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Milí čitatelia,

v súčasnom ob-
dobí sa vo všetkých 
pádoch skloňuje 
pojem udržateľný 
rozvoj - udržateľnosť 
produkcie obilia, 
olejnín, ovocia, zele-
niny, chovu zvierat 

a pod. Všetky tieto diskusie spája problema-
tika vody, ktorá je aktuálna pre všetky vedné 
odbory. Dokonca aj pre vlády, medzinárodné 
organizácie, výskumné ústavy, univerzity, ale 
i občianske združenia, ktoré sa snažia nájsť 
spoločnú reč v problematike budúceho vývoja 
súvisiaceho s vodou. Voda priniesla civilizá-
ciám život, potravu a spokojnosť. Je ústred-
ným faktorom, ktorý formoval povrch Zeme, 
ale aj históriu ľudstva. Voda bola kľúčovým 
nástrojom v našom minulom vývoji. Zároveň 
je kľúčom k nášmu budúcemu rozvoju a oča-
kávame, že zabezpečí podporu života na na-
šej planéte, ktorá je stále pod väčším tlakom 
globálnych zmien klímy a neustáleho nárastu 
počtu obyvateľov. Pre dostatok vody v budúc-
nosti treba zlepšiť integrovaný a medziodvet-
vový prístupy k riadeniu vodných zdrojov a 
spravodlivo ich rozdeliť medzi záujmy ľudí, 
spoločnosti a potreby prírody. V záveroch sve-
tových kongresov nachádzame odporúčania  
o potrebe ochrany ľudského zdravia a život-
ného prostredia pred znečistením vody z 
komunálnej sféry, poľnohospodárstva a prie-
myselných zdrojov znižovaním znečistenia, 
odvádzaním a čistením odpadových vôd a 
vytvorením možností pre ich opätovné použi-
tie, prípadne recykláciu živín, ktoré odpadové 
vody obsahujú. SPU v Nitre nesie názov zele-
ná univerzita a táto téma by mala byť súčas-
ťou našej stratégie, a to aj v každodenných 
činnostiach - od pitia a používania vody, až po 
riešenie odpadových vôd. Ďalším zásadným 
problémom je zlepšiť pripravenosť na odol-
nosť voči živelným pohromám súvisiacim s 
vodou, najmä voči suchu a povodniam. Pros-
tredníctvom rozumného využívania a rozvoja 
vodohospodárskej infraštruktúry sa musíme 
naučiť prispôsobovať budúcim globálnym 
zmenám - rastúci nedostatok vody, zmena klí-
my, populačný rast, zmeny vo využívaní pôdy, 
početnosť prírodných extrémnych hydrologic-
kých udalostí. Pre ľudstvo to znamená najmä 
poznať potrebu vody pre optimálny rast pes-
tovaných plodín a ich reakciu na zníženie do-
statku vody vo fázach rastu. Informácie tohto 
zamerania by sa mali stať mottom výskumu aj 
na našej univerzite. Tiež by sme mali venovať 
veľkú pozornosť hraniciam udržateľnosti poľ-
nohospodárstva, ktoré sa dobrovoľne vzdalo 
používania vybudovaných závlahových systé-
mov a uspokojuje sa s priemernými úrodami 
pri čoraz menšom dostatku dostupnej pôd-
nej vody. Z výskumu nie je známe, čo je pre 
spoločnosť väčším ohrozením – nedostatok 
vodných zdrojov vplyvom sucha alebo ich 
zničenie emisiami nebezpečných látok. Vý-
sledok by bol asi rovnaký a veľmi nepriazni-
vý pre prírodu i ľudí. V niektorých krajinách 
je toto nebezpečenstvo už za dverami. Mŕtve 
významné toky a vysušované jazerá sú roztrú-
sené po celom svete. Podstatným pripomenu-
tím významu vody je 22. marec – svetový deň 
vody. Každý rok je venovaný vybranej téme, 

Študenti stredných škôl si prehliadli jednotlivé 
fakulty, posluchárne, odborné pracoviská a la-
boratóriá. Počas úvodných prezentácií sa uchá-
dzači o štúdium, niektorí aj v sprievode  svojich 
rodičov, oboznámili s kompletnou tohtoročnou 
ponukou študijných programov, získali dôležité 
informácie o podmienkach prijímacieho konania 
pre akademický rok 2014/2015, ako aj o možnosti 
uplatnenia po ukončení štúdia. Fakulty  prezen-
tovali aj možnosti spolupráce s domácimi a za-
hraničnými inštitúciami, široké možnosti štúdia 
a stáží v zahraničí. K dispozícii boli informačné 
materiály o študijných programoch na fakultách  
i univerzitný spravodaj Poľnohospodár. 

V rámci sprievodných podujatí bolo sprístupne-
né univerzitné vivárium, jazdecký areál Katedry 
špeciálnej zootechniky FAPZ, pripravené súťaže a 
zaujímavé akcie. Expedíciu svetom rastlín umož-
nila návštevníkom  DOD Botanická záhrada SPU, 
počas ktorej  mohli záujemcovia spoznávať fló-
ru trópov a subtrópov. Každú hodinu počas dňa 

prebiehala  prehliadka expozičných plôch a are-
álu BZ so sprievodcom a demonštrácia známych  
i menej známych rastlín. 

Aj tento rok si každá fakulta pre návštevníkov 
pripravila niečo zaujímavé - FAPZ prehliadku 
expozícií rastlín a zvierat, jazdeckého areálu, 
FBP návštevu laboratórneho pivovaru, labora-
tória na výrobu pečiva a mikrobiologického la-
boratória. FEM už tradične zaujala obľúbenými 
vedomostnými testami: Mladý Európan, Mladý 
ekonóm a Šikovný matematik. FEŠRR organi-
zovala diskusiu so študentmi a absolventmi fa-
kulty, predstavila možnosti spolupráce fakulty 
so zahraničnými partnermi. FZKI prezentova-
la kompletné informácie o štúdiu, TF ponúkla 
prehliadku poľnohospodárskej techniky – navá-
dzanie pomocou GPS, modelov, cvičné jazdy na 
traktore, osobných automobiloch i na trenažéri 
autoškoly, demonštrovala fyzikálne pokusy a 
pripravila súťažný kvíz Mladý výskumník. No-
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Tohtoročných maturantov a budúcich záujemcov o štúdium na vysokej škole, ako aj  širokú 
verejnosť, pozvala SPU v Nitre v rámci tradičného celouniverzitného Dňa otvorených dverí. 
Počas podujatia, 7. februára, všetkých šesť fakúlt v spolupráci s Kanceláriou komunikácie a 
práce s verejnosťou pripravilo prezentácie študijných možností a sprievodný program. Tak, 
ako v minulých rokoch, aj tento raz bol o akciu veľký záujem. Možnosť nahliadnuť do priesto-
rov univerzity využilo vyše tisíc záujemcov.

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., zostáva aj naďalej na čele Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre. Rozhodli o tom členovia akademického senátu v riadnych voľbách tajným 
hlasovaním, ktoré sa konali 19. februára.  

Marec ako mesiac knihy si spája v mysli už iba 
málokto z nás, dokonca ani knižnice, pre kto-
ré sú knihy a knižná kultúra podstatou bytia. 
Potrebu spoločne propagovať knihy, čítanie a 
zároveň aj svoje služby modernými formami 
preniesli slovenské knižnice do Týždňa sloven-
ských knižníc, ktorého 15. ročník sa uskutoční 
31. marca - 6. apríla.

pokračovanie na strane 3

pokračovanie na strane 2 pokračovanie na strane 4
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Ku Dňu učiteľov

SPU naďalej povedie prof. Peter Bielik Knihy a marec

Univerzita opäť otvorila svoje 
dvere. Privítala stovky záujemcov

Týždeň síce v marci začína, ale vyvrcholí  
4. apríla podujatím na podporu čítania detí na-
zvaným Noc s Andersenom. Je zamerané na 
detských čitateľov, ktorí počas neho strávia noc  
v knižniciach, spoločne čítajú, hrajú príbehy kníh 
a objavujú svet fantázie.

Marec sa stal mesiacom knihy vraj aj preto, že  
v tomto mesiaci sa narodil Matej Herebenda, ší-
riteľ slovenských a českých kníh. Noc s Anderse-
nom sa koná vždy 4. apríla, pretože je to dátum 
narodenia  tohto skvelého rozprávkara. V apríli sa 
narodil William Shakespeare, v máji Arthur Co-
nan Doyle, v júli Franz Kafka, v septembri Lev Ni-

Vážení pedagógovia, milé kolegyne, kolegovia, 
dovoľte, aby som vám pri príležitosti 28. marca 
- Dňa učiteľov, keď si pripomíname výročie naro-
denia Učiteľa národov Jana Amosa Komenského, 
poprial všetko najlepšie a poďakoval sa vám za 
zodpovednú a náročnú vzdelávaciu a výchovnú 
prácu, ktorú pre našich študentov a v konečnom 
dôsledku pre celú spoločnosť vykonávate.

Na učiteľské povolanie život od nepamäti kladie 
vysoké požiadavky. Veď vychovať zo študentov 
vynikajúce osobnosti a kvalitných odborníkov si 
vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, tvori-
vé myslenie, vychádzajúce zo sústavného vzde-
lávania sa a z analýz výsledkov vlastnej práce. 
Som presvedčený, že pedagógovia našej univer-
zity čestne a dôstojne vykonávajú svoje poslanie. 

Vždy boli a sú v centra spoločenského diania, 
vysokoškolského vzdelávania mladej generácie, 
sú nositeľmi vedomostí, morálnych hodnôt a kul-
túry.   

Náročná práca učiteľa, ktorú nemôže vykoná-
vať každý, by mala byť spoločnosťou plne ocene-
ná. Veď okrem požiadavky na odbornosť peda-
góga sa vyžaduje aj jeho osobná angažovanosť, 
nasadenie, zanietenie, čas a sebaobetovanie. Ve-
rím, že úsilie a obetavosť vám vyváži spoločenské 
uznanie, uznanie rodičov a vašich študentov. 

Vážení kolegovia, v mene svojom i celého vede-
nia univerzity vám úprimne želám predovšetkým 
dobré zdravie, optimizmus, entuziazmus, veľa 
elánu a síl do náročnej pedagogickej práce, veľa 
trpezlivosti a odhodlania venovať sa mladým, 
rôznorodým študentom, ale i šťastia, ktoré potre-
buje každý z nás. Nech sa vám všetko darí nielen 
v škole, ale i v osobnom živote. 

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

Zo zaujímavého 
workshopu 

Návrh revitalizácie  
japonskej záhrady
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Predseda senátu SPU v Nitre dostal 25 kolek-
tívnych návrhov na kandidáta na rektora SPU, 
pričom všetky boli totožné. Kandidát na funkciu 

rektora SPU prof. Peter Bielik, kandidatúru pri-
jal. 

Voľby sa začali v aule SPU, kde sa zišla aka-
demická obec  univerzity, aby sa oboznámila s 
programovým vyhlásením kandidáta na funkciu 
rektora SPU na ďalšie štvorročné obdobie. 

Pred početným plénom prof. Peter Bielik zhod-
notil svoje pôsobenie vo funkcii rektora, najmä 
napĺňanie cieľov, ktoré sa mali stať piliermi po-
zitívnej zmeny, stability, rozvoja a budovania 
univerzity. Uviedol, že prijatými opatreniami sa 
podarilo záporný výsledok hospodárenia v roku 
2010 vo výške 958-tisíc eur postupne každým 
rokom zlepšovať. Už od roku 2011 vedenie uni-
verzity začalo hospodáriť s kladným výsledkom 
a v tomto roku jeho výška dosiahne viac ako 
19-tisíc eur pred zdanením. V uplynulom obdo-
bí SPU získala viacero významných projektov, 

K Svetovému dňu vody
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Hlavným cieľom je spolupráca pri poskytovaní 
výučby čínskeho jazyka pre študentov SPU,  vy-
tvorení učebne ako základného predpokladu pre 
otvorenie Konfuciovej triedy na SPU, organizova-
ní kurzov čínskeho jazyka na SPU, ako aj ďalších 
aktivít, napr. odborných programov, letných škôl, 
výmenných pobytov študentov a pedagógov či 
aktivít súvisiacich s čínskym jazykom a kultúrou. 

Výučba čínštiny začne od septembra 2014 na 
Katedre jazykov SPU. Záujemcovia z radov štu-
dentov bakalárskeho stupňa štúdia budú študovať 
pod vedením čínskeho lektora. Podľa rektora P. 
Bielika, výučba čínskeho jazyka na SPU prispeje k 
zvýšeniu kvality vzdelávania na univerzite.

Riaditeľ KI P. Paulen podotkol, že čínština je 
perspektívny jazyk. Tiež informoval, že študenti 
čínskeho jazyka budú mať možnosť absolvovať 
medzinárodne uznávané certifikované skúšky 
HSK určené pre zahraničných študentov čínštiny. 
Garantom je Ministerstvo školstva ČLR prostred-
níctvom Úradu medzinárodnej rady pre čínsky 
jazyk – Hanban.                                         rch   

Na SPU otvorili tretí ročník 
EURUS AGRI

V rámci projektu Rozvoj medzinárodnej spo-
lupráce za účelom transferu a implementácie 
výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích 
programov, ITMS 26110230085 (TRIVE), sa čle-
nom výskumného tímu č. 4 so zameraním na bio-
enegretiku a č. 6 so zameraním na biosystémové 
inžinierstvo a energetickú sebestačnosť podarilo 
uzatvoriť prvú významnú partnerskú zmluvu 
medzi SPU a piatimi spolupracujúcimi univer-
zitami (Česká zemědelská univerzita v Prahe, 
Mendelova univerzita v Brne, Ľvovská národná 
poľnohospodárka univerzita na Ukrajine, Univer-
zita v Ruse v Bulharsku a SPU v Nitre). Za SPU 
ju podpísal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD. Iniciátorom uzatvorenia zmluvy o spolu-
práci boli koordinátori siete pre výskum, prof. 
Ing. Zdenko Tkáč, PhD., doc. Ing. Roman Gálik, 
PhD., ako aj ďalší členovia oboch výskumných 
tímov, ktorí sa v rámci projektu TRIVE zúčastnili 
na viacerých mobilitách na uvedených partner-

ských univerzitách. Spolupráca bude zameraná 
na podporu výskumných a vzdelávacích aktivít v 
oblasti biosystémového inžinierstva, energetickej 
sebestačnosti a alternatívnych zdrojov energie. 
Jej cieľom je okrem iného implementácia výsled-
kov výskumu do študijných programov realizo-
vaných na partnerských univerzitách, harmoni-
zácia príbuzných ŠP a tým prehĺbenie možností 
vytvorenia double degree /joint degree. Jedným 
z výsledkov uzatvorenia zmluvy by mala byť spo-
lupráca v oblasti mobility študentov a pedagógov, 
príprava spoločných publikácií a výskumných 
projektov.            Mgr. Eva Trabalíková, CIP FEŠRR

SPU uzatvorila zmluvu  
o spolupráci s Konfuciovým 
inštitútom  

SPU v Nitre a Konfuciov inštitút (KI) v Brati-
slave uzatvorili zmluvu o spolupráci, ktorú 
10. februára na pôde SPU podpísal rektor 
SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a 
riaditeľ KI Ing. Peter Paulen (na snímke).  
Prítomná bola aj Ing.  Alena Malíčková z KI, 
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka 
pre vzdelávanie a ECTS, PaedDr. Ľubomíra 
Moravcová, PhD., vedúca Katedry jazykov 
FEM a doc. Ing. Jozef Repiský, CSc., prodekan 
FEM pre výchovno–vzdelávaciu prácu na ba-
kalárskom a inžinierskom štúdiu.

Prvý významný úspech v rámci sieťovania  

Tretí ročník medzinárodného inžinierskeho 
štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu 
SPU v Nitre pre študijný program agrárny ob-
chod a marketing otvorila  13. februára prof. Dr. 
Ing. Elena Horská, prorektorka pre zahraničné 
vzťahy a prácu s verejnosťou a doc. Ing. Iveta 
Zentková, CSc.,  dekanka FEM. Na podujatí sa 
zúčastnili  zástupcovia vedenia FEM a študenti 
SPU participujúci na uvedenom štúdiu.

SPU v Nitre privítala 18. - 23. februára  Dr. Sylvestra Elikana Anamiho a Dr. Florence Mwauru, 
zástupcov z Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology z Kene. 

Štúdium realizuje SPU spolu so Štátnou poľ-
nohospodárskou Timiriazevovou univerzitou 
(ŠPTU) v Moskve a Štátnou poľnohospodárskou 
univerzitou v St. Petersburgu. Bude sa realizovať 
v ruskom a anglickom jazyku. Lokálna koordi-
nátorka programu EURUS AGRI prof. Elena Hor-
ská privítala na SPU aj zahraničných pedagógov  
–  Viktóriu I. Tinyakovu (ŠPTU), prof. Raizu Zhu-
makyzyovú  z Kirgizska a Ing. Aigul Ismajlovú 
z Uzbekistanu. Do 3. ročníka sa zapojilo trinásť 
študentov – traja slovenskí, desiati ruskí. Ruskí 
študenti budú počas tohto semestra študovať na 
SPU, v ďalšom semestri zase ruské univerzity pri-
vítajú našich študentov. FEM v spolupráci s rus-
kými partnermi uvažuje o možnosti udeľovania 
spoločného, resp. dvojitého diplomu absolven-
tom uvedeného štúdia. Ako uviedla E. Horská, 
inžiniersky študijný program agrárny obchod a 
marketing EURUS AGRI spája v sebe viacero vý-
hod a benefitov pre študenta. V prvom rade je to 
však možnosť študovať v dvoch svetových jazy-
koch - anglickom a ruskom, čo z hľadiska globál-
neho smerovania toku medzinárodného obchodu 
a medzinárodnej tovarovej výmeny možno pova-
žovať pre budúceho absolventa za perspektívnu 
kombináciu.                                            rch

Spoluprácu odštartovala prof. Dr. Ing. Ele-
na Horská, prorektorka pre zahraničné vzťa-
hy a prácu s verejnosťou  a prof. Ing. Miroslava 
Kačániová, PhD., prodekanka FBP pre zahra-
ničné vzťahy, ECTS a vzťahy s verejnosťou, kto-
ré v rámci účasti na októbrovej výstave Global  
South Developement Expo 2013 v Keni navštívili 
aj túto významnú národnú univerzitu, kde pre-
zentovali SPU v Nitre.

Kenskí učitelia počas oficiálneho stretnutia 
s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, 
PhD., na pôde SPU, vyjadrili záujem o spoluprá-
cu. Počas rozhovoru odznelo viacero námetov 
na možnú kooperáciu v oblasti spoločných vý-

skumných a vzdelávacích aktivít, ako aj akade-
mickej výmeny študentov a pedagógov. Dr. S. E. 
Anami a Dr. F. Mwaura sa v rámci svojho poby-
tu na SPU stretli aj s predstaviteľmi a študentmi 
FBP, FAPZ a FEM, s ktorými spoločne absolvovali 
panelovú diskusiu na tému poľnohospodárstvo a 
obchod. Výsledkom rokovaní bol podpis memo-
randa o spolupráci. Pokračovaním spolupráce 
bude pracovná cesta zástupcov FAPZ do Kene v 
rámci projektu TRIVE. 

Kenskí učitelia sa počas návštevy v Nitre oboz-
námili aj s našou kultúrou a ochutnali  tradičné 
slovenské jedlá (na snímke s prof. E. Horskou).    

            Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP     

SPU v Nitre ponúka absolventom končiacich 
ročníkov (resp. nezamestnaným absolventom z 
minulého roka) možnosť absolventských stáží 
v rámci úspešného projektu Leonardo da Vinci 
PLM: Európske skúsenosti pre slovenský agro-
sektor: program odborných stáží pre absolven-
tov SPU II,  č. 133220344. 
V termíne od  7. júla do 5. októbra sú v ponu-
ke nasledovné stáže: 
• Horák a synové, Okrasné školky, s.r.o., Česká 

republika (vhodné pre FZKI, prípadne FAPZ) 
- grant 3 416 eur 

• Chance-Mall, Chemnitz, Nemecko (vhodné 
pre FEM) - grant 3 621 eur

• Stado Ogierów Sieraków, Sieraków, Poľsko 
(vhodné pre FAPZ) – 3 008 eur

• Almond Vocational Link, Plymouth, Veľká 
Británia (pracovná ponuka sa vyšpecifiku-
je podľa profilu absolventa, vhodné pre TF, 
FEM) – 5 225 eur

• D-Consulta, Mosta, Malta (vhodné pre FEM) 
– 3 246 eur

V termíne od 1. septembra do 30. novembra:
• Baumax, Viedeň - Klosterneuburg, Rakúsko 

(vhodné pre FAPZ, FZKI) – 4 075 eur
• Research Group Food quality and safety, Mi-

guel Hernández University, Alicante, Španiel-
sko (vhodné pre FBP) – 3 857 eur

• Global G.A.P. Cologne, Nemecko (vhodné pre 
FEM, FBP, FAPZ) - 3621 eur

• D-Consulta, Mosta, Malta (vhodné pre FEM) 
– 3 246 eur

• D-Consulta, Mosta, Malta (vhodné pre FEM, 
FEŠRR) – 3 246 eur

• World Trade Center, Poznan Poľsko (vhodné 
pre FEM, FEŠRR) – 3 008 eur

• Stado Ogierów Sieraków, Sieraków, Poľsko 
(vhodné pre FAPZ) – 3 008 eur

• Botanická záhrada, University of Vilnus, Litva  
(vhodné pre FZKI) – 3 008 eur

Grant pokrýva náklady na cestovné, ubytova-
nie a stravovanie. Okrem toho každý účastník 
povinne absolvuje pred nástupom na stáž in-
dividuálny jazykový kurz (podľa pracovného 
jazyka stáže) a konzultácie o interkultúrnej 
komunikácii. Koordinátorkou projektu je prof. 
Elena Horská, projekt administruje Kancelária 
zahraničných vzťahov a MVP. Záujemcovia o 
stáž môžu poslať prihlášku na adresu: maria.
zurekova@gmail.com alebo priniesť osobne 
do KZVMVP do 20. marca 2014. Postrehy 
účastníkov predchádzajúcich stáží nájdete na:  
spu.fem.uniag.sk/Elena.Horska/plm-index.html

r

Máte záujem o absolventskú stáž LDV 2014?

rok 2014 vzťahu vody a energetiky. Jednodu-
chá predstava nás privedie k vodnej ekologic-
kej elektrárni. Pravda je však zložitejšia. Vodné 
elektrárne vôbec neovplyvňujú vodu, jej kva-
litu či kvantitu. Tepelné a jadrové elektrárne 
sú jedným z najvýznamnejších spotrebiteľov 
vody – chladiace veže odoberajú z tokov vodu, 
ktorá sa pri chladení turbín v chladiacich ve-
žiach vyparí na viditeľný oblak vodnej pary. 
To, čo však nevidíme, je voda, ktorá prešla 
chladiacimi vežami a vracia sa späť do príro-
dy. Je v nej skoncentrované znečistenie po-
vrchového toku, ale hlavne obsahuje zvyšky 
herbicídov, ktoré sa dennodenne pridávajú do 
chladiaceho systému, aby nezarástol riasami a 
inými organizmami. Energetika je možno väč-
ším spotrebiteľom herbicídov, ako poľnohos-
podárstvo. Voda je príliš cenná pre našu súčas-
nosť a udržateľnosť v budúcnosti. Každý z nás 
má svoje predstavy o udržateľnosti. Je na nás, 
aby v každej z nich bola aj voda – jej dostatok 
i kvalita a minimalizácia vplyvov na stav vôd v 
prírode aj v obciach a mestách. 

Doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., FZKI

K Svetovému dňu vody
pokračovanie zo strany 1

čo prispieva k prioritnému cieľu - rozvoju vedy, 
výskumu a vzdelávania, vzrástla medzinárodná 
akceptácia SPU, univerzita sa stala uznávaným 
partnerom viacerých medzinárodných asociá-
cií, zakladateľom VUA, organizátorom množstva 
odborných podujatí, letných škôl, sympózií. 
Na konci minulého roka sme obhájili prestížne 
európske ocenenie ECTS Label, ku ktorému pri-
budlo aj udelenie Diploma Supplement Label, 
ktorých nositeľom budeme až do roku 2016. Do 
povedomia študentov sa veľmi pozitívne dostal 
grantový program ZELENÝ MOST, ktorý umož-
ňuje podporu ich akademických mobilít a účasť 
na vedeckých konferenciách v zahraničí.

Neustále sa rozvíja infraštruktúra SPU, aj  
v súčasnosti prebieha rekonštrukcia obvodové-
ho plášťa blokov A a B na ŠD Mladosť, výmena 
okien v pavilóne A a Z v hlavnom objekte SPU 
či rekonštrukcia a prístavba pavilónu M a časti 
pavilónu Q súvisiace s vybudovaním Výskumné-
ho centra AgroBioTech. Zároveň načrtol aj ďalšie 
investičné zámery, ako napr. modernizácia ob-
jektu FZKI na Hospodárskej ulici či rekonštruk-
cia budovy na Akademickej ulici, ktorá bude 
slúžiť FEŠRR. Pokiaľ ide o kľúčové priority pre 
rozvoj univerzity v nasledujúcom období, prof. 
P. Bielik zdôraznil najmä potrebu skvalitňovať 
vzdelávanie, a to aj v kontexte nadchádzajúcej  
akreditácie vysokých škôl, vytvárať nové kon-
kurencieschopné študijné programy v súlade  
s možnosťami uplatnenia absolventov, zlepšo-
vať podmienky pre výučbu a výskum, rozširo-
vať medzinárodnú spoluprácu, zapájať sa do 
medzinárodných vzdelávacích a výskumných 
projektov a úspešne ich realizovať, ako aj identi-
fikovať nové možnosti podieľania sa na aplikova-
nom výskume a publicite či úspešne naštartovať 
procesy súvisiace s novým programovým obdo-
bím, ktoré nám otvára možnosti znovu sa uchá-
dzať o nenávratné finančné zdroje z EÚ. „Toto 
obdobie bude súťažou slovenských univerzít 
o nové projektové príležitosti, ktoré nám môžu 
pomôcť riešiť napr. obnovu obvodových plášťov 
všetkých budov areálu, decentralizovať tepelné 
hospodárstvo a výmenu parovodného distri-
bučného systému, začať druhú etapu výstavby  
SlPK, vybudovanie Biodomu v Botanickej zá-
hrade SPU a iné aktivity, ktorých realizáciou sa 
posilní výkonnosť a konkurencieschopnosť uni-
verzity v blízkej, ale aj vzdialenej budúcnosti,“ 
uviedol rektor. 

Vystúpenie kandidáta podnietilo diskusiu,  
v rámci ktorej odznelo viacero otázok. Ktoré 
problémy budú vnímané pre budúce obdobie 
ako najpálčivejšie, čo nové prinesie posilnenie 
kompetencií dekanov, ako lepšie sprístupniť 
knižničné služby v areáli SPU, či vedenie SPU 
uvažuje o možnosti ubytovať zahraničných 
študentov v rámci mobilít v penzióne VPP  
v Oponiciach a pod. V spektre otázok zaznel  
i názor, že aj vzhľadom na dlhodobú tradíciu 
SPU ako jedinej svojho druhu v SR, pripravujú-
cej odborníkov pre poľnohospodársky sektor, 
treba klásť dôraz na súdržnosť fakúlt a kompati-
bilitu univerzity.                 Renáta Chosraviová

SPU naďalej povedie prof. P. Bielik
pokračovanie zo strany 1

Iniciátori spolupráce.     Foto: archív CIP
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V čom je pre vás práca v akademickom pros-
tredí atraktívna?

Pôsobiť na univerzite znamená byť činný ako 
v akademickom, tak i vedeckom prostredí.  Obe 
tieto prostredia predpokladajú, že v práci sa bu-
dete stretávať s kultivovanými a vzdelanými ľuď-
mi. Keď sa tento predpoklad napĺňa, tak chodím 
domov s dobrou náladou a teším sa na ďalší deň. 
Patrím k ľuďom, ktorí si prácu vždy nájdu a ne-
potrebujú nad sebou dozor. A toto prostredie mi 
dáva slobodu pri výbere výskumných tém a voľ-
be pracovného tempa. Rozmer tejto slobody je 
síce obmedzený, ale umožňuje mi odborne rásť 
a pritom sa venovať aj rodine. 

Ako by ste charakterizovali vaše odborné ve-
decké zameranie pre záujemcov mimo vášho 
odboru? 

Venujem sa problematike, ktorou sa zaoberá 
veľa ľudí na našej planéte – výžive, čiže hnojeniu 
rastlín. Táto činnosť je rovnako stará ako poľno-
hospodárstvo a významne rozhoduje o množ-
stve a kvalite poľnohospodárskych produktov. 
Žiaľ, dnes kvalitu potravín významne ovplyv-
ňujú predajcovia potravín prostredníctvom ich 
spracovateľov. Výživa rastlín je jedným z kľúčo-
vých odborov pre praktické poľnohospodárstvo, 
z toho dôvodu je i pomerne veľký záujem poľ-
nohospodárskej praxe o naše poznatky. Atrak-
tívnosť nášho odboru sa prejavuje pomerne bo-
hatou prednáškovou činnosťou pracovníkov na-
šej katedry pre poľnohospodársku prax a reali- 
záciou viacerých hospodárskych zmlúv s vý-
robcami a spotrebiteľmi priamych a nepriamych 
hnojív.  

Ako veda obohacuje váš život? 
Umožňuje mi sebarealizáciu, robí ma spokoj-

ným a zároveň nespokojným. Nespokojným 
preto, lebo žiaľ, v našich podmienkach výskum 
znamená to, že ho robíte sami a aj pomoc príde 
vtedy,  keď si ju zabezpečíte sami. Toto je mimo-
riadne náročné na čas a spolu s výkonom peda-
gogickej činnosti nám neumožňuje rovnocenne 
súťažiť s výskumnými pracoviskami. Tým sa 
laickej verejnosti javíme ako málo aktívni. Veda 
si okrem iného vyžaduje precíznosť, trpezlivosť, 
serióznosť a každému vedcovi umožňuje odha-
ľovať nielen vlastné povahové črty, ale aj vlast-
nosti svojich kolegov. 

O potrebe kvalitného vysokoškolského vzde-
lania sa hovorí veľa a pri rozličných príleži-
tostiach. Viac ako slová sú potrebné skutky. 
Čo by mala univerzita robiť pre skvalitnenie 
vzdelávania a vedeckého výskumu? 

Podmienkou zlepšenia vzdelávacieho procesu 
je záujem o vzdelanie, poznatky. Keby bola prio-
ritným cieľom kvalita vzdelávania, tak by všetky 
fakulty museli mať snahu udržať si náročnosť 
na prijatie uchádzačov, známu spred dvadsia-
tich rokov. Prirodzene, že kvalita vzdelávania 
nezávisí len od vzdelávaných. Na bedrách vzde-
lávajúcich - učiteľov, je 70 % úspechu vzdeláva-
cieho procesu, na bedrách študentov  len 30 %. 
Takže platí tisícročná pravda, že študenti sú 
odrazom učiteľov.  Preto, keď sa dnes tvrdí, že 
máme akýchsi iných študentov, môžeme si za 
to my, učitelia, na všetkých stupňoch vzdeláva-
nia. A nie naše mladšie či staršie deti,  ktoré žijú  
v prostredí, vytvorenom nami, dospelými. 

Vzdelanie a vedecký výskum idú ruka v ruka. 
Keď jedinec nemá dostatočný odborný základ, 
nemôže robiť vedu. Na druhej strane, keď má 
byť veda špičková, nestačí len vzdelanie. Treba, 

aby boli vytvorené podmienky na jeho uplatne-
nie. Na to sú potrební manažéri, schopní vytvá-
rať pre výskumníkov vhodné tvorivé prostredie.

 Keby ste mali vymenovať tri míľniky vo svo-
jom živote, ktoré by to boli?

Správnejšie by bolo, keby som svoj život roz-
delil do štyroch období, pokúsim sa ho však 
rozdeliť do troch. Prvým je život v rodnom mes-
te s rodičmi, sestrou, kamarátmi, prísnymi, ale 
motivujúcimi a spravodlivými učiteľmi. Bolo to 
obdobie do mojich 17-tich rokov, do odchodu 
na vysokú školu do Nitry. Vtedy som mal pred-
stavy, že keď človek pracuje, skôr či neskôr do-
siahne výsledok, že ľudia sú múdri, normálne je 
pomáhať si, správne je potlačiť svoje záujmy a 
uprednostniť záujmy väčšiny.

Druhým významným obdobím môjho života 
bol pobyt na vysokej škole až do obdobia man-
želstva, presnejšie do narodenia dcér. V tomto 
období  ma život utvrdzoval vo svojich postojoch 
k životu. Názor na svet som menil postupne po 
nástupe do práce, po spoločenských zmenách. 

Tretie obdobie súvisí s ostatnými 12-timi rok-
mi, počas ktorých je mojím hlavným cieľom  
venovať sa rodine a pritom nepoľavovať vo ve-
decko-pedagogickej činnosti. Je to obdobie,  
v ktorom nič nie je nemožné a nič nie je absolút-
na pravda.                               Renáta Chosraviová

s novým profesorom Petrom Kováčikom
z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

   Na slovíčko  

Takýmto konceptom je aj globálne vzdeláva-
nie, ktoré sa pokladá za jeden z nástrojov na 
dosiahnutie komplexných vedomostí o rozvo-
jovej problematike, vzájomnej závislosti medzi 
lokálnymi a globálnymi problémami a tiež za 
podstatný „element“ vedomostnej spoločnosti. 

Uvedený koncept sa v súčasnosti postupne 
implementuje aj na Fakulte ekonomiky a ma-
nažmentu SPU. Dôkazom toho je aj projekt 
KEGA - Implementácia globálneho rozvojového 
vzdelávania do edukačného procesu na eko-
nomických fakultách, ktorý sa rieši na FEM.  
V záujme získania nových poznatkov a skúse-
ností spojených s realizáciou globálneho vzde-
lávania na Univerzite v Londýne (University of 
London - UL), riešiteľky projektu, autorky člán-
ku – Mgr. Eva Svitačová, PhD., a PhDr. Anna 
Mravcová, PhD., dostali možnosť zúčastniť sa 
na zahraničnej stáži v Inštitúte vzdelávania UL. 
Táto možnosť sa naskytla vďaka Nadácii Pontis 
na základe zmluvy o vykonaní dobrovoľníckej 
činnosti. Cieľom zahraničnej stáže, ktorú sme 
realizovali od 17. do  22. februára, bolo získať 
poznatky o tom, ako sa kolegovia v uvedenom 
inštitúte, a najmä vo Výskumnom centre rozvo-
jového vzdelávania (VCRV), venujú globálnemu 
rozvojovému vzdelávaniu. Zámerom bolo tiež 
prediskutovať s nimi možnosti implementácie 
tohto nového vzdelávacieho konceptu na FEM 
SPU. Naša prvá cesta na univerzite smerovala k 
riaditeľovi VCRV Dougovi Bournovi, ktorý sa za-
oberá riadením a implementáciou výskumných 
programov do jednotlivých vzdelávacích odbo-
rov, do vysokoškolského vzdelávania a zároveň 
je lídrom kurzov pre rozvojové vzdelávanie. Na 
našu návštevu sa svedomito pripravil a predsta-
vil nám vyčerpávajúci prehľad aktivít, ktoré re-
alizujú. Poskytol nám aj materiály, ktoré môžu 
pomôcť našim pedagógom v objasňovaní glo-
bálnych aspektov v jednotlivých témach v rám-
ci predmetov zaradených v študijných progra-
moch. Počas ďalšieho stretnutia - s vedúcim 
Kancelárie zahraničných vzťahov UL Mikom 
Winterom, sme rokovali o konkrétnejších spô-
soboch a formách implementácie globálneho 
rozvojového vzdelávania do edukačného proce-
su na VŠ a univerzitách. Odznel aj návrh reali-

zovať intenzívny vzdelávací kurz pre pedagógov 
v oblasti globálneho vzdelávania formou jedno-
razového výmenného pobytu medzi Inštitútom 
vzdelávania UL a FEM SPU, ktorý by bol príno-
som pre obe strany. Rovnako zaujímavé bolo 
aj stretnutie s Dr. Nicole Blum, ktorá prednáša 
na UL rozvojové vzdelávanie, environmentálne 
vzdelávanie a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj 
a zároveň za VCRV koordinuje výskumný pro-
jekt Študenti ako globálni občania. Odborníčka 
sa zaoberá globálnymi a rozvojovými témami  
v odbore farmácia, veterinárstvo, ľudské zdravie, 
ale aj etnografia, antropológia a i. Okrem uvede-
ných stretnutí na univerzite sme mali možnosť 
zúčastniť sa na zaujímavých prednáškach, ktoré 
boli súčasťou série interdisciplinárnych semi-
nárov s kľúčovou problematikou - pochopenie  
rozvoja. Keďže globálne vzdelávanie, ktoré bolo 
predmetom nášho záujmu na UL, sa zameriava 
na širokú škálu tém a problémov vo svete, a to 
z pohľadu viacerých vedných odborov, návšteva 
nám umožnila získať cenné poznatky, skúsenos-
ti a v neposlednom rade aj zaujímavú inšpiráciu, 
akými spôsobmi by mohlo byť globálne vzdelá-
vanie realizované nielen na FEM SPU, ale aj na 
ďalších fakultách našej univerzity. Prínosom pre 
nás bola aj návšteva univerzitnej knižnice The 
Newsam Library, kde sme mali možnosť oboz-
námiť sa so zaujímavými publikáciami zahra-
ničných autorov, ktorí sa venujú globálnemu a 
rozvojovému vzdelávaniu.

Mgr. Eva Svitačová, PhD., 
PhDr. Anna Mravcová, PhD., FEM

O globálnom vzdelávaní na Univerzite v Londýne
Jednou z možností, ako môžu ekonomické fakulty na Slovensku skvalitňovať prípravu absol-
ventov pre pôsobenie v rozvíjajúcej sa globálnej ekonomike, je tvorba a zavádzanie nových 
konceptov a foriem výučby a ich neustála aktualizácia. 

vinku bolo predvádzanie  policajnej a hasičskej 
techniky. V rámci sprievodného podujatia sa pre-
zentovalo Kariérne centrum SPU ponukou ďalšie-
ho vzdelávania - Vzdelávať sa nikdy nie je nesko-
ro. Erasmáci v spolupráci s KZVMVP si pripravili 
prezentáciu S univerzitou do sveta, kde predsta-
vili možnosti štúdia v zahraničí a v rámci sprie-
vodného podujatia Maľuj a spíkuj, na ktorom sa 
podieľali aj pracovníci E-KU Inštitútu jazykovej a 
interkultúrnej komunikácie, si so žiakmi ZŠ pre-
cvičili anglické slovíčka. Najmenších zaujalo aj 
Divadielko na Osmičke, ktoré im predviedlo in-
teraktívne divadlo. Obrovský úspech zaznamenal 
maskot SPU Greeny, pre ktorého deti namaľovali 
domček a na oplátku získali od neho autogram a 
magnetku s jeho obrázkom. O dobrú atmosféru 
- hudbu a sprievodné slovo sa počas DOD posta-
rali členovia Internátneho rozhlasového štúdia 
Mladosť. Členovia Internátneho televízneho štú-
dia zase natočili z podujatia reportáž.  Podujatie 
sponzorsky podporili: Totochcem.sk, Tekmar, 
Subway, Ševt, FaxCopy, Arriva, Nitravel, E-KU 
Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie.
Mediálnymi partnermi boli: týždenník Roľnícke 
noviny, MY Nitrianske noviny, TV Nitrička, Spra-
vodaj, MojaNitra.sk, Galéria Mlyny Nitra.

 „Bránami SPU dnes prešlo vyše tisíc ľudí. Naj-
viac sa zajímali o prijímacie skúšky a študijné 
programy. Naša univerzita ponúka aj také, ktoré 
na iných školách nenájdete,“ povedali dokto-
randky z FEM, ktoré počas DOD pôsobili ako in-
formátorky v stánku svojej fakulty vo foyeri pod 
aulou SPU. „Prevládali najmä študenti nitrian-
skych stredných škôl, ale pricestovali aj záujem-
covia z rôznych kútov Slovenska.  Pozitívne je, že 
na  podujatie si našli čas aj ľudia z praxe. Niektorí 
sa zaujímali o možnosti celoživotného vzdeláva-
nia či ponuku kurzov, napr. pivovarníctva a sla-
dovníctva z ponuky FBP, “ podotkli informátorky.

rch

Univerzita opäť otvorila svoje dvere 
pokračovanie zo strany 1

Konzultačný deň pre budúcich absolventov SPU
Snahou našej univerzity je nielen vzdelávať 

a vychovávať odborníkov pre rôzne sféry a od-
vetvia, ale aj pomôcť súčasným i budúcim ab-
solventom lepšie sa orientovať a uplatniť na trhu 
práce. S týmto cieľom bolo pred niekoľkými 
rokmi v rámci aktivít Kancelárie celoživotného 
vzdelávania vytvorené  Kariérne centrum SPU, 
ktoré každoročne organizuje Deň kariéry, po-
radenstvo a konzultačné dni i výberové pred-
nášky. ÚPSVaR Nitra a SPU v Nitre už dlhodobo 
spolupracujú v oblasti poradenstva pre budú-
cich absolventov. Aj v tomto akademickom roku 
sa 25. februára uskutočnil tzv. Konzultačný deň 
pre budúcich absolventov SPU, počas ktorého 
mali naši študenti možnosť diskutovať s Ing. 
Zuzanou Gališinovou, pracovníčkou ÚPSVaR-u 
Nitra, ktorá ochotne a trpezlivo odpovedala na 
otázky záujemcov a poradila, čo treba urobiť po 
skončení štúdia na univerzite. Ďalším poduja-

tím pre našich študentov bude lokálny trh prá-
ce a pracovných príležitostí - Deň kariéry SPU 
2014, ktorý sa uskutoční v utorok 1. apríla 2014. 
O aktivitách Kariérneho centra sa viac dozviete 
na www.kc.uniag.sk.            

Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., 
vedúca KCV

Vysokoškoláci do praxe

Na SPU v Nitre sa 11. 
februára uskutočnilo 
stretnutie so študentmi  

v rámci projektu AZU (Aktivita zvyšuje úspech). 
Cieľom bolo informovať a motivovať záujemcov, 
aby sa prihlásili na praktickú prax, resp. stáže. 
O možnostiach zúčastniť sa na praxi, stážach 
či mobilitách referovala Mgr. Beáta Košťálová, 
regionálna koordinátorka SAIA, o programe 
ERASMUS informovala Mgr. Zuzana Kunová 
z KZVMVP SPU. V rámci programu vystúpil aj od-
borný garant NP Vysoké školy ako motory vedo-
mostnej spoločnosti Ing. Andrej Bederka. Podu- 
jatie, na ktorom sa zúčastnilo 103 študen-
tov, moderovala AZU koordinátorka pre SPU, 
autorka článku. Viac informácií nájdete na:  
www.vysokoskolacidopraxe.sk, www.srvs.sk.         

                               Ing. Jaroslava Kačinová, FBP

E. Svitačová v Londýne.               Foto: aM

V rámci projektu Vybudovanie výskumné-
ho centra „AgroBioTech“ Odbornej aktivity  
1.4. sa  doc. Ing. Norbert Lukáč, PhD., a prof. 
MVDr. Peter Massányi, DrSc., z FBP, zúčastni-
li na 12. mikroskopickom kongrese CIASEM  v 
kolumbijskom meste Cartagena.

Cieľom podujatia bolo rozvíjať nové a najzau-
jímavejšie témy v špecifickej oblasti výskumu, 
kde je kľúčovou vedou mikroskopia, moleku-
lárna biológia, histológia, humánna a veteri-
nárna medicína, mikrobiológia, ale napríklad 
aj archeológia. Zaujímavé diskusie sa uskutoč-
nili aj v oblasti forenzných vied, stomatológie, 
nanotechnológií, biomateriálov, energií a ge-
ologických vied, čo len potvrdzuje aktuálne 
zameranie mikroskopie. Program kongresu, 
na ktorom sa zúčastnili medzinárodne uznáva-
ní odborníci z celého sveta, bol rozdelený do 
troch hlavných oblastí – prírodné vedy, vedy 
o materiáloch a nanotechnológie, technika a 
vybavenie. Odborníci z SPU  prezentovali štyri 
práce vo forme ústnej prezentácie a posterov, 
ako aj výskumný projekt AgroBioTech.        rch

Z pracovnej cesty 
v rámci ABT
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Ako sa dostala Nitra do vášho povedomia a 
prečo ste si vybrali SPU pre svoj zahraničný 
pobyt? 

V rámci programu Erasmus Mundus som 
pred dvoma rokmi absolvovala dvojmesačnú 
pracovnú stáž na UKF v Nitre. Každý deň som 
chodila okolo SPU a keďže som bola ubytovaná 
v Agroinštitúte, cez okno svojej izby som mala 
krásny výhľad na botanickú záhradu a pociťo-
vala som akúsi blízkosť, spriaznenosť s vami. 
Kým som bola v Nitre, našla som si dobrých 
priateľov - kolegov, ktorí mi pomáhali v akade-
mickom i bežnom živote. V Kirgizsku je zná-
me príslovie: „S kým sa priatelíš, od toho sa aj 
učíš." A práve moji priatelia mi poradili, aby 
som si vybrala tému, ktorej sa v súčasnosti ve-
nujem. Vyučujem angličtinu na KJ FEM SPU a 
vo svojej výskumnej téme s názvom E-learning 
a jeho aplikácia vo výučbe anglického jazyka, 
prepájam teóriu s praxou. Vytváram nové úlo-
hy v edukačnom prostredí LMS Moodle, komu-
nikujem so študentmi on-line, čiže využívam e-
-learning. Nadobudnuté skúsenosti a výsledky 
svojej práce budem ďalej realizovať vo svojej 
krajine. Nedávna nestabilná politická situácia v 
Kirgizsku ovplyvnila našu ekonomiku. Väčšina 
študentov mojej univerzity pochádza z regió-
nov, kde sa obyvateľstvo zaoberá poľnohospo-
dárstvom, chovom dobytka a pestovaním plo-
dín a tieto činnosti sú hlavným zdrojom obživy. 
Mnohí mladí ľudia zo vzdialených regiónov si 
nemôžu dovoliť dennú formu štúdia na univer-
zite a s ňou spojené finančné výdavky na život 
vo veľkomeste. E-learning im pomôže ušetriť 
čas a peniaze. 

Čo sa týka našej Katedry výpočtovej lingvisti-

ky, kráča v duchu modernej doby a pokiaľ ide 
o jej  zameranie, som presvedčená, že jej patrí 
budúcnosť. Globalizácia unifikuje, spája ľudí z 
celého sveta pomocou komunikácie, prostred-
níctvom internetu a ponúka im nové príležitos-
ti študovať, pracovať a cestovať po celom svete. 
A všetky  tieto  procesy sa realizujú prostred-
níctvom výpočtovej techniky.  

Spomínate si, aké boli vaše pocity, keď ste sa 
vrátili do Nitry? 

Bola som veľmi rada, že som mala šťastie 
opäť pricestovať. Toto krásne, čisté a zelené 
mesto s príjemnými klimatickými podmienka-
mi sa mi veľmi páči. Žiaden hluk či dopravné 
zápchy. A čo je dôležité - sú tu priateľskí ľudia. 
Moju rodinu, priateľov a kolegov zaujíma, ako 
tu žijem. Odpovedám im, že som ako v parku. 
Nezažila som žiadny kultúrny šok a rýchlo 
som si v Nitre zvykla.

Pre väčšinu našich študentov ste prvá uči-
teľka  z Kirgizska, ktorú stretli. Ako sa vám 
s nimi pracuje? Čo ich na prvých stretnutiach 
najviac zaujímalo? 

So študentmi pracujem novou metodikou, 
ktorú som si osvojila na univerzite v USA i na 
UKF v Nitre. Jej princípom je, že študenti majú 
oveľa viac času a priestoru na komunikáciu. 
Na prvú lekciu som si pripravila prezentáciu o 
histórii, geografii a kultúre svojej krajiny. Veľmi 
ich zaujalo, že 96 % celého územia našej kra-
jiny pokrývajú vysoké hory a jazero Issyk-Kul, 
čo v preklade z kirgizštiny znamená teplé jaze-
ro, ktoré láka turistov z celého sveta. 

Keby ste porovnali kirgizských a sloven-
ských študentov, čo majú podľa vás spoločné 
a v čom sa líšia? 

Študenti z obidvoch krajín majú rovnaký ná-
zor na moderný svet, komunikujú cez sociálne 
siete Facebook, Moj mir, atď. Avšak v sociálnej 
sfére sa život kirgizských a slovenských štu-
dentov veľmi líši. Kým vaši dostávajú bezplat-
né vzdelanie, majú zabezpečené ubytovanie 
a stravovanie a kreditový systém štúdia vychá-
dzajúci zo zásad ECTS ich núti byť zodpoved-
nejšími, naši musia platiť za dennú formu štú-
dia. Aby zvládli každodenné výdavky, musia 
popri štúdiu aj pracovať, lebo väčšina rodičov 
má problém s nezamestnanosťou.  

Prezraďte nám niečo o sebe. Okrem pracov-
ných povinností máte i voľný čas. Ako ho trá-
vite? 

Aj tentoraz mám veľké šťastie na dobrých a 
milých kolegov a verím, že budeme mať plod-
nú spoluprácu. Čo sa týka voľného času, väč-
šinou chodím na prechádzky a návštevy pria-
teľov. Prostredníctvom organizácie EURAXESS 
SAIA, ktorá podporuje výskumných pracovní-
kov, som sa zúčastnila na prehliadke Bratislavy, 
ale i Nitry, s cieľom dozvedieť sa čo najviac o 
ich histórii a kultúre. Plánujem navštíviť aj ďal-
šie európske mestá, spoznávať kultúru, tradície 
a históriu niektorých krajín a podeliť sa so zís-
kanými poznatkami so svojimi študentmi, ko-
legami a priateľmi.

Máte aj nejaké koníčky?
Mojím koníčkom je práca. Všetok svoj voľný 

čas venujem rodine, víkendy trávim vo vidiec-
kom dome v kruhu najbližších, pracujem v zá-
hrade, pestujem kvety a ovocie. A rada čítam 
rôzne knihy o živote a vede. 

Každý z nás má nejakú životnú múdrosť, ku 
ktorej dospel vlastným „skúmaním". Čím sa 
riadite vy? 

Predovšetkým známymi slovami Thomasa 
Jeffersona: 'Never put off until tomorrow what 
you can do today.' (Čo môžeš urobiť dnes, ne-
nechávaj na zajtra) 

Keby ste mali v niekoľkých slovách priblížiť 
svoju krajinu, čo by ju charakterizovalo? 

Kirgizsko je známe svojou nádhernou príro-
dou, veľkými náleziskami zlata, olova, volfrá-
mu a uhlia. Výskumy potvrdzujú aj zásoby 
striebra, železnej rudy, antimónu, vzácnych 
kovov, ropy a plynu, žuly a mramoru. Z hľa-
diska budúcnosti je sľubný rozvoj cestovného 
ruchu a textilný priemysel. Netajíme sa svojimi 
ambíciami stať sa finančným centrom Strednej 
Ázie. Dúfam, že toto všetko prispieva k rozvo-
ju nášho hospodárstva a čoskoro sa vyrovnáme 
vyspelým krajinám.              Renáta Chosraviová

Burulkan Arymbaeva:  
S kým sa priatelíš, od toho sa aj učíš
Na Katedre jazykov (KJ) Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre od začiatku akade-
mického roka 2013/ 2014 v rámci programu Erasmus CASIA absolvuje desaťmesačný pracov-
ný pobyt BURULKAN ARYMBAEVA, učiteľka anglického jazyka a vedúca metodického úseku 
na Katedre výpočtovej lingvistiky Inštitútu nových informačných technológií Kirgizskej štát-
nej univerzity výstavby, dopravy a architektúry v Biškeku. Zaujímalo nás, prečo si vybrala 
našu univerzitu, ako je u nás spokojná, ale aj to, ako hodnotí našich študentov, vyučovacie 
metódy a život v Nitre.  

 RozhovoR                    pokračovanie zo strany 1

kolajevič Tolstoj - takto by sme mohli pokračovať 
vo výpočte vynikajúcich spisovateľov a dátumov 
ich narodenia, ktoré by boli dobrým dôvodom 
na oslavu čítania a kníh. Dnešný svet odbornej aj 
krásnej literatúry trpí hyperinfláciou. Život kníh 
však len odráža život súčasnej spoločnosti. Kníh 
je stále viac a času stále menej, v kvantite sa môže 
strácať kvalita, informácie starnú rýchlejšie ako 
by sme si želali. A predsa je vždy zopár istôt oko-
lo nás. Jednou z nich je, že dobrá kniha je a zostá-
va nadčasová bez ohľadu na to, či je tlačená  alebo 
iba elektronická.

 E-knihy nielen na marec 
Ponuka dobrých kníh vo fonde SlPK sa začiat-

kom roka rozrástla o takmer 3-tisíc kvalitných 
e-kníh z kolekcie Obchod a ekonomika od spo-
ločnosti ebrary. SPU má e-knihy sprístupnené na 
obdobie 2014 – 2015 a získala ich v rámci projektu 
NISPEZ II (Národný informačný systém podpory 
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elek-
tronickým informačným zdrojom II). 

Pre prácu s týmito knihami sú k dispozícii dve 
rozhrania – platforma ProQuest alebo rozhranie 
spoločnosti ebrary (linky na obidve sú na webo-
vej stránke knižnice). V databáze ProQuest sa 
nedajú e-knihy vyhľadávať osobitne, vo výsled-
koch vyhľadávania sú však uvedené v samostat-
nej záložke. Online čitateľ má k dispozícii rôzne 
„vymoženosti“ uľahčujúce mu prácu s e-knihou, 
napríklad listovanie, zmenšenie a zväčšenie stra-
ny, farebné vyznačenie vybraných častí textu a 
pod. Text možno aj tlačiť a uložiť na vlastné zaria-
denie. Tlač je obmedzená na maximálne 60 strán 
alebo jednu (aktuálne prehliadanú) kapitolu.  
E-knihy si možno vypožičať, t. j. uložiť na vlastné 
zariadenie, dokonca na niekoľko zároveň. Preto-
že nejde o uloženie trvalé, skutočne sa dá hovoriť 
o výpožičke. V prípade kníh spoločnosti ebrary 
majú e-knihy špecificky nastavenú kontrolu ich 
používania, čo umožňuje technológia DRM (Di-
gital Rights Management). Preto je podmienkou 
vypožičania e-knihy, resp. jej čítania na vlastnom 
zariadení (mimo siete univerzity), aby na za-
riadení bol nainštalovaný softvér Adobe Digital 
Editions. Ďalšou podmienkou je bezplatná regis-
trácia záujemcu o výpožičku v systéme ebrary. 
Registrácia je bezplatná. Výpožička trvá dva týžd-
ne a výhodou je, že sa netreba starať o vrátenie. 
Uplynutím výpožičnej doby jednoducho používa-
teľ stratí možnosť otvoriť súbor s e-knihou.  

  Mgr. Beáta Bellérová, PhD., SlPK pri SPU

Knihy a marec

V rámci Týždňa slovenských knižníc (31. 3. – 
6. 4. 2014) pripravuje SlPK pri SPU 
• workshopy k evidencii publikačnej činnosti,
• zľavomat SlPK – výrazné zľavy na registrač-

né a sankčné poplatky,
• sériu výstav dobrých kníh – káva s knihou. 

Viac informácií na webových stránkach kniž-
nice a univerzity. Srdečne všetkých pozývame.

Univerzita tretieho veku aj pre vidiek Sú do neho zapojené všetky fakulty SPU, kto-
rých pedagógovia pripravujú študijné materiály 
a didaktické pomôcky pre tieto nové vzdelávacie 
programy: Ako funguje samospráva, Sociálne 
služby pre seniorov, Dobre fungujúca komunita, 
Bezpečné a kvalitné potraviny, Výživa a zdravie 
seniorov, Choroby a prevencia, Záhradníctvo I. 
a II., Záhradná a krajinná architektúra, Vinárstvo, 
Rodinné ekologické gazdovanie, Ako si zachovať 
zdravé životné prostredie, Obnoviteľné zdroje 
energie, Prevádzková bezpečnosť techniky, Odpa-
dové hospodárstvo, Poľnohospodárska technika, 
Informačné a komunikačné technológie, Základy 
účtovníctva, Právo pre seniorov, Abeceda financií 
a rozpočtovníctvo, Podvody a ochrana voči nim. 

Pracovné zošity a vzdelávacie filmy pre interak-
tívnu výučbu seniorov budú otestované v troch vi-
dieckych mikroregiónoch, kde prebehne pilotné 
vzdelávanie. V záverečnej etape projektu účast-
níci vzdelávania a školitelia zo stredísk navštívia 
priestory našej univerzity a budú môcť diskutovať 
s gestormi a lektormi počas Dňa VUTV. Aktuálne 
informácie o obsahu a priebehu riešenia projektu 
nájdete na www.vutv.uniag.sk.    

Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.,
manažérka projektu

Jedným z projektov riešených na SPU v rámci OP Vzdelávanie je aj projekt zameraný na prí-
pravu novej formy vzdelávania pre seniorov na vidieku s názvom Vidiecka univerzita tretieho 
veku.

Úvodný workshop VUTV bol zameraný na teoretickú a praktickú prípravu lektorov.               Foto za

B. Arymbaeva (vpravo) s kolegyňou I. Feli-
xovou.               snímky: archív Ba

Na TF SPU v Nitre sa 11. februára stretli pred-
stavitelia národného projektu Vysoké školy 
ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
s prorektorkou prof. Z. Gálovou, dekanom TF 
prof. Z. Tkáčom, prodekanom  doc. R. Gáli-
kom, Ing. Š. Boďom (TF) a s prof. J. Golianom 
(FBP). Hlavnou témou stretnutia bolo zabez-
pečenie stáží vysokoškolákov v letnom semes-
tri a v budúcom AR. Ing. A. Bederka, odborný 
garant NP zdôraznil, že motivácia študentov 
nastúpiť do podnikovej praxe záleží najmä 
od úsilia pedagógov. V rámci prepájania VŠ s 
podnikovou praxou predovšetkým v oblasti 
strojárstva, potravinárstva, pôdohospodárstva 
a potravinárskej výroby sa prítomní dohod-
li, že univerzita osloví vybraných partnerov 
z podnikovej sféry, s ktorými budú následne 
rokovať predstavitelia národného projektu  
o ponukách dlhodobých či krátkodobých stáží 
a exkurzií pre študentov SPU v Nitre.

Univerzita plánuje osloviť nielen väčšie pod-
niky, ale aj menšie rodinné farmy. Medzi zau-
jímavých partnerov patria napríklad strojárske 
podniky ZF Sachs Levice, Matador Automotive 
Vráble či Marel Slovakia, alebo potravinárske 
podniky ako Nestlé Slovensko či Agrotami Nit-
rianska mliekareň, ktoré sú v regióne, kde SPU 
v Nitre dominuje.                             r

SPU v Nitre nadväzuje na 
dobrú spoluprácu s podnikmi
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Mgr. ŠTEFAN DRÁB, PhD.
Pracovná pozícia:  
odborný asistent na Kated-
re skladovania a spracova-
nia rastlinných produktov 
FBP
Miesto narodenia: Martin
Vek: 28 

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Detstvo som prežil v malej dedinke a poľno-
hospodárstvo som mal on-line každý deň. Asi 
z toho dôvodu sa predstavy môjho budúceho 
povolania vždy orientovali rovnakým smerom, 
avšak s postupným zvyšovaním nárokov na 
kvalifikáciu, t.j. od traktoristu cez agronóma 
až po podnikateľa.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Študoval som technológiu potravín a to najmä 
z dôvodu vysokej aktuálnosti – neľutujem. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
Rád sa stretnem a porozprávam s každou oso-
bou, ktorá má úsmev na tvári. 
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Dokáže ma potešiť každý plnohodnotne vyu-
žitý deň .  
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Ohováranie, intrigy, ľudskú závisť. 
Čo rád čítate (počúvate)? 
Rád čítam technickú a motivačnú literatúru,  
v rámci oddychu historické romány. 
Aké máte koníčky? 
Stavebníctvo, strojárstvo, práca v záhrade a na 
chalupe.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Takmer vždy a všade meškám a keď si aj mys-
lím, že už konečne nemeškám, určite prídem 
neskoro .
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?
Láska, úprimnosť, spravodlivosť a vernosť. 
Máte nejaký obľúbený citát? 
Nedávno ma zaujal citát Alberta Eisteina: „Len 
dve veci sú nekonečné – vesmír a ľudská hlú-
posť. Ale tou prvou nie som si istý.“        rch

 V zrkadle                    

 VESELOU CerUzkOU 

Boli sme si vedo-
mí toho, že prístup 
k tvorbe japonských 
záhrad skrýva v sebe 
hlbokú filozofiu a tra-
díciu, ktoré sa nedajú 
v našich podmienkach 
uplatniť do hodnover-
nej podoby zodpove-
dajúcej japonskému 
učeniu, a že sa púšťa-
me do neľahkej úlohy 
záhradného architekta, 

vyžadujúcej si nielen cenné znalosti, ale aj istú 
citlivosť pre tvorbu, čo potvrdzuje aj myšlienka 
prof. Pavla Vreštiaka: „Nie je umením formu ja-
ponských záhrad preniesť, ale pochopiť ju, vybrať 
si z nej to potrebné a následne adekvátne prispô-
sobiť našim podmienkam a potrebám zároveň.“ 
Japonská záhrada je špecifickým typom kultúr-
nej krajiny, v ktorej symbolizmus všetkého živé-
ho i neživého smeruje k harmonickému súladu, 
ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj človek. 

V skorých ranných hodinách sme 30. januára 
vycestovali na obhliadku terénu do Říčan, kde 
sme dostali vstupné informácie od investora. Po 
návrate nás čakal tvorivý týždeň v ateliéri, ktorý 
otvoril veľmi zaujímavou prednáškou o japon-

ských záhradách profesor P. Vreštiak. Následne 
sme sa pustili do práce sprevádzanej mnohými 
diskusiami, ktoré nás v tvorbe posúvali vpred. 
Ateliér sa pomaly  premieňal na miesto dýchajúce 
neuveriteľnou energiou plnou nových inšpirácií 
vnímateľných z každého kusu pokresleného pa-
piera. O neopakovateľnú atmosféru sa postaral aj 
investor, keď nám v úvode týždňa priniesol nie-
koľko bonsajov, japonských kamenných prvkov, 
keramiky a vzácnych inšpiratívnych kníh. 

Študenti pracovali na svojich návrhoch v dvoch 
tímoch pod pseudonymom TAO a ZEN. Zá-
kladná koncepcia návrhov sa niesla v duchu 
vytvorenia príjemného, meditačného miesta  
s výrazným japonským charakterom, s nády-
chom moderného dizajnu, umožňujúcim aktívnu 
relaxáciu pre rôzne vekové kategórie návštevní-
kov. Medzinárodný workshop vyvrcholil 7. febru-
ára záverečnými prezentáciami, za účasti majite-
ľov záhrady a našich pedagógov. Študenti po na-
máhavej týždňovej práci dostali certifikáty o ab-
solvovaní workshopu. Avšak najväčšou odmenou 
pre všetkých bola spokojnosť investora a jeho 
záujem o ďalšiu spoluprácu. Následná diskusia 
prebiehala v príjemnej atmosfére pri ochutnávke 
pravého japonského čaju a veľkým prekvapením 
bola pre nás aj pozornosť od majiteľov - torta  
v podobe japonskej záhrady.                     MR, FZKI

Po šiestich hodinách strávených v autobuse 
sme spolu so stážistkou z Pakistanu dorazili do 
Eskisehiru, kde nás vítalo asi 12 AIESEC-árov  
s transparentmi a vlajkami. Prvý týždeň bol 
orientačný. Zoznamovali sme sa s ostatnými stá-
žistami a AIESEC-ármi, s mestom, no najmä s 
projektom, a to prostredníctvom mítingov a od-
bornej prednášky o problematike postihnutých 
detí, ktorú viedol učiteľ z Anadolu University. 
Do rehabilitačného centra som išla s obavami, 
keďže som nemala žiadne skúsenosti s prácou s 
postihnutými deťmi. Moje obavy sa však rozply-
nuli hneď po príchode do centra. Deti boli jedno-
ducho senzačné. Chvíľu im trvalo, kým si na nás 
zvykli, ale po pár dňoch nás už poznali po mene 
a tešili sa na nás. Prvotný plán projektu je učiť ich 
angličtinu, pokiaľ je to možné. Zväčša to však ne-
dovoľuje ich mentálne postihnutie. Takže sme ich 
učili anglické čísla, trávili s nimi voľný čas, hrali 
sa, kreslili obrázky, vytvárali papierové zvieratá, 
krajinu, kalendár, origami a pod. Pomáhali sme 
im zvládať aktivity, ktoré pre nich pripravili vyu-
čujúci. Páčil sa mi každý deň strávený s nimi a 
až tam som zistila, že rečová bariéra vlastne ne-
existuje. Keďže po turecky viem len základné 
slovíčka, naučila som sa používať reč tela. Deti 
vždy pochopili, čo majú robiť, keď som ich počas 
práce usmernila. Základom úspechu však bolo 

objatie a úsmev - to im dalo veľa, avšak mne ešte 
viac. Po každom dni som odchádzala s výborným 
pocitom a očakávaním, čo prinesie ďalší deň. 

Počas pobytu som stretla veľa skvelých ľudí  
z rôznych kútov sveta a bolo pre mňa nepredsta-
viteľné, že po skončení projektu sa musíme roz-
lúčiť. Práca a čas strávený s týmito ľuďmi mi dali 
veľa, najmä nové priateľstvá a poznatky o ich kra-
jine a kultúre. Verím, že aj po skončení projektu 
sa opäť stretneme.                   

Bc. Svetlana Bieliková, FZKI
Aký bude tvoj príbeh? Prihlášku nájdeš na: 

www.zahranicnestaze.sk

S cieľom podporiť štúdium ruského jazy-
ka a spoločného študijného programu ag-
rárny obchod a marketing (organizované-
ho v spolupráci so Štátnou poľnohospodár-
skou Timiriazevovou univerzitou v Moskve 
a Štátnou poľnohospodárskou univerzitou 
v St. Petersburgu), ktorý už tretí rok rea-
lizuje Fakulta ekonomiky a manažmentu 
SPU v Nitre, ponúkame študentom možnosť 
zúčastniť sa na krátkych odborných disku-
siách a konverzáciách v ruskom jazyku. 
 Veríme, že túto možnosť využijú najmä štu-
denti, ktorí sa perspektívne zaujímajú o mož-
nosť štúdia tohto študijného programu, kto-
rého súčasťou je jednosemestrálne štúdium  
v Moskve. Odbornosť, ale aj neformálnu atmo- 
sféru počas diskusií, zabezpečí desaťčlenný 
kolektív študentov z Ruska a lektorky: prof. 
Raiza Zhumakyzy z Kirgizska a Ing. Aigul 
Ismajlova z Uzbekistanu.

Diskusie sa budú konať 31. marca a 7. 
apríla od 15.00 do 15.30 h v miestnosti  
AS-12, pavilón S, FEM. 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte 
prof. Elenu Horskú, koordinátorku programu 
EURUS-AGRI (elena.horska@gmail.com)        r

Katedru záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU oslovil začiatkom decembra minulého 
roka investor z Prahy s ponukou spolupráce pri návrhu revitalizácie najväčšej japonskej zá-
hrady v Európe. Na výzvu zareagovalo šesť študentov - Veronika Bagarová, Erik Král, Zuzana 
Reháková, Martin Tretina, Veronika Vaculová a Roman Oravec, ktorí pod vedením vedúcej ka-
tedry prof. Ing. Ľubice Feriancovej, PhD., a lektora Dr.  Mateja Jasenku, bývalého úspešného 
absolventa FZKI, vytvorili počas workshopu od 3. do 7. februára zohraný tím.       

Všetko sa začalo vyplnením prihlášky na zahraničnú stáž, ktorú som našla na webovej 
stránke AISEC-u a pohovorom. Potom už udalosti - školenie, hľadanie stáže, interview, 
vybavovanie víz a letenky - dostali rýchly spád. Zrazu som stála na letisku v Istanbule. 
Konečne mi to začínalo dochádzať…. Budem stážovať v tureckom Eskisehire, kde sa bu-
dem starať o postihnuté deti.     
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EÚ, Erasmus+ a online 
prihláška na mobility 
študentov 2014

EURUS - Diskusie v ruskom 
jazyku

Break Up To Barriers 2014  
alebo zaujímavý pobyt v tureckom Eskisehire

Tvorivý tím účastníkov workshopu.         Foto: archív FzkI

S. Bieliková (v strede) v rámci stáže pracovala  
v rehabilitačnom centre, kde sa starala o postih-
nuté deti.          Foto: archív sB

 PozÝvaME VÁS                    

Kancelária zahraničných vzťahov a medziná-
rodných vzdelávacích programov SPU v spolu-
práci s informačným centrom Europe Direct, 
Agroinštitút Nitra, š.p., zorganizovala 5. marca 
prezentáciu možností, ktoré EÚ ponúka štu-
dentom VŠ. Účastníci mali možnosť dozvedieť 
sa základné informácie o tom, ako funguje EÚ 
a jej inštitúcie, o možnostiach študentských 
stáží v európskom parlamente, ako aj o zme-
nách, ktoré prináša nový vzdelávací program 
na roky 2014-20 ERASMUS+. Boli tiež prezen-
tované dobiehajúce programy Erasmus Mun-
dus a Leonardo da Vinci. Erasmus Mundus po-
núka prostredníctvom projektu ERANET PLUS 
študijné pobyty na partnerských univerzitách 
v Rusku, o ktoré sa bude možné uchádzať ešte 
v poslednej výzve na jeseň 2014. Leonardo da 
Vinci zase umožňuje absolventom stážovať 
v partnerských zahraničných firmách. Spolu 
s prechodom na nový program na SPU spúšťa-
me aj online podávanie prihlášok na mobili-
ty Erasmus+ cez portál www.studyabroad.sk. 
Informácie o všetkých uvedených programoch, 
ako aj o postupe podávania prihlášky online 
nájdete na webovej stránke SPU v časti Medziná-
rodná spolupráca > Zahraničné mobility. 

Na stretnutí predstavila svoju činnosť aj lokál-
na sekcia študentskej dobrovoľníckej organizá-
cie Erasmus Student Network ESN SUA NITRA, 
ktorá pomáha prichádzajúcim zahraničným 
študentom zapojiť sa do života na našej uni-
verzite a rada privíta nových členov do svojich 
radov. Svoje osobné skúsenosti s mobilitou cez 
program Erasmus v Holandsku a Erasmus Mun-
dus v Rusku prezentoval študent FEŠRR Pavol 
Brisuda a zahraničné študentky z Rumunska, 
Anca Dinu a Andreea Badea, ktoré študujú tento 
akademický rok na FEM SPU.

Veríme, že informačne nabité stretnutie spes-
trené drobným občerstvením, za ktoré ďakuje-
me IC Europe Direct, Agroinštitút Nitra, š.p., po-
mohlo zúčastneným študentom zorientovať sa 
v záplave možností zahraničných pobytov, ktoré 
EÚ prináša svojim občanom.

 Mgr. Gabriela Slivinská, KZVMVP

Študenti FZKI navrhli revitalizáciu 
japonskej záhrady Aizen v Prahe

Strategické partnerstvá SPU v spolupráci so 
SAAIC - Národnou agentúrou Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu pozývajú 
zamestnancov na inštruktážny seminár k prí-
prave projektov KA 2 Strategické partnerstvá 
vo VŠ vzdelávaní. Bude sa konať 20. marca v 
hlavnej budove SPU, v zasadačke na prízemí 
pod aulou od 13.30 do 15.30 h. Okrem vše-
obecných informácií o strategických partner-
stvách v novom programe Erasmus+ budú 
pracovníčky národnej agentúry prezentovať aj 
vypĺňanie prihlášky. Na seminár sa treba zare-
gistrovať do 17. marca prostredníctvom Kance-
lárie zahraničných vzťahov a MVP SPU.         

KZVMVP

 PozvÁNka                      
Erasmus+ 
seminár k tvorbe projektov KA2
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SKRIPTÁ 
A. Šebo:  Podnikové financie, 2. nezmenené 

vydanie, náklad 300 ks, cena 4 €€
Ľ. Paška a kol.: Návody na cvičenia z ma-

nažmentu výroby, dotlač v náklade 130 ks, 
cena 3 €€

M. Bežo a kol.: Genetika všeobecná, 1. vyd., 
300 ks, cena 5,50 €

Ľ. Kubicová: Strategický marketing – Návody 
na cvičenia, 1. vyd., 350 ks, cena 2,30€€

P. Haščík a kol.: Spracovanie hydiny a mino-
ritných živočíšnych produktov, 2. nezmenené 
vyd., 100 ks, cena 6,40 €

A. Báreková: Odpadové hospodárstvo,  
1. vyd., 150 ks, cena 5 €

G. Kuczman – Ľ. Feriancová: Zásady tvorby 
zelene vo vidieckych sídlach, 1. vyd., 100 ks, 
cena 15 €

M. Halo a kol.: Jazdectvo, 1. vyd., 300 ks, 
cena 4,30 € €

R. Bernát a kol.: Opravy strojových skupín – 
Návody na cvičenia, 2. prepracované vyd., 500 
ks, cena 2 €

UČEBNICE
Z. Gálová a kol.: Metódy a techniky géno-

vých manipulácií, 1. vyd., 150 ks, cena 7 € €
A. Streďanská, Z. Muchová, Ľ. Konc: Boni-

tácia a cena pôdy v pozemkových úpravách,  
1. vyd., 200 ks, cena 6 € €

Z. Muchová, J. Antal: Pozemkové úpravy,  
1. vyd., 200 ks, cena 7 € €

ODBORNÁ KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA
Z. Muchová, T. Hrnčiarová, F. Petrovič: 

Miestny územný systém ekologickej stability 
na účely pozemkových úprav, 1. vyd., 100 ks, 
cena 3 €€

VEDECKÉ MONOGRAFIE
D. Húska a kol.: Vplyv antropogénnych čini-

teľov na kvalitu povrchových vôd v čiastkovom 
povodí toku Žitava, 1. vyd., 100 ks, cena  3 € 
 €Z. Tkáč, R. Majdan, J. Kosiba: Výskum zna-
lostí ekologických kvapalín a nových testova-
cích metód mazacích olejov, 1. vyd., 110 ks, 
cena 2,20 € €                        Vydavateľstvo SPU

 PrÁVE vyšlI                  

 POzÝvaMe váS                                 
Bezpečnosť a kontrola potravín

FBP organizuje 27. - 28. marca na zámku v 
Smoleniciach 11. vedeckú konferenciu s me-
dzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola 
potravín. Určená je vedeckým pracovníkom a 
odborníkom z praxe z potravinárstva, laboratór-
nej diagnostiky a kontroly potravín. Cieľom je 
prezentovať najnovšie trendy v oblasti kontroly 
a bezpečnosti potravín, potravinárskej analýzy, 
autentifikácii a vysledovateľnosti potravín, aler-
génov a kontaminantov, analýzy a hodnotenia 
potravín novými metódami. Viac o podujatí čí-
tajte na webovej stránke FBP.                    r

 Oznam                         

Pracovníci E – KU Inštitútu JaIK sa v dňoch 5. a 6. marca 2014 zúčastnili veľtrhu práce Profesia days 2014, 
na ktorom poskytovali komplexné jazykové poradenstvo a testovanie. Pre inštitút je dôležité prepojenie jeho 
činnosti s potrebami trhu práce a živý kontakt s potenciálnymi zamestnancami a zástupcami firiem (HR mana-
žéri). S týmto obsahovým zameraním sa v apríli  zúčastní ako odborný partner na 4. ročníku veľtrhu práce Job 
Expo 2014 v Nitre a na Dni kariéry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

E – KU TIP: Do praxe - jazyková skúška Cambridge z obchodnej angličtiny: BEC VANTAGE B2.
Uzávierka: 17. 4. 2014. Termín skúšky: 5. 6. 2014.
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: : "Choose a job you love, and you will 
never have to work a day in your life.” Confucius

Privítali sme nováčikov
Pred začiatkom letného semestra sa na našej 

univerzite uskutočnil informačný týždeň pre 
študentov zo zahraničia, ktorý im mal pomôcť 
zorientovať sa v novom prostredí, vysporiadať sa 
so začiatočnými problémami a formálnymi zále-
žitosťami.   

Po úvodnom stretnutí s pracovníkmi Kancelárie 
zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelá-
vacích programov SPU a  členmi dobrovoľníckej 
organizácie Erasmus Student Network SUA, ab-
solvovali zahraniční študenti prehliadku univer-
zity, navštívili univerzitný pivovar, vivárium a 
ďalšie pracoviská. Počas nasledujúcich dní mali 
možnosť prostredníctvom rôznych aktivít a spo-
ločenských večerov lepšie sa spoznať s ostatnými  
študentmi. Spoločne  navštívili Bratislavu a hrad 
Devín, ochutnali bryndzové halušky a niektorí si 
po prvýkrát vyskúšali korčuľovanie na ľade. 

V súčasnosti prebiehajú ďalšie aktivity pre za-
hraničných študentov. Každý druhý týždeň sa 
konajú národné kultúrne večery Nation 2 Nation, 
počas ktorých majú príležitosť predstaviť svoju 
kultúru a tradičné jedlá. Sériu podujatí odštar-
toval slovenský večer, na ktorom naši študenti 
pripravili jedlá typické pre Slovensko, napríklad 
halušky, zemiakové placky, štrúdľu a v sprievode 
gájd predviedli slovenské tance. 

V rámci aktivít projektu SocialErasmus začiat-
kom marca zahraniční študenti opäť navštívili 
Gymnázium na Párovskej ulici, aby stredoškolá-
kom formou zaujímavých prezentácií v anglic-
kom, španielskom a ruskom jazyku priblížili svo-
je krajiny.               Kristína Candráková, ESN SUA

Vedenie SPU v Nitre na čele s rektorom prof. 
Petrom Bielikom sa 10. februára stretlo s predsta-
viteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku - predsedom OZ PŠaV Ing. 
Pavlom Ondekom a predsedom Združenia VŠ 
a PRO doc. Miroslavom Habánom, ktorí rokova-
nie iniciovali. Ich zámerom je postupne navštíviť 
všetky verejné VŠ.

Na stretnutí sa zúčastnila aj kvestorka SPU 
doc. Oľga Roháčiková, predseda AS SPU doc. Ján 
Weis, predsedníčka UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre 
doc. Zuzana Hlaváčová, ako aj dekani a prode-
kani fakúlt. Predstavitelia odborov predniesli 
svoje stanoviská k problémom pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov verejných VŠ 
týkajúcich sa zamestnanosti, sociálnej oblasti, 
platových podmienok, bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Najviac sa diskutovalo o viazaní 
prostriedkov pre VŠ a o krokoch, ktoré urobil od-
borový zväz  s cieľom dosiahnuť zvýšenie platov 
zamestnancov VŠ.                              Zh  
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■  Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva 
SPU v Nitre oznamuje, že 20. 3. 2014 o 9.00 h 
v posluchárni Z-01 prednesie Ing. Lucia Zeleňá-
ková, PhD.,  verejnú habilitačnú prednášku na 
tému Falšovanie a autentifikácia potravín vo vzťa-
hu k ich kvalite a bezpečnosti a o 11.00 h v zasa-
dacej miestnosti SPU (pod aulou) bude obhajovať 
habilitačnú prácu Imunoenzymatická detekcia 
kravského mlieka v ovčom mlieku a syroch.
■  Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre ozna-
muje, že 8. 4. 2014 o 10.00 h vo  veľkej zasadačke 
TF (pavilón MF, 4. posch.) prednesie  Ing. Jana  
Lendelová, PhD., odborná  asistentka  na Katedre 
stavieb, verejnú habilitačnú prednášku na tému 
Tepelná prijímavosť podlahových konštrukcií 
a bude obhajovať habilitačnú prácu Parametre 
ovplyvňujúce kvalitu podlahových konštrukcií 
pre hovädzí dobytok.

Slovenský večer s domácimi špecialitami mal 
veľký úspech.         Foto: archív ESN

Víťazný tím s predstaviteľmi TF.

Vedenie univerzity rokovalo  
s odborármi

Jubilejný ročníkový futbalový turnaj

V športovej hale SPU sa 14. februára konal ju-
bilejný medziročníkový futbalový turnaj Tech-
nickej fakulty SPU v malom futbale, organizo-

vaný pod záštitou dekana prof. Zdenka Tkáča. 
Zúčastnilo sa na ňom 7 mužstiev v 2 skupinách. 
Hralo sa formou 2-krát 6 minút. Po odohraní zák-
ladnej časti sa prvé dve mužstvá z oboch skupín 
stretli prvý s prvým a druhý s druhým o celkové 
umiestnenie na turnaji. Trofeje turnaja a diplomy 
získali prvé tri družstvá, dekan fakulty odmenil 
pohármi i najlepšieho brankára, strelca a hráča. 
Príjemnú atmosféru podujatia tvorili výborné 
športové výkony a predovšetkým hra v duchu fair 
play. Všetky zúčastnené mužstvá prispeli k vyso-
kej športovej úrovni turnaja a to je predzvesťou 
toho, že ďalší ročník bude ešte úspešnejší a s po-
četnejším obsadením.

Výsledné poradie tímov: 1. miesto - 3. ročník, 
2. - 2. roč., 3. - 4. roč., 4. - 1. roč. Najlepší strelec 
turnaja: Marek Krajanec (8 gólov). Najlepší bran-
kár turnaja: Adrián Jančo. Najlepší hráč turnaja: 
Tomáš Sailer.                     Mgr. Ľubomír híreš, TF


