Dušek, CSc., z VÚRV Olomouc), Liečivé rastliny 
vo fytoterapii (doc. Ing. M. Habán, PhD., v spolu-
autorstve s Ing. P. Otepkom, PhD., z SPU v Nitre). 
K problematike identifikácie druhov mäty sa vy-
jadrila Ing. K. Kaffková z MU v Brne. Na tému Di-
vorastúce byliny od Marie Treben sa zameral O. 
Černý, liečivé rastliny čínskej medicíny boli pod 
drobnohľadom Ing. F. Mušku, PhD.

Každý návštevník mal možnosť poradiť sa s od-
borníkmi v otázkach pestovania, spracovania a 
využitia bylín. Pripravená bola aj široká ponuka 
kníh a časopisov súvisiacich s danými témami. 
Edičnú činnosť prezentovali viaceré vydavateľ-
stvá vrátane Vydavateľstva SPU Nitra a Vydava-
teľstva HERBA z Bratislavy, ktoré vydáva viac ako 
50 rokov slovensko-český časopis Liečivé rastliny 
- Léčivé rostliny.

Na výstave boli prezentované aj projekty. Zo 
Slovenska bol predstavený medzinárodný vzdelá-
vací projekt HERBS - Učebné materiály pre pod-
poru malých a stredných poľnohospodárskych 
podnikov, ktorého nositeľom na SPU je Katedra 
udržateľného poľnohospodárstva a herboló-
gie FAPZ. Bol zameraný na zachovanie a rozvoj 
vzdelávania poľnohospodárskych pracovníkov 
Maďarska, SR, Nemecka a ČR vrátane prípravy 

multimediálnych učebných textov a prispieva k 
diverzifikácii činnosti v poľnohospodárstve. 

Expozícia v pavilóne H, ktorú pripravilo PELERO 
CZ na tému Vidiecka záhrada s bylinami, bola oce-
nená Cenou riaditeľa Výstaviska Flora Olomouc, 
Ing. J. Uhlíře, za ucelenú expozíciu a edukačný 
prínos pre verejnosť pri pestovaní a propagáciu 
liečivých, aromatických a koreninových rastlín. 
                Ing. Blanka Kocourková, CSc., MU Brno

Fakulta európskych štúdií a regionálneho roz-
voja ako hlavný organizátor poriadala 2. - 3. sep-
tembra v spolupráci s univerzitami z USA (Cor-
nell University, University of Texas-San Antonio, 
Kansas State University), Poľska (Nicolaus Coper-
nicus University in Torun, University of Rzeszów) 
a z Maďarska (University of Western Hungary) 
medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému So-
ciálne a ekonomické zmeny na vidieku v  kraji-

nách strednej a východnej Európy od roku 1990. 
Podujatie nadväzovalo na predchádzajúcu spolu- 
prácu účastníkov, keďže v roku 2000 bola SPU 

v Nitre hostiteľkou podujatia na túto tému pod 
vedením prof. JUDr. Anny Bandlerovej, PhD., 
a prof. Davida Browna (Cornell University, USA). 
Vďaka iniciatíve a entuziazmu organizačného vý-
boru sa začiatkom septembra stretlo 40 účastní-
kov zo 6 krajín na plenárnom zasadnutí a v rám-
ci jednotlivých sekcií konferencie. Nosnými  ve-
deckými témami organizovanými v rámci sekcií 
boli: štrukturálne a inštitucionálne zmeny na 
vidieku,  vytváranie lokálnych partnerstiev na vi-
dieku, pôda – krajina - životné prostredie, kultú-
ra – identita – náboženstvo, chudoba - nerovnosť 
a sociálne vylúčenie. Po podnetných diskusiách 
nasledovali interaktívne tematické workshopy, 
ktorých zameranie vyplynulo z diskutovaných 
otázok. Spätné väzby od prítomných sa následne 
prezentovali na plenárnom zasadnutí. Na záver 
sa uskutočnilo zasadnutie organizačného výboru 
konferencie, v rámci ktorého sa sformulovali zá-
very a výzvy do budúcnosti, s hlavným zamera-
ním na prípravu vedeckého výstupu, ktorý bude 
prínosom pre vedeckú i širšiu odbornú verejnosť. 

Doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., FEŠRR

Z medzinárodnej konferencie na FEŠRR

Liečivé rastliny na výstave FLORA Olomouc 2013

Fakulta európskych štúdií a regionálneho roz-
voja zorganizovala od 22. júla do 16. augusta 
pod koordináciou dekanky prof. JUDr. Anny 
Bandlerovej, PhD., a autorky článku, ôsmu Prí-
padovú štúdiu (PŠ) pre zahraničných študentov 
v rámci programu Erasmus Mundus - Medziná-
rodné inžinierske štúdium v študijnom progra-
me rozvoj vidieka (IMRD). Program IMRD je 
medzinárodným vzdelávacím programom, kto-
rého cieľom je vzdelávanie študentov z celého 
sveta na 2. stupni VŠ. Súčasťou dvojročného 
programu je aj úspešné absolvovanie mesač-
nej praktickej PŠ, organizovanej na partnerskej 
Univerzite v Pise, v Taliansku, alebo na SPU v 
Nitre.  Na tohtoročnej PŠ na SPU sa zúčastnilo 
14 študentov z 10 krajín - USA, Nemecko, Ko-
lumbia, Brazília, Argentína, Srbsko, Belgicko, 
Taliansko, Bielorusko a Francúzsko. Odborne ju 
viedla Ing. Jela Tvrdoňová, PhD. So zahraničný-
mi študentmi  pracovali v skupinách: Ing. Ivan 

Takáč, PhD., (KEP), Ing. Monika Bumbalová 
(KVS) a Ing. Daniel Madarász (KP). Cieľom PŠ 
s názvom Regionálna značka v rozvoji vidieka 
bolo poskytnúť študentom teoretické poznatky 
a praktické zručnosti z oblasti tvorby regionál-
nej značky, s poukázaním na jej úlohy vo vi-
dieckom rozvoji. Súčasťou práce študentov bolo 
zmapovať existujúce regionálne značky, ako aj 
zdroje pre nové regionálne produkty. PŠ sa reali- 
zovala v miestnych akčných skupinách Pod 
Marhátom a Radošinka,  ako aj  v obciach v oko-
lí Rožňavy.

Výsledky a výstupy prác študenti prezento-
vali 16. augusta na pôde SPU pred zástupcami 
Nitrianskeho samosprávneho kraja a miestnych 
akčných skupín. Po prezentáciách sa uskutočni-
la podnetná diskusia k dosiahnutým výsledkom 
študentov, k ich návrhom a odporúčaniam pre 
cieľové skupiny.

Doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., FEŠRR 

Na SPU v Nitre sa 27. - 28. augusta  konali ob-
hajoby absolventov medzinárodného PhD. štú-
dia Welfare, biotechnológie a kvalita živočíš-
nej produkcie. K minuloročným prvým dvom 
absolventom tak pribudli ďalší štyria. Na FBP 
obhájil svoju prácu v anglickom jazyku Ing. 
Jaroslav Slamečka, PhD., s témou Hodnotenie 
kvality živočíšnych kmeňových buniek a Ing. 
Jaromír Vašíček, PhD., s témou Magnetická se-
parácia živočíšnych buniek. Školiteľom oboch 
bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Tretím di-
zertantom bol Ing. Peter Štefanka s prácou 
na tému Vplyv skrmovania GMO kukurice a 
prídavku organického selénu na technologic-
ko-spotrebiteľskú kvalitu bravčového mäsa. 
Školiteľkou bola doc. Ing. Margita Čanigová, 
CSc. Na FAPZ ukončila štúdium Ing. Lucia Jac-
kuliaková, PhD., pod vedením školiteľa doc. 
Ing. Vladimíra Tančina, DrSc. Témou jej práce 
bola Determinácia vonkajších a vnútorných 
faktorov ovplyvňujúcich zloženie mlieka a jeho 
ejekciu u oviec. Na tejto významnej udalosti 

sa tradične zúčastnili koordinátori spolupra-
cujúcich univerzít - prof. Giuseppe Maiorano 
z  University degli Studi del Molise, Campo-
basso v Taliansku a prof. Marek Bednarczyk 
z Univerzity technológie a prírodných vied v 
Bydgoszczi v Poľsku. Absolventi prevzali od 
koordinátora programu medzinárodný diplom. 
Priebeh obhajob organizačne zabezpečoval 
hlavný koordinátor za SPU prof. P. Chrenek.

Doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., FBP

Medzinárodný doktorandský program má ďalších absolventov

Foto: za

Foto: archív FBP
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Ako mladí absolventi stredných škôl sme v 
roku 1958  prekročili prah Vysokej školy poľ-
nohospodárskej v starobylej Nitre, aby sme 
naplnili svoje ciele i túžbu našich rodičov, aby 
sme sa stali vzdelanými  poľnohospodármi a 
pokračovali v tradíciách dorábania chleba a 
ostatných potravín na prospech ľudí. Väčšina 
z nás sa narodila v zložitom období pred 2. 
svetovou vojnou a na našu alma mater sme pri-
šli študovať v čase ďalšej nedobrovoľnej etapy  
kolektivizácie poľnohospodárstva. Do 1. roční-
ka dennej formy štúdia nastúpilo 150 študen-
tov, postupne  sa však niektorí vzdali ďalšieho 
štúdia. Po 2. ročníku odišli štyria študovať do 
Plovdivu v Bulharsku a šiesti do Lednice  na 
Morave. V poslednom ročníku šiesti  prešli na 
štúdium  popri zamestnaní. V tom čase sme po 
ukončení štúdia  nastupovali do pracovného 
procesu v  zelenom sektore na umiestnenky. 

Čas pre nás seniorov veľmi rýchlo plynie. 
Stretávali sme sa ako absolventi vždy po pia-
tich rokoch od skončenia vysokoškolského 
štúdia v Nitre. Aj stretnutie po 50-tich, ktoré sa 
konalo koncom júla v Agroinštitúte s účasťou 
42 absolventov, bolo príležitosťou zaspomínať 
si na uplynulé roky štúdia, aktívnu prácu, ro-
dinný život, ale aj na veselé a smutné prechod-
né obdobia. Motto nášho stretnutia vystihlo 
podstatu jubilejnej stretávky, veď k tomu dňu 
nás opustilo 31 priateliek a priateľov, ktorým 
sme vzdali úctu minútou tichej spomienky. 

V tomto príspevku chceme vyjadriť úprimné 
poďakovanie našej alma mater za dobrú vý-

chovu a vzdelanie, ktoré sme získali štúdiom a 
ďalej uplatňovali, ale i rozvíjali v profesijnom i 
osobnom živote. Rád uvádzam, že z našich ko-
legov bolo 12 vysokoškolských učiteľov, z toho 
1 profesor, 7 docentov, získali sme 1 akademic-
ký titul  DrSc. a 17 akademických titulov (CSc., 
PhD.). V pedagogickom procese na stredných 
školách pracovalo 8 kolegýň a kolegov. Vo 
funkcii riaditeľa pracovalo 25 našich absolven-
tov, ďalších 15 vo funkcii predsedov jednot-
ných roľníckych družstiev. Väčšina ostatných 
kolegov boli významní agronómovia, zootech-
nici a ekonómovia poľnohospodárskych  pod-
nikov. Nemôžem nespomenúť nášho kolegu  
A. Korema z Drienovej, ktorý emigroval v roku 
1968 do Kanady. Odtiaľ sa dostal do Ghany, 
kde  pôsobil v oblasti poľnohospodárstva, škol-
stva a osvety. V tamojších novinách publikoval 
dve tisícky príspevkov, vydal niekoľko kniž-
ných publikácií, bol členom Národnej školskej 
komisie, pomáhal v boji s chudobou. Zomrel 
ako 65-ročný. 

Redaktormi časopisu Poľnohospodár počas 
štúdia boli aj naši kolegovia - V. Markovič a O. 
Lastivka, ktorí už tiež, žiaľ, nie sú medzi nami.

Počas stretnutia sme rozprávali o širokej pa-
lete rodinných, osobných i zdravotných prob-
lémov, ale nevyhli sme sa ani aktuálnym  prob-
lémom nášho zeleného sektora. 

(O pohľade našich bývalých absolventov na 
súčasné poľnohospodárstvo čítajte v nasledu-
júcom čísle.)          Prof.  Ing. Dušan Šimo, PhD.

AWC Vienna 2013 
Svetové vína hodnotili aj odborníci 
našej univerzity  
Medzinárodný konkurz vín Austrian Wine Challenge (AWC) patrí medzi päť naj-
významnejších konkurzov vín na svete a počtom vzoriek mu patrí prvenstvo. Na 
tohtoročný jubilejný 10. ročník bolo prihlásených 12 299 vzoriek vín z 39 štátov 
sveta. Prechutnať a zhodnotiť taký počet vzoriek nie je vôbec jednoduché a priná-
ša aj veľkú zodpovednosť zo strany organizačného výboru. Z toho dôvodu sú na 
hodnotenie prizývaní iba enológovia, ktorí majú medzinárodné osvedčenie a cer-
tifikát hodnotiteľa vína podľa príslušných noriem a bohaté degustátorské skúse-
nosti. Na tomto prestížnom konkurze Slovenskú poľnohospodársku univerzitu 
v Nitre zastupovali odborníci z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva 
FZKI,  Ing. Ján Mezey, PhD., a Ing. Štefan AIler, PhD., ktorí sa podelili s nami o svoje 
dojmy a skúsenosti. 

V polovici júla  sa začal v talianskom Palerme tretí ročník trojtýždňového Intenzív-
neho programu EcoCycles (IP) podporeného v rámci vzdelávacieho programu EÚ 
Erasmus. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na možnosti udržateľného rozvoja ľudskej 
spoločnosti a ľudských sídiel prostredníctvom tzv. ekologických cyklov. Do projektu 
je zapojených 26 inštitúcií, najmä univerzít z celého sveta, na IP sa zúčastnilo až 70 
študentov, čo potvrdzuje, že tohtoročný program bol najväčším v histórii fungovania 
Lifelong Learning Programme Erasmus v rámci EÚ.
SPU reprezentovali piati študenti z FEŠRR, kto-
rí využili možnosť vzdelávať sa v danej proble-
matike a získať nové informácie pre svoj ďalší 
osobný a profesionálny rozvoj. Trojtýždňový 
program bol rozčlenený na 7 modulov, zame-
raných na manažment prírodných zdrojov, udr-
žateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, udrža-
teľný regionálny rozvoj a turizmus, ale najmä 
z pohľadu podmienok a možností organizátora 
na vinohradníctvo a vinárstvo, ktoré boli hlav-
nou súčasťou väčšiny absolvovaných exkurzií. 
Počas nich sme navštívili vinohradnícke podni-
ky v Sambuce (víno Feudo Aranció) a v Marsa-
le (víno Florio). Mali sme jedinečnú príležitosť 
vystúpiť na sopku Etna (na snímke), odkiaľ sme 

mali možnosť odniesť si suveníry v podobe so-
pečných kameňov z tohtoročného májového so-
pečného výbuchu.
V rámci IP sa od 30. júla do 1. augusta uskutoč-
nila aj prvá konferencia European EcoCycles So-
ciety, na ktorej sa zúčastnili aj študenti IP z SPU 
a pedagóg Ing. Pavol Otepka, PhD., z Katedry 
udržateľného rozvoja FEŠRR, ktorý prednášal, 
viedol plenárne rokovanie a jednu z ôsmich sek-
cií konferencie. 
Vo voľnom čase účastníci IP-čka využívali mož-
nosť relaxovať na blízkych plážach,  spoznávať 
Palermo a nadviazať nové priateľstvá so študent-
mi z Francúzska, Maďarska, Poľska, Švédska, 
Talianska, USA.   Bc. Ľudmila Poláčková, FEŠRR

Stretávka po päťdesiatich rokoch 
S mottom: „Vezmi si čas na priateľov skôr, než ti priateľov vezme čas.“  

Pán inžinier, to, že konkurz je prestížna zále-
žitosť, potvrdzuje aj prihlasovací poplatok - 60 
eur za jednu vzorku. A vzoriek bolo skutočne 
veľa... Dôvod?
Ján Mezey: Napriek vysokému prihlasovaciemu 
poplatku bol počet prihlásených vzoriek najvyšší 
v histórii. Dôvodom je, že v prípade získania me-
daily  cena vína rastie. A keďže sa jedná o jednu 
z najprestížnejších súťaží, medaila má vo vinár-
skom svete cveng. 
Aký je pocit zúčastniť sa na takomto podujatí?
JM: Hodnotil som aj vlani, ale podobne, ako vte-
dy, aj teraz to boli pocity euforické, najmä čo sa 
týka rôznorodosti vzoriek, celkovej organizácie, 
priestorov a vôbec celej atmosféry pri hodnote-
ní. Hodnotitelia mali predpísaný dress-code, ne-
mohli sme prísť oblečení „len tak z ulice“. 
Ako a kde prebiehalo hodnotenie?
Štefan Aller: Hodnotenie prebiehalo v šesťčlen-
ných komisiách na vinárskej škole v Klosterneu-
burgu, historickom satelitnom mestečku Viedne.  
Snahou organizátorov bolo vytvoriť komisie hod-
notiteľov z rôznych štátov. 
JM: Samotné hodnotenie začínalo ráno o 9 h  a tr-
valo asi osem hodín. Každý hodnotiteľ sedel vo 
vlastnej degustačnej kóji, aby nebol ovplyvnený, 
alebo nemohol ovplyvňovať hodnotenie ostat-
ných členov komisie, na rozdiel od degustácií za 
okrúhlym stolom. Každý deň mali komisie pri-
pravené dva až tri sety bielych vín, set ružového, 
alebo šumivého, jeden, alebo dva sety červeného 
a jeden set sladkých výberov. Každý set mal 20-
25 vzoriek, takže denne sme prechutnali asi 150 
vzoriek vín.
Dá sa takýto počet vzoriek vôbec vnímať?
ŠA: Samozrejme, áno. Vyžaduje si to však skú-
senosti, prehľad a najmä trénovanie zmyslov, 
ktoré sa po čase „otupujú“. Záleží od skúseností 
degustátora, ako to zvládne. Z toho dôvodu sa na 
konkurze zúčastňujú iba skúsení hodnotitelia.
JM: Zaujímavosťou a určitou skúškou spomína-
nej „otupenosti“ zmyslov sú posledné dve vzorky 
každého setu, keď vám nalejú už raz predegusto-
vanú vzorku setu a vy ju máte znova obodovať. 
Osobne som nemal ani v jednom sete väčší bodo-
vý rozdiel ako 1,5 boda a pri väčšine vzoriek som 
trafil aj číslo vzorky. Treba si každú vzorku akosi 
zapísať do pamäte a zapamätať si jej charakter. Je 
to výborný tréning na zmyslovú pamäť.
Akým systémom sa hodnotilo?
ŠA: Hodnotili sme 100-bodovým systémom podľa 
medzinárodnej únie enológov s tým rozdielom, 
že na bodovací hárok sa po prechutnaní vzorky 
písal hneď počet bodov. Na väčšine súťaží sa hod-
notí samostatne farba, vôňa a chuť vína a podľa 
výsledného súčtu sa určí počet bodov. Body šies-
tich členov komisie sa pozbierali, škrtla sa naj-
vyššia a najnižšia hodnota a výsledok bol priemer 
zvyšných hodnôt, alebo ak chcete, hodnotilo sa 
váženým priemerom.
JM: Podľa niektorých hodnotiteľov je barbarské 
písať hneď „z fleku“ body, ale podľa môjho názo-

ru je to v poriadku, najmä pri mladých vínach. Pri 
červených rezervách a starších vínach mi chýbala 
dekantácia vína, po ktorej by sa víno „nadých-
lo“, prekysličilo a bolo by lepšie, ale žiaľ, nebol 
na to čas. Utrpeli tým veľké červené vína z Rioje, 
talianske Barbaresca a Barola a niektoré austrál-
ske Syrahy, ale skúsený degustátor práve toto vie 
a naboduje ho tak, ako treba. Aj tak bola škoda, 
že niektoré z veľkých vín sme len prechutnali a 
nevychutnali si ich.
Aké kategórie vína sa hodnotili?
ŠA: Na bežných súťažiach je zvyčajne 6 - 8 ka-

tegórií, rozdelených na biele, červené a ružové 
vína. Ďalšie delenie je podľa obsahu zvyškového 
cukru na suché, polosuché, polosladké a sladké. 
Všetko závisí od počtu vzoriek. Na tohtoročnom 
AWC Vienna bolo 37 kategórií, delených väčšinou 
podľa odrôd, ktoré museli byť ešte rozdelené pod-
ľa obsahu alkoholu do 12,9 % a nad 13 %. 
JM: Zaujímavosťou a pre mňa exotikou boli ka-
tegórie ako Sangiovese, Tempranillo, rezervy čer-
vené a biele, fortifikované a likérové vína portské-
ho typu.
Kto zvíťazil?
JM: Toto sa ešte nedá povedať, pretože po tomto 
kole hodnotenia bude prebiehať koncom septem-
bra tzv. mastertasting. Tam sa dostanú najvyššie 
hodnotené vína jednotlivých kategórií, z ktorých 
sa určí víťaz na základe penalizačných bodov v 
rozstrele. To znamená, že do superfinále sa do-
stane šesť najlepších vín z mastertastingu v kaž-
dej kategórii a titul šampióna získa víno, ktoré 
bude na najvyššom mieste. Víťazi budú vyhlásení 
v polovici novembra a slávnostný galavečer spoje-
ný s odovzdávaním cien bude na Viedenskej rad-
nici za účasti vysokých štátnikov a 3-tisíc pozva-
ných hostí. Medzi nimi sa možno objavíme aj my.
Ako sú na tom naši vinári?
ŠA: Keďže vzorky sa hodnotia anonymne, ne-
máme možnosť zistiť od koho vína pochádzajú. 
Na tejto súťaži však pravidelne získavajú medaily 
aj naši vinári. Historickým úspechom Slovenska 
je šesť zlatých medailí z vinárstva Žitavské vini-
ce, o ktoré sa starajú naši absolventi Jožko Teplan 
a Tomáš Strelinger. 
JM: Pokiaľ si pamätám, tak vlani získalo Sloven-
sko 33 zlatých a 87 strieborných medailí. To sved-
čí o narastajúcej kvalite najmä bielych vín. Osob-
ne som pri  hodnotení registroval viacero sloven-
ských vín, ktoré majú osobitý charakter, ktorý je 
pre mňa veľmi príjemný.
Máte pre našich vinárov nejakú radu alebo od-
kaz?
ŠA: a JM:  Radi by sme  podotkli a posmelili kon-
zumentov vína, aby pri kupovaní tohto moku  
uprednostňovali vína od slovenských producen-
tov, pretože v posledných rokoch išla kvalita vína 
výrazne nahor, a to aj pri červených vínach, naj-
mä zo slovenských novošľachtencov.                                                                             

Renáta Chosraviová

IP EcoCycles 2013 na Palermskej 
Univerzite na Sicílii

Ján Mezey.Štefan Aller.

Hodnotiteľské degustačné kóje.     Foto: archív JM 



 www.polnohospodar.sk 5

INg. JOhANA  
PALUChOVá, PhD.
Pracovná pozícia:  
Odborná asistentka na 
Katedre marketingu 
FEM
Miesto narodenia: 
Nitra 
Vek: 29 
Čím ste chceli byť 

ako dieťa?
Kozmonautka – chcela som a stále chcem vi-
dieť vesmír.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať?
S mojím jediným starým otcom, ale to sa už 
nedá…
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť?
Z toho, že všetci ľudia okolo mňa (ktorých 
mám rada)  sú zdraví a živí. A ešte keby pre-
stali brať lieky a dávať sa očkovať, to by bola 
radosť.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Zrušila by som peniaze.
Čo rada čítate (počúvate)?
Rada čítam beletriu s kriminálnou záplet-
kou, knihy od škandinávskych autorov, ale 
aj politicko-spoločenské knihy (tieto však len 
z alternatívnych zdrojov a médií). A čo počú-
vam? Hudbu, ktorá má zmysluplný text (teda 
hlavne pre mňa).
Ako si dobíjate energiu?
Jogou a taebom. A samozrejme kvalitnou 
kávou (nie nesca…) s koláčom či zákuskom 
počas dennej prestávky.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Dokážem spať viac ako 20 hodín, tým však 
strácam čas venovať sa tomu, čo mám rada.
Aké máte koníčky?
Moju záhradu, veľa pečiem a varím, šport 
(joga, taebo, bicyklovanie) a rada sa len tak 
stretávam s mojimi kamarátkami.
Máte nejaký obľúbený citát?
Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty 
iným (mám to odskúšané).         rch

 V ZrkAdlE                    
Folklórny súbor ZOBOR sa 30. júla vrátil zo 14-dňového turné po Severnej Karolíne a obo-
hatil svoju už i tak bohatú pokladnicu zájazdov o ďalšiu krajinu. Dvadsaťosem hudobníkov, 
spevákov a tanečníkov folklórneho súboru, reprezentujúcich Slovenskú republiku i SPU 
v Nitre sa spolu s 350 účinkujúcimi z Kanady, Mexika, Francúzska, Thajska, Japonska, Mar-
tiniku a Poľska predstavilo na 22 vystúpeniach v asi 18-tich rôznych častiach Severnej Karo-
líny, v okolí miest Waynesville, hickory a Asheville. 

Za najvýznamnejšiu považujeme prezentá-
ciu FS ZOBOR v miestnej televízii, vystúpenie 
vo FOLKMOOT Friendship Center, Smoky Mtn. 
Center, v Diana Wortham Theater, v Swain High 
School a mnohé iné. Na každom z vystúpení sme 
sa stretli s mimoriadnym ohlasom. Naša účasť na 
tomto významnom festivale, s finančnou podpo-
rou Ministerstva kultúry SR a zriaďovateľa súbo-
ru Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, vý-
razne prispela k prezentácii tradičnej slovenskej 
ľudovej kultúry a k podpore kultúrnej výmeny. 
Prostredníctvom temperamentných vystúpe-
ní v našom podaní, z ktorých bolo cítiť radosť 
z hudby, spevu a tanca, si členovia FS ZOBOR 
získali obľubu divákov i účinkujúcich z ostatných 
krajín a nenašiel by sa nikto, kto by nevedel za-
spievať alebo zahrať nejakú slovenskú pesničku 
z nášho repertoáru. Významnú úlohu zohrala aj 
ľudová hudba súboru, ktorá si naštudovala hym-
nu festivalu a tvorila jadro orchestra pri slávnost-
ných otváracích ceremoniáloch.

Slovenskej kultúre, rovnako ako kultúre kaž-
dej zúčastnenej krajiny, bol venovaný jeden 
z večerov. Hostí sme privítali tradične chlebom 
a soľou. Pohostili sme ich voňavou kapustnicou, 
bryndzovou nátierkou šmirkas a slovenskými 
syrmi, ktoré sa nám napriek prísnej batožinovej 
kontrole podarilo prepraviť. Formou prezentácie 
sme predstavili krásy Nitrianskeho kraja a mesta 

Nitra, nejednému z nás stislo srdce pri pohľade 
na rodný kraj. Po výučbe jednoduchých sloven-
ských tancov v rámci tanečnej školy a súťaži 
v rýchlosti pletenia vrkoča, za ktorý si šťastný 
výherca s úsmevom odnášal naše CD, bol večer 
obohatený hymnou zoboristov, ktorá v tento ve-
čer patrila všetkým a všetkému, čo zosobňovalo 
festival FOLKMOOT, od zakladateľov festivalu, 
cez usporiadateľov a v neposlednom rade všet-
kých účinkujúcich, ktorí sa stali dušou tohto vý-
nimočného podujatia. Zavŕšením večera, ktorý 
sme  organizovali, bola koštovka tradičnej sloven-
skej borovičky. Ochutnať ju mohli všetci vo veko-
vej kategórii nad 21 rokov. 

Napriek časovo náročnému programu sa vede-
niu a sprievodcovi súboru podarilo zorganizovať 
okrem výletu za nákupmi (pretože podstatnú 
časť súboru tvoria ženy), aj výlet po stopách tra-
dičných príbytkov a remesiel severoamerických 
Indiánov, ako aj krátku pešiu turistiku k vodopá-
du v národnom parku Graveyard Field. Usporia-
datelia festivalu nám pripravili návštevu krásneho 
komplexu slúžiaceho na pestovanie vianočných 
stromčekov, kde sa uskutočnil  piknik spojený so 
športovými aktivitami. 

Svetový festival kultúrneho dedičstva FOLK MOOT 
2013 zostane navždy v našich srdciach, rovnako 
ako priateľstvá a nezabudnuteľné chvíle, ktoré 
sme prežili.  Ing. Petra Zaujecová, manažérka FS

International Visegrad Summer School - EURUS AGRI 2013 

Tretí ročník letnej školy na linke Nitra – Sankt Peterburg – Moskva 

FS ZOBOR sa vrátil z turné po Severnej Karolíne

Prvý týždeň LŠ prebiehal na pôde Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sme 
privítali zahraničných kolegov z Poľska, ČR, 
Maďarska, Kazachstanu a Ruska. Výberové 
prednášky boli zamerané na kvalitu a bezpeč-
nosť potravín, svetový trh s potravinami, stra-
tegický a medzinárodný marketing, udržateľný 
rozvoj v oblasti agro-sektora, spotrebiteľského 
správania na trhu s potravinami a výskum trhu 
potravín. Počas  výučby sa k skupine Eurus Agri 

pridali aj siedmi študenti z Indie a piati študen-
ti z Kazachstanu. Slovenský organizačný výbor 
im okrem  prednášok  prichystal aj kultúrne 
podujatia, ako napr. spoločenský večer spojený 
s prezentáciou a ochutnávkou národných jedál, 
Vyšehradské raňajky pod záštitou rektora SPU 
prof. P. Bielika, odbornú exkurziu na univerzi-
tu BOKU do Viedne a Bratislavy, ale aj sobotné 
poobedie na festivale halušiek na Salaši Cabaj-
-Čápor. 

Druhý týždeň LŠ sme absolvovali v dvoch 
nádherných ruských metropolách, na Štátnej 
poľnohospodárskej univerzite v  Sankt Peterbur-
gu a Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej 
univerzite v Moskve (na snímke). Peterburgskú 
časť otvoril rektor prof. V. I. Jefimov, moskov-
skú prorektor pre zahraničnú činnosť prof. S. V. 
Garnik a prorektorka SPU pre zahraničné vzťa-
hy a prácu s verejnosťou prof. E. Horská. Pred-
nášky zabezpečili naši a zahraniční pedagógo-
via. V rámci LŠ pracovali tri sekcie: Európska, 
Ruská a sekcia pod názvom Problematika refor-
movania finančnej politiky v agrobiznise Ruska 
a Poľska. Veľký záujem a živú diskusiu vyvola-
la už úvodná prednáška prof. P. P. Sorokina na 
tému Problémy a možnosti agropriemyselného 
komplexu v Rusku v prechodnom období. Rus-
ko je  pozoruhodná krajina - krajina kontrastov. 
Vidieť ju na vlastné oči je veľká príležitosť a 
najmä možnosť urobiť si názor o tom, ako tam 
ľudia žijú, čo konzumujú, ako vnímajú kvalitu 
domácich a zahraničných produktov a pod., 
a zároveň konfrontovať svoje poznatky a zážitky 
s informáciami, ktoré prinášajú médiá.  

Na záver LŠ bol všetkým účastníkom udelený 
certifikát a študentom dva kredity, podpísané 
rektormi všetkých troch participujúcich univer-
zít.                 Ing. Johana Paluchová, PhD., FEM

Program Erasmus poskytuje študentom mož-
nosť vycestovať do zahraničia, rozšíriť si obzory, 
spoznať nové krajiny a kultúru a prostredníc-
tvom získaných skúseností zlepšiť svoje pra-
covné vyhliadky. Študenti sa môžu zapojiť aj 
do dobrovoľníckych aktivít v rámci projektu So-
cialErasmus, ktoré zahŕňajú napríklad návštevy 
detských domov, čistenie lesov, spoluprácu pri 
verejných zbierkach či vyučovanie na miestnych 
školách cez projekt Erasmus na školách.  Na 
týchto aktivitách sa intenzívne podieľa aj ESN 
sekcia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre, ESN SUA Nitra. 

 Po 26 rokoch fungovania dosiahol program 
Erasmus svoj cieľ – ponúknuť štúdium prípadne 
odbornú stáž v zahraničí trom miliónom študen-
tov.  Preto organizácia Erasmus Student Network 
(ESN) vyzvala študentov, ktorí absolvovali Eras- 
mus počas akademického roku 2012/2013, aby 
napísali o svojich zážitkoch. Z 1800 prihláse-
ných vybrala ESN a Európska komisia jeden prí-
beh z každej európskej krajiny.  Ako trojmilión-
ty Erasmus študent z Rumunska bola vybratá  
Alina Mihaela Cioata z Akadémie ekonomic-
kých štúdií v Bukurešti, ktorá študovala deväť 
mesiacov v rámci programu Erasmus na Fakulte 
ekonomiky a manažmentu SPU.

Ako ti pomohol Erasmus? 
Keď som prvýkrát počula, že pôjdem do Nit-

ry, nemohla som ju ani nájsť na mape. Napriek 
tomu som sa rozhodla ísť, čo sa ukázalo ako jed-
no z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Zú-
častnila som sa tu na intenzívnom makroekono-
mickom kurze o krajinách V4, prostredníctvom 
programu Erasmus na školách som sa  podelila 
so stredoškolákmi o svoje skúsenosti, veľa som 
cestovala po Slovensku. Aj keď nie vždy som sa 
dohovorila, Erasmus je obohacujúca skúsenosť 
na celý život. Po deviatich mesiacoch môžem 
povedať, že viem oveľa viac, ako som si myslela: 
študovať v angličtine, lepšie komunikovať, ale aj 
postarať sa o seba a žiť v zahraničí bez ľudí, kto-
rých som dosiaľ poznala. 

Myslíš si, že si mala dostatočnú podporu od 
univerzity a miestnych študentov? 

Noví priatelia zo Slovenska sa snažili, aby sa 
všetci Erasmus študenti cítili čo najpohodlnej-
šie. Na univerzite som zažila iný systém štúdia, 
nové metódy, nových pedagógov, ktorí ma zapá-
jali do mnohých aktivít. 

Zúčastnila si na niekoľkých podujatiach 
v rámci programu SocialErasmus a projektu 
Erasmus na školách. Myslíš, že má zmysel or-
ganizovať podobné aktivity?

Keď som dostala pozvanie na stretnutie so štu-
dentmi na miestnom gymnáziu, bola som  nad-
šená. O Rumunsku a programe Erasmus by som 
mohla rozprávať hodiny. Myšlienka zapojiť Eras- 
mus študentov do miestnej komunity je výbor-
ná a pomáha hlbšie vnímať kultúru hostiteľskej 
krajiny.  

Cítila si veľa kultúrnych rozdielov? 
Prvou a pravdepodobne najväčšou prekážkou 

bol jazyk. Zakaždým, keď som potrebovala  ko-
munikovať s ľuďmi alebo niečo vybaviť, modlila 
som sa, aby niekto hovoril po anglicky. Často sa 
stávalo, že nikto taký nablízku nebol, čo bolo 
niekedy frustrujúce, ale neskôr som zistila, že 
dokážem hovoriť pomocou gest a emócií viac 
než Taliani! Cestovala som po celom Slovensku 
a snažila sa „nasať“ slovenskú kultúru. 

Odporučila by si program Erasmus aj ostat-
ným? 

Určite, študenti by mali stráviť nejaký čas v za-
hraničí, nadobudnúť nové skúsenosti, rozšíriť 
si obzory. Erasmus je práve o tom. Dostať sa na 
Erasmus pobyt a skontaktovať sa s univerzitami 
a potenciálnymi zamestnávateľmi nie je také 
komplikované, ako sa na prvý pohľad zdá. Jedi-
né, čo musíte urobiť, je prijať výzvy a užívať si 
tieto chvíle.

Kristína Candráková, ESN SUA Nitra

Kto je trojmiliónty
Erasmus študent?

Tradične na začiatku leta (24. júna - 9. júla) sa konal v poradí už tretí ročník úspeš-
nej medzinárodnej letnej školy (LŠ) Eurus Agri: Food Sciences & human Nutrition & 
Agribusiness & Innovation: Within and Beyond Visegrad Border, podporenej projek-
tom Medzinárodného vyšehradského fondu (Project IVF 31110007 Sustainability in 
Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions) pod záštitou rektora SPU prof. 
P. Bielika, rektora SPBgAU v Sankt Peterburgu prof. V. A. Jefimova a rektora ŠPTU 
v Moskve prof. V. I. Nečajeva. Aj vďaka členom domáceho a zahraničného tímu, zís-
kali účastníci - 37 študenti  a 17 pedagógovia z 11 poľnohospodárskych univerzít 
zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Českej republiky, Ukrajiny, Kazachstanu a Ruska, 
nezabudnuteľný zážitok na celý život. 

Na Vyšehradských raňajkách s rektorom SPU. 

Foto: za
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SKRIPTá 
J. Miklovičová: Ekonomika investičných projek-

tov – Príklady na cvičenia, 1. vydanie, náklad 220 
ks, cena 2,50 €

D. Lančarič – R. Savov: Návody na cvičenia z fi-
remného plánovania, 2. nezmenené vydanie, 400 
ks, 2,80 €

J. Lazíková a kol.: Európske únijné právo (Le-
gislatíva EÚ, Obchodné právo EÚ), 1.vydanie, 200 
ks, 4 € 

D. Urminská a kol.: Fermentačné technológie – 
Návody na laboratórne cvičenia, 1. vydanie, 150 
ks, 2,30 €

E. Matejková a kol.: Praktikum zo Štatistiky A, 
1. vydanie, 800 ks, 2,50 €

O. Bučko a kol.: Manažment a technológia cho-
vu ošípaných, 1. vydanie, 200 ks, 6,70 €

M. Knoll: Špeciálne kvetinárstvo, 1. vydanie, 
150 ks, 6,20 € 

J. Bajla a kol.: Tvorba technickej dokumentácie 
– Pracovné listy, 1. vydanie, 500 ks, 0,70 €

J. Bajla a kol.: Tvorba technickej dokumentácie 
– Návody na cvičenia, 1. vydanie, 500 ks, 1,50 €

   UČEBNICE
P. Bielik a N. Turčeková: Podnikové hospodár-

stvo, 1. prepracované a doplnené vydanie, 1 000 
ks, 8,30 €

D. Šťastná a P. Šťastný: Špeciálna reprodukcia 
zvierat, 1. vydanie, 200 ks, 19,00 €

S. Paulovič, B. Brachtýr, V. Cviklovič: Základy 
elektrotechniky, 1. vydanie, 300 ks, 7,20 €

J. Kóňa, S. Barátová, E. Kóňová: Koreninové a 
aromatické rastliny, 1. vydanie, 300 ks, 8,50 €

Ľ. Nagyová et al.: Managerial Communication, 
1. vydanie, 200 ks, 9,30 €

MONOgRAFIE
V. Tančin: Fyziológia reflexu ejekcie mlieka 

kráv, 1. vydanie, 100 ks, 2 €
P. Ondrišík: Dynamika anorganického dusíka 

v pôde a možnosti jej regulácie, 1. vydanie, 100 ks, 3 € 
  D. Šťastná a P. Šťastný: Histophilus somni (Ha-
emophilus somnus) ako príčina reprodukč-
ných porúch kráv, 1. vydanie, 100 ks, 2,50 € 
  ODBORNá KNIŽNá PUBLIKáCIA

O. Bučko, J. Poltársky, B. Bobček: Vademecum 
chovu ošípaných, 1. vydanie, 60 ks, 10 €

Vydavateľstvo SPU

 PráVe Vyšli                   recenzie                    

 konkurz                     

 oznamujeme                                                            
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• Katedra výrobnej techniky TF SPU 
v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, 
že 26. 7. 2013 nás vo veku 77 rokov opustil 
bývalý pedagóg a vedúci katedry doc. Ing. 
Ľubomír Kubina, CSc.

• Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre 
s hlbokým zármutkom oznamuje, že 28. 8. 
2013 nás vo veku 85 rokov navždy opustila 
bývalá pracovníčka Klára Točíková. 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 
4. 9. 2013 vo veku 77 rokov navždy odišiel 
bývalý dlhoročný pracovník Ing. Karol han-
zlík, PhD.                          Česť ich pamiatke!

Botanická záhrada SPU v Nitre v spoluprá-
ci s Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a 
vinárstva a Katedrou zeleninárstva FZKI SPU 
vás pozývajú na výstavu ovocia, zeleniny a 
hrozna Farby a plody jesene 2013, ktorá sa 
uskutoční v priestoroch skleníkov BZ od 24. 
do 27. 9. 2013.          BZ

Vedenie folklórneho súboru Zobor ozna-
muje všetkým priaznivcom folklóru, že  30. 
septembra a 2. októbra 2013 o 19.00 h sa v 
priestoroch súboru v študentskom domove 
Mladosť uskutoční konkurz do hudobnej, 
speváckej a tanečnej zložky súboru. Tešíme 
sa na vašu účasť.                Vedenie FS Zobor

Predseda Vedeckej rady FBP SPU v Nitre ozna-
muje, že 7. 10. 2013 o 11.00 h v posluchárni  Z-01 
prednesie doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD., peda-
góg na Katedre fyziológie živočíchov FBP, verej-
nú inauguračnú prednášku na tému Toxikologic-
ké aspekty reprodukčnej biológie samcov.          r

Snímka zachytáva atmosféru pred štátnou jazykovou skúškou.     
E – KU TIP: Štátnice z angličtiny a nemčiny na úrovni B2 a C1/C2 v jesennom termíne 2013.
Uzávierka: ihneď. (Aj prípravné kurzy.)
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

WHAT`S UP?

Quote of the week: "English is a funny 
language; that explains why we park our car 
on the driveway and drive our car on the 
parkway." Author Unknown

 PozývAMe Vás                 

FS Zobor hľadá nových členov

Súdnoznalecké preklady úradných doku-
mentov a listín - jazyk anglický-slovenský 
a nemecký-slovenský. PhDr. Johanna Jaka-
bovičová, PhD., M.A., tel: +421 907 230543,  
e-mail: j.jakabovicova@gmail.com

Produkcia biomasy vŕby košikárskej 
na energetické účely na Slovensku a vo 
Švédsku

Vedecká monografia s uve-
deným názvom vyšla vo Vyda-
vateľstve SPU v Nitre koncom 
uplynulého akademického 
roka. Autori: doc. Ing. Miroslav 
Habán, PhD., Ing. Pavol Otep-
ka, PhD., z SPU Nitra a Ing. Ján 
Boroš z Ekopal, n.o., Lučenenc, 

v nej syntetizujú najmä známe vedecké poznatky 
pestovania vŕby košikárskej vo Švédsku, odkiaľ 
fenomén pestovania tejto rastliny na poľnohospo-
dárske účely, ako energetickej plodiny, pochádza, 
ako aj  vedeckovýskumné aspekty produkcie vŕby 
košikárskej na Slovensku a možnosti jej ďalšie-
ho využitia na energetické účely. V monografii 
je uvedený význam biomasy ako obnoviteľného 
zdroja energie, rajonizácia pestovania rýchlo-
rastúcich drevín na Slovensku, systematické za-
triedenie a botanická charakteristika rodu Salix.  
Publikácia je obohatená výsledkami vlastného 
výskumu realizovaného v rokoch 1996 – 2012. 
Deväťdesiatstranová publikácia pozostáva z 9 ka-
pitol, je doplnená obrázkami, tabuľkami a fareb-
nými fotografiami.                rch  

Koreninové a aromatické rastliny
je názov ďalšej zaujíma-

vej vysokoškolskej učebnice, 
ktorá vyšla vo  Vydavateľstve 
SPU v auguste. Autori - doc. 
Ing. Ján Kóňa, PhD., Ing. Sil-
via Barátová, PhD., a Ing. Elka 
Kóňová, PhD., ju určili nielen 
študentom, ktorí si vo svojom 
študijnom odbore zvolili pred-

met koreninové a aromatické rastliny vyučovaný 
na Katedre zeleninárstva FZKI, ale všetkým, ktorí 
si radi obohatia svoje vedomosti v oblasti sveta 
korenín. V prvej všeobecnej časti sa autori venujú 
histórii koreninových a aromatických rastlín, ich 
významu z pohľadu využitia a aktuálnej situá-
cii v ich pestovaní. Taktiež hodnotia požiadavky 
a nároky rastlín na pestovateľské podmienky, 
zber a pozberovú úpravu. Čiastočne spomenuli aj 
legislatívu týkajúcu sa oblasti koreninových, aro-
matických a liečivých rastlín. V druhej kapitole 
vybrali najvýznamnejšie koreninové, aromatické 
a liečivé rastliny pestované v strednej Európe.  
Autori precízne opísali viac ako päťdesiat rastlín, 
ich všeobecnú charakteristiku, ale aj nároky na 
pestovanie, živiny, agrotechniku, ošetrovanie po-
rastu, zber a pozberovú úpravu rastlín.  Riešili aj 
problematiku chorôb a škodcov. Perokresby Ing. 
Petra Čepčeka vhodne dopĺňajú  vyše 180 strán 
učebnice. Lahôdkou pre oko čitateľa je 8-stranová 
farebná fotopríloha vybraných rastlín. 

Katarína Kováčová
Záujemcovia si môžu zakúpiť publikácie v Pre-

dajni odbornej literatúry SPU.

Volejbalisti SPU Nitra úspešní na športovom poli
Volejbalový klub Ekonóm SPU Nitra je dlhodobo jedným z najúspešnejších klubov SPU  v Nitre. 
Jeho história siaha až k začiatkom vzniku vtedajšej VŠP a za toto obdobie dosiahli volejbalisti 
niekoľko pozoruhodných výsledkov doma i v zahraničí.

V súlade s filozofiou klubu sú  všetci hráči 
extraligového mužstva študentmi (SPU alebo 
UKF), a tak spĺňajú kritérium vrcholového uni-
verzitného mužstva. V minulej sezóne dosiah-
lo družstvo mužov svoj cieľ - účasť v play–off 
a skončilo celkovo na 6. mieste. Klubu sa v po-
slednom období darí aj  v mládežníckych ka-
tegóriách, kde sa prejavila koncepčná práca tré-
nerov, funkcionárov a ľudí, ktorí majú radi ten-
to šport. Na majstrovstvách republiky v sezóne 
2012/13 v kategórii juniorov, ktoré sa konali 
vo Vranove nad Topľou, obsadili naši juniori 
1. miesto a stali sa majstrami republiky. Kadeti 
postúpili do finálového turnaja majstrovstiev 
republiky, kde obsadili 4. miesto a medaily im 

ušli len o dve lopty. Žiaci sa prebojovali do fi-
nálového turnaja majstrovstiev republiky, kde 

sa umiestnili celkovo na 7. priečke. V oblasti 
akademického športu sa volejbalisti zúčastni-
li na akademických majstrovstvách Slovenska 
na UMB v Banskej Bystrici, kde vybojovali vy-
nikajúce 1. miesto. Naši hráči zo SOG Nitra 
získali na majstrovstvách Slovenska stredných 
škôl 1. miesto a žiaci zo školy Kniežaťa Pribinu 
v Nitre, kde má klub tiež svoje centrum, skon-
čili na majstrovstvách základných škôl na 2. 
priečke.

Tieto úspechy neostali bez povšimnutia a pre-
to rektor SPU Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD., prijal 19. 6. na pôde univerzity zástup-
cov klubu, ktorí ho informovali o činnosti VK 
a odovzdali mu ceny, ktoré získali za dosiahnuté 
výsledky. Rektor SPU sa živo zaujímal o dianie 
v klube a jeho ďalšie smerovanie. Ubezpečil zá-
stupcov klubu, že v zmysle Dohody o vzájomnej 
spolupráci medzi SPU Nitra a VK Ekonóm SPU 
Nitra podporí snahu o jej naplnenie pri rozvoji 
športových aktivít v maximálnej miere. Poďako-
val za dosiahnuté výsledky  a zaželal  všetkým 
hráčom, trénerom, funkcionárom veľa úspeš-
ných športových výsledkov. 

Na Valnom zhromaždení občianskeho združe-
nia VK Ekonóm SPU Nitra, ktoré sa konalo 19. 6. 
bola prorektorka SPU doc. Ing. Zuzana Palková, 
PhD., zvolená za členku klubu a čestnú prezi-
dentku VK Ekonóm SPU Nitra.  Vo svojom vy-
stúpení poďakovala za vyslovenú dôveru a ubez-
pečila prítomných, že ako zástupkyňa univerzi-
ty bude dbať o prehlbovanie spolupráce medzi 
SPU a klubom.

Výsledky:  Nitra – Zvolen 3 : 1, Zvolen – Ko-
šice 1 : 1, Nitra – Košice 3 : 1. Naši futbalisti 
sa stali víťazom turnaja a obhájili prvenstvo 
z predchádzajúceho ročníka, ktorý organizo-
vala TU Zvolen. Na druhom mieste skončili 
futbalisti zo Zvolena a tretia priečka patrila 
družstvu Košíc. Najlepším strelcom turnaja 
sa stal Ing. Miroslav Prístavka, PhD., (SPU 

Nitra), najlepším brankárom bol Jozef Drábik 
(UVLF Košice) a ako najlepší hráč bol vyhod-
notený Pavel Homola (TU Zvolen).

Ďakujeme všetkým sponzorom, členom or-
ganizačného výboru a hráčom, ktorí prispeli 
k zdarnému priebehu turnaja. 

Doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.,
predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU

Mužstvo SPU v Nitre - víťazi Turnaja troch univerzít 2013.                     Foto: za

Zástupcovia VK Ekonóm SPU Nitra, Ing. J. Ben-
čo, Ing. R. Hlavačka a Ing. M. Štrbavý, informo-
vali rektora prof. P. Bielika o  úspechoch  klubu.                                                         

Foto: za

Futbalisti SPU doma opäť víťazne
pokračovanie zo strany 1

Ing. Miroslav Štrbavý  s Pietou                                                      

CALLAN METHOD
DIREKTE METHODE DEUTSCH

4x rýchlejšie
Ušetríte čas a peniaze

* OSVEDČENÁ ZAHRANIČNÁ METÓDA 
* ZÁBAVNÁ FORMA VÝUČBY
* SKVELÍ LEKTORI
* 20 ŠKOLSKÝCH ROKOV SKÚSENOSTÍ

UKÁŽKOVÁ HODINA ZDARMA
ZÁPIS DO KURZOV SO ZĽAVOU
Pracovné dni od 14.00 do 18.00 h

Jazyková škola ASPEKT
Akademická 4, Nitra
 037/73 322 18, 0944 006 223
www.aspektnd.sk 18
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