
 www.polnohospodar.sk 

spravodaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre        ročník 58 | číslo 3 - 4 | 18. október 2013 | cena: 0,35 €

polnohospodár
A opäť sa rozbehol 

nový akademický rok...
Univerzita už 61-krát 

otvorila svoje brány pre 
všetkých, ktorí sa roz-
hodli vzdelávať v jednom 
z najťažších, ale aj naj-
krajších povolaní – v  poľ-
nohospodárstve.

Prečo v najťažšom? Pretože ani jedno od-
vetvie ľudskej činnosti nie je tak závislé od 
ľubovôle prírody ako poľnohospodárstvo, kde 
úsilie človeka môže byť v okamihu zmare-
né rozmarmi počasia. A prečo v najkrajšom? 
Pomôžem si slovami bývalého rektora prof. I. 
Okenku, ktoré mi utkveli v pamäti: „Trochu 
nadnesene by som povedal, že naša alma ma-
ter je matkou živiteľkou všetkých Slovákov, 
pretože poľnohospodárstvo nás živí.“

Význam poľnohospodárstva a lesníctva ako 
hospodárskych odvetví, ktoré jediné obhos-
podarujú prírodné zdroje, vzrastá v súlade s 
dopytom po úžitkoch, ktoré poskytujú. Mnohí 
si neuvedomujú, že až 90 % svetovej spotreby 
potravín sa zabezpečuje poľnohospodárskou 
produkciou a zvyšok sa získava rybolovom, 
zberom divorastúcich plodín a pod. Preto je 
potrebné, aby sa aj na Slovensku rozvíjalo 
produkčne výkonné poľnohospodárstvo, ktoré 
sa postará o efektívne obhospodarovanie pôd-
neho fondu a zabezpečí kvalitné a zdravotne 
neškodné potraviny pre domáce obyvateľstvo 
a medzinárodnú výmenu. Toto sa však nedá 
uskutočniť bez vás, ktorí ste prišli na našu 
alma mater. Univerzita vás pripraví nielen pre 
samotný pôdohospodársky sektor, ale aj pre 
národnú i medzinárodnú pôdohospodársku 
vedu a výskum, ktoré budú rozhodovať o sme-
rovaní a výkonnosti pôdohospodárstva. Ako 
sa to podarí, však v mnohom závisí aj od vás. 
Predovšetkým od toho, s akou zodpovednos-
ťou sa postavíte k svojmu štúdiu, s akým záuj- 
mom sa budete chcieť vzdelávať, aby ste sa 
mohli úspešne uplatniť na tvrdom trhu práce.

Milí študenti! Vstupujete do nového akade-
mického roku s rôznymi cieľmi. Študenti v 
záverečných ročníkoch chcú úspešne ukončiť 
štúdium, mladší pokračovať v úspešne roz-
behnutom štúdiu a prváci bakalári prichádza-
jú s očakávaním, čo im štúdium na univerzite 
prinesie. Želám vám spolu so svojimi kolega-
mi, aby sa vám splnili všetky predsavzatia, s 
ktorými do štúdia vstupujete, aby ste v star-
šom veku mohli na študentské roky spomínať 
ako na najkrajšie roky života. Želám vám tiež 
trpezlivosť s nami, s učiteľmi, aby ste nezabú-
dali, že aj my sme len ľudia a nemáme vždy 
len dobré dni. Našou najväčšou snahou a že-
laním je však odovzdať vám všetko, čo vieme.

Od vás očakávame seriózny prístup a dôsled-
né plnenie si svojich študijných povinností, 
rešpektovanie princípov akademickej zodpo-
vednosti a čestného konania vo vyučovacom 
procese, ako aj v procese overovania a hodno-
tenia vašich vedomostí a prístupe k vyučujú-
cim.                      Doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.,

prodekan FAPZ pre rozvoj fakulty 
a vzťahy s verejnosťou 

Z otvorenia nového akademického roka na SPU

Po úvodnej básni Jozefa Šimona Púštny vták, 
ktorú predniesla Lenka Škoricová zo Základnej 
umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre, priví-
tal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
viacerých vzácnych hostí, medzi nimi veľvyslan-
ca Laoskej ľudovodemokratickej republiky vo 
Viedni Khamkheuanga Bounteuma, splnomoc-
neného veľvyslanca Vietnamskej socialistickej 
republiky na Slovensku Nguyena Xuana Luua, 
štátneho tajomníka MŠ VVaŠ SR Štefana Chudo-
bu, predsedu NSK Milana Belicu, primátora Nit-
ry Jozefa Dvonča a ďalších. Vo svojom príhovore 
rektor osobitne privítal prvákov, ktorí sa v hoj-
nom počte zúčastnili na slávnostnom otvorení, 
následne zhodnotil uplynulé obdobie a predstavil 
ďalšie plány a zámery v rozvoji univerzity. Ako 
sa vyjadril, jedna z najdôležitejších úloh, ktorá 
nás čaká, je dôkladne sa pripraviť na budúcoroč-
nú komplexnú akreditáciu vysokých škôl, ktorá 
bude prebiehať na Slovensku. „Do procesu akre-
ditácie vstúpila SPU 1. júla tohto roku a vedenie 
univerzity prijalo viacero opatrení, aby bol proces 
akreditácie na našej univerzite úspešný a obháji-
li sme status univerzity,“ povedal rektor.  Z ďal-
ších významných úloh, ktoré sa budú realizovať 
uviedol napr. úspešný projekt „Vybudovanie vý-
skumného centra AgroBioTech“, zameraný na 
agro-bio-technologický výskum, prípravu nových 
projektov podporených zo ŠF EÚ v rámci nového 
programovacieho obdobia a ich implementácia 
do požiadaviek aplikovaného výskumu AgroBio-
Tech centra či  rekonštrukciu budovy Štátneho 
veterinárneho a potravinového ústavu, ktorá s  

účinnosťou od 1. júla 2013  prešla do vlastníctva 
SPU. „Tieto priestory s rozlohou viac ako 5-tisíc 
m2 plánujeme v čo najkratšom čase upraviť a vy- 
užívať na vzdelávacie aktivity a vedeckový-
skumnú činnosť,“ informoval rektor.     

Po príhovore rektora sa slávnostnému auditó-
riu prihovoril štátny tajomník MŠ VVaŠ SR Štefan 

Chudoba a predseda NSK Milan Belica. Obaja 
akademickej obci SPU adresovali slová uzna-
nia i výzvu študentom, aby i naďalej šírili dobré 
meno svojej alma mater v odbore, ktorý je kľú-
čom k životu – v poľnohospodárstve.  

Noví docenti
Slávnostnú atmosféru umocnilo odovzdanie 

menovacích dekrétov novým docentom habili-
tovaným na SPU, ktorým po predchádzajúcom 
schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt 
bol priznaný vedecko-pedagogický titul docent 
s účinnosťou od 1. mája 2013:  doc. Ing. Jánovi 
Marečkovi, PhD., z Katedry skladovania a spra-

Kolaudácia na VPP 

Nové ubytovacie 
priestory 
v Oponiciach
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V aule SPU v Nitre sa 23. septembra konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia 
nového akademického roka 2013 – 2014.

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Men-
delovej univerzity (MU) v Brne 24. septembra 
udelili titul Doctor honoris causa prof. Ing. Já-
novi Supukovi, DrSc., z FZKI SPU. 

Výročné zasadnutie Vyšehradskej univerzitnej 
asociácie sa tento rok konalo od 12. do 14. sep-
tembra na Mendelovej univerzite v Brne.

pokračovanie na strane 2

pokračovanie na strane 4

pokračovanie na strane 4

Čestný doktorát prof. J. Supukovi

Výročné zasadnutie VUA

Ocenenie pre odborníkov z FZKI

Úspešná aktivita FZKI na cestách, ktorej zmysel je v tom, aby študenti ani počas svojich ciest 
nezabudli  na svoju fakultu, sa úspešne ujala. Viac čítajte na str. 5             Foto: Viktor Varga

Významná česká univerzita ocenila tak jeho vý-
znamný prínos a dlhodobú spoluprácu v oblasti 
vedy, výskumu, vzdelávania, rozvoja študijného 
programu záhradná a krajinná architektúra.

Slávnostnému zasadnutiu VR predsedal rektor 
MU Dr.h.c. prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., lau-
dácio predniesol dekan Záhradníckej fakulty MU 
doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.  Po promočnom 
akte prof. Ján Supuka vystúpil so slávnostným 
príhovorom, v ktorom spomenul konkrétne for-
my vzájomnej spolupráce, smerujúcej do oblasti 
krajinnej a záhradnej architektúry a uplatnenia 
drevín v tvorbe vegetačných štruktúr sídiel, poľ-
nohospodárskej krajiny a priestorov rekreácie.  
Životná a profesionálna cesta J. Supuku je spätá 
s 25-ročným vedeckovýskumným pôsobením v 

Arboréte Mlyňany SAV, kde vykonával funkciu 
odborného asistenta výskumu, neskôr vedeckého 
pracovníka a vedúceho Oddelenia tvorby a ochra-
ny zelene. Na Fakulte ekológie a environmenta-
listiky Technickej univerzity vo Zvolene obnovil  
štúdium krajinárstva ako tradíciu z minulosti. 

Od roku 2000 až doteraz pôsobí v rôznych pozí-
ciách na FZKI SPU. Bol vedúcim Katedry záhrad-
nej a krajinnej architektúry, prorektorom SPU, v 
súčasnosti je na funkčnom mieste profesora pre 
záhradnú a krajinnú architektúru. Významnou 
mierou prispel k formovaniu a ďalšiemu rozvo-
ju študijného odboru 6.1.17 Krajinná a záhradná 
architektúra, ktorého bol garantom, ale aj gesto-
rom mnohých nových  predmetov. Zapojil fakultu 
a odbor do Európskeho združenia škôl krajinnej 
architektúry (ECLAS), aj jeho zásluhou FZKI zís-
kala akreditačné uznanie študijného programu 
záhradná a krajinná architektúra od Európskej fe-
derácie krajinných architektov (EFLA, IFLA- Euro-
pe). Má bohatú výskumnú a publikačnú aktivitu 
uznávanú v domácom i medzinárodnom vedec-
kom priestore.                                                                rch 

Na stretnutí sa zúčastnilo 33 zástupcov part-

Noví absolventi doktorandského a MBA štúdia
V aule SPU sa 11. októbra konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti priznania akademického 
titulu philosophiae doctor absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia a odovzdania certifiká-
tov absolventom medzinárodného štúdia MBA.

Akademický titul PhD. bol udelený 95 absol-
ventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia (18 z 

FAPZ, 15 z FEM, 27 z FBP, 9 z FZKI, 19 z TF, 7 z 
FEŠRR). 

Následne rektor SPU prof. Peter Bielik sláv-
nostne odovzdal certifikáty medzinárodného 
dvojročného štúdia MBA v odbore Agrárny ob-
chod a podnikanie 17 absolventom. Všetkým 
promovaným zablahoželal a vyslovil presvedče-
nie, že úspešne zvládnuté štúdium bude pre nich 
znamenať nové povzbudenie do  ďalšej činnosti 
a svojím konaním budú šíriť dobré meno SPU v 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied pri 
príležitosti 60. výročia svojho vzniku a 60. výro-
čia založenia SAV udelil prof. Ing. Jaroslavovi 
Antalovi, DrSc., (vľavo) a doc. Ing. Dušanovi 
Igazovi, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajin- 
ného inžinierstva SPU v Nitre, Pamätnú plaketu 
Ústavu hydrológie SAV Za zásluhy o rozvoj 
hydrologických vied. Blahoželáme!                 r

K udeleniu čestného doktorátu prof. J. Supukovi 
zablahoželal aj rektor SPU prof. P. Bielik.  Foto: za

Menovací dekrét si prevzal J. Mareček a R.Židek.  

Foto: za
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Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a rozvojový projekt 
Rady študentov s názvom VŠ AZU – aktivita zvyšuje úspech sa predstavili aj študentom SPU.

Najstarší filmový festival na Slovensku s prio-
ritnou tematikou poľnohospodárstva a rozvo-
ja vidieka – Agrofilm, sa konal od 30. septem-
bra do 4. októbra v Centre výskumu živočíšnej 
výroby (CVŽV) v Nitre už po 29-krát. Spoluor-
ganizátorom podujatia bola SPU. 

Penzión v Oponiciach s kapacitou 16 ubyto-
vacích miest v dvoj- a trojlôžkových izbách, 1. 
októbra slávnostne skolaudovalo vedenie uni-
verzity. Prítomní boli aj vzácni hostia: Peter 
Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl 
MŠVVaŠ SR, Vladimír  Chovan, generálny riadi-
teľ spoločnosti Agropartner, prof. John Stanton 
z partnerskej univerzity v USA a Peter Mar-
ko, starosta Oponíc. Predmetom projektu bolo 
vybudovanie siedmich stavebných objektov – 
hlavným je ubytovacia časť, ďalším spoločenská 
miestnosť, podporným je parkovisko, prípojky 
a pod.

Hlavný objekt – Adaptácia rodinného domu 
na penzión bude slúžiť ako agroturistické za-
riadenie pre ubytovanie študentov SPU počas 

prevádzkovej praxe na VPP a hostí Oponíc. Izby 
sú riešené formou bunkového systému, k dis-
pozícii sú aj kuchynky. V suteréne je situovaná 
oddychová  fitness zóna, vybavená modernými 
profesionálnymi posilňovacími strojmi. Celý ob-
jekt je pokrytý internetovým WI-FI signálom.  

V záhradnej časti objektu sa nachádza novo-
vybudovaná spoločenská miestnosť s kapacitou 
25 až 30 miest. Jej súčasťou je výdajňa stravy a 
sociálne priestory.

Celá stavba bola realizovaná formou refun-
dácie, čiže zo zdrojov VPP a bankového úveru. 
Ako sa vyjadril Ing. Peter Brezovský, PhD., ria-
diteľ VPP,  čaká ich ešte etapa predloženia kom-
pletnej žiadosti na PPA o platbu nenávratného 
finančného príspevku. „V  našom prípade ide 
o 50 % oprávnených výdavkov na projekt, čo 
predstavuje z 353-tisíc eur zhruba 176-tisíc eur,“ 
informoval. 

Stavbu realizovala stavebná firma Priemstav 
Levice, záhradnú architektúru navrhli študenti 
Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva 
SPU.

Ďalším zámerom vedenia VPP je dokončiť vý-
stavbu doplnkových objektov, vybudovať hos-
podársku budovu, ktorá bude slúžiť na úschovu 
náradia či nábytku, ďalšie parkovacie miesta, 
dobudovať záhradnú architektúru, pergole nad 
terasou a upraviť okolie. Keďže na pozemku sú 
dva zdroje studničnej vody, plánujú tiež dobu-
dovať závlahu.                      Renáta Chosraviová

Pred šesťčlennou medzinárodnou komisiou, 
ktorej predsedala prorektorka prof. Dr. Ing. 
Elena Horská, úspešne obhájilo svoje práce 17 
študentov zo SR, Španielska, Libanonu a Taiwa-
nu. Medzinárodnú sieť AGRIMBA v komisii re-
prezentoval prof. David McKenzie zo Škótska a 
doc. Elena Kovtun z Ukrajiny. Ako konštatovali 
členovia komisie, aj táto v poradí tretia skupina 
MBA študentov ukončila svoje štúdium profesio-
nálnou prezentáciou kvalitných prác na vysokej 
odbornej úrovni. SPU v Nitre patrí v hodnotení 
stredísk MBA siete AGRIMBA k tým najlepším, 
najmä vďaka profesionálnemu pedagogickému 
tímu z FEM, ktorý dopĺňajú i zahraniční lektori, 
a tiež vďaka kvalitnému organizačnému zabez-
pečeniu tejto formy štúdia. 

Úspešní absolventi MBA štúdia boli 11. októbra 
slávnostne promovaní v aule SPU.

  Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Tretí ročník absolventov 
MBA štúdia

Národný projekt zvýši uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce.  
Zapojila sa do neho aj SPU

Národný projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie sumou 17 miliónov eur. Prijíma-
teľom podpory a koordinátorom je Ústav in-
formácií a prognóz školstva, ktorý je organizá- 
ciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠVVaŠ SR. 
Projekt sa realizuje vo všetkých krajoch Slo-
venska, s výnimkou Bratislavského. Určený je 
pre všetky typy vysokých škôl (VŠ)  a potrvá 
do októbra 2015. Jeho cieľom je zvýšiť uplatne-
nie absolventov VŠ na trhu práce a zároveň pri-
spôsobiť študijné programy reálnym potrebám 

praxe pred komplexnou akreditáciou v roku 
2014. V rámci projektu sa s využitím dobrých 
skúseností VŠ z celého Slovenska a expertov z 
praxe zdokonalí systém prepojenia vysokých 
škôl s praxou, budú spracované odporúčania 
na inováciu pre vysokoškolské vzdelávanie, 
navrhnuté systémové opatrenia a finančné mo-
dely.

Úvodná prezentácia projektu na SPU sa ko-
nala 30. septembra. Podľa prof. RNDr.  Zdenky 
Gálovej, CSc., prorektorky SPU pre vzdelávaciu 
činnosť a ECTS môžu získať študenti  SPU prax 
nielen v poľnohospodárstve, ale aj v rôznych 
technických smeroch, potravinárstve, vo ve-
rejnej správe alebo vo výrobných podnikoch. 
„Celkovo sme vytipovali 26 podnikov, s ktorými 
by sme mohli spolupracovať a kde by naši štu-
denti mohli získať prax. V prípade, že sa osved-
čia a ukážu, že sú šikovní, môžu takýmto spô-
sobom nájsť aj trvalé zamestnanie,“ povedala. 
Odborný garant projektu Andrej Bederka pri-
pomenul, že so žiadosťou o spoluprácu realizá-
tori projektu oslovujú iba podniky, ktoré reál- 
ne uvažujú o zamestnaní absolventov VŠ. „Aj 

študenti budú vyberaní na základe presne sta-
novených kritérií. Neznamená to teda, že kaž-
dý, kto prejaví záujem o prax, túto možnosť aj 
dostane. Študenti sa musia aktivizovať a ukázať 
možným zamestnávateľom, že pre nich môžu 
byť prínosom.“ 

V celoslovenskom meradle je národný projekt 
určený pre 3-tisíc študentov na krátkodobé ex-
kurzie a pre 350 študentov na dlhodobé praxe. 

Uvedený národný projekt sa študentom SPU 
predstavil spolu s rozvojovým projektom Rady 
študentov s názvom VŠ AZU – aktivita zvyšuje 
úspech. Jeho cieľom je rovnako aktivizovať vy-
sokoškolákov, aby sa už počas štúdia zoznamo-
vali v maximálnej miere s požiadavkami praxe, 
zdokonaľovali sa vo svojom odbore a následne 
si ľahšie nachádzali pracovné miesta. „V oboch 
týchto projektoch vidíme perspektívu, ako zvý-
šiť uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a 
ako skvalitniť a prispôsobiť študijné programy 
požiadavkám doby,“ dodala prof. Dr. Ing. Elena 
Horská, prorektorka SPU pre zahraničné vzťa-
hy a prácu s verejnosťou.

Viac informácií o kampani študenti nájdu na: 
www.vysokoskolacidopraxe.sk 

Renáta Chosraviová

Prvé vyšehradské doktorandské sympózium  
Multifunkčnosť a regionálny rozvoj

Z konferencie o energetických 
rastlinách

Agrofilm 2013: Hlavná 
cena putovala do Nemecka

Sympózium s  uvedeným názvom sa konalo 3. - 5. októbra na Univerzite Sv. Štefana v Gödöllő 
v Maďarsku. Bolo zorganizované ako súčasť strategického projektu Medzinárodného vyšehrad-
ského fondu IVF č.3111007 Trvalo udržateľný rozvoj v agrosektore krajín V4 a spolupracujúcich 
regiónov.

V Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka sa 19. 
septembra konal prvý ročník vedeckej kon-
ferencie Rýchlorastúce dreviny a  byliny pes-
tované na energetické účely v  podmienkach 
Slovenska, ktorú organizovala Katedra ekoló-
gie a Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR pod 
záštitou dekanky prof. A. Bandlerovej.

Na SPU v Nitre sa 6. a 7. septembra uskutočnili 
obhajoby záverečných projektov dvojročné-
ho štúdia MBA Agribusiness and Commerce v 
anglickom jazyku, ktoré je akreditované me-
dzinárodnou sieťou AGRIMBA a prebieha pod 
gestorstvom rektora SPU prof. Petra Bielika.

Zúčastnilo sa na ňom viac ako 100 účastníkov 
z 20 krajín vrátane Maďarska, Poľska, SR, Ta-
lianska, Ruska, Ukrajiny, Chorvátska, Nemecka, 
Afganistanu, Vietnamu, Kazachstanu, Kirgiz-
ska, Moldavska, Kosova, Macedónska, Etiópie a 
Kene. SPU na sympóziu zastupoval rektor prof. 
Peter Bielik, prorektorka pre zahraničné vzťahy 
a prácu s verejnosťou prof. Elena Horská a doc. 
Miroslava Kačániová, ktorá bola predsedníčkou 
dvoch sekcií. Zastúpené boli fakulty: FEM (5), 
FBP (3) a FZKI (1). Dva najlepšie doktorandské 
príspevky boli počas návštevy Vysokej školy 
Karola Róberta v Gyöngyösi ocenené Vyše-
hradskou cenou. Dôležitým bodom stretnutia 
bolo podpísanie memoranda VUA Mladí  (VUA 
YOUTH). Hlavným cieľom VUA Mladí bude vy-
tvorenie účinného spojenia medzi študentmi a 
vedením univerzity pre ľahšiu a pružnejšiu ko-

munikáciu. VUA Mladí bude podporovať hlavné 
ciele VUA a ponúkne priestor pre nápady a návr-
hy študentov z partnerských univerzít VUA. Štu-
denti zastupujúci na zasadnutí členské univer-
zity VUA sa zhodli na vymenovaní jedného ko-
munikačného manažéra pre každú univerzitu. 
Okrem toho bude vytvorený profil VUA YOUTH 
na Facebook-u a tiež záložka na hlavnej webovej 
stránke VUA s cieľom vytvoriť efektívnu komu-
nikáciu.

Podľa rektora P. Bielika, prezidenta VUA, ktorý 
túto iniciatívu predstavil v rámci svojho vystú-
penia počas plenárneho zasadnutia, VUA Mladí 
predstavuje novú kapitolu v histórii asociácie, 
ktorá dáva študentom príležitosť na prezentáciu 
nápadov a návrhov s cieľom ovplyvniť rozhodo-
vací proces v rámci univerzity, ako aj VUA. 
                             Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP

Hlavným cieľom bolo prezentovať a zhodnotiť 
výsledky výskumu v oblasti pestovania rýchlo-
rastúcich drevín a bylín ako alternatívnych a ob-
noviteľných zdrojov energie. Vysokoškolskí učite-
lia, výskumní pracovníci a odborníci z praxe po-
ukázali na perspektívy využitia rýchlorastúcich 
rastlín z hľadiska energetického, ekonomického  
a legislatívneho. Zároveň boli popísané doteraz 
zistené scenáre o vplyve pestovania týchto rastlín 
na biodiverzitu, zmeny v krajine a životné pros-
tredie. Viac ako 50 účastníkov využilo možnosť 
získať nové poznatky z oblasti ekofyziológie, 
ekológie, ekonomiky, energetiky, environmen-
talistiky, legislatívy pestovateľských, zberových 
a spracovateľských technológií. Čestným hosťom 
podujatia bol dlhoročný odborný pracovník SPU 
v Nitre doc. Ing. Jozef Húska, CSc., ktorý sa ak-
tívne podieľal na prvých experimentoch v oblasti 
pestovania vŕby košikárskej (Salix viminalis L.) 
a Amaranthus giganticus v našich podmienkach. 

Najviac pozornosti bolo venované energetickým 
rastlinám rôznych druhov a klonov rodu vŕba, to-
poľ, Miscanthus a Amaranthus. Medzi témami re-
zonoval najbežnejší spôsob využitia energetickej 
biomasy v našich podmienkach – spaľovanie, ako 
aj možnosť produkcie bioplynu.                     

Ing. Žaneta Pauková, PhD.,  
Ing. Pavol Otepka, PhD., FEŠRR

nerských univerzít. Členovia výročného zasad-
nutia schválili správu o činnosti za minulý rok, 
ako aj plán aktivít na roky 2013-2014. Zasadnu-
tie, ktoré svojím príhovorom otvoril prezident 
VUA prof. Peter Bielik, rektor SPU, prinieslo 
množstvo nových nápadov, postrehov a návr-
hov, ktoré predniesli účastníci stretnutia. Vede-
nie VUA predstavilo novú iniciatívu VUA Mladí 
(VUA YOUTH), ktorej úlohou bude užšie pre-
pojenie študentov  a  manažmentu členských 
univerzít asociácie.  Za nových členov VUA boli 
schválené dve univerzity (Uralská štátna poľ-
nohospodárska univerzita z Ruska a Kazašská 
štátna poľnohospodárska univerzita z Kaza-
chstanu).K najvýznamnejším aktivitám v roku 
2014 bude patriť vydávanie vedeckého časopisu 
Visegrad Journal of Bioeconomy and Sustaina-
ble Development a medzinárodná letná škola, 
organizovaná v júli 2014 v spolupráci s Hamburg 
University of Applied Science na tému udržateľ-
ného rozvoja a manažmentu vodných tokov.                                                     

Prof. Dr. Ing. Elena Horská 

Do festivalu prihlásili filmári z 24 krajín štyroch 
kontinentov 152 filmov. Najviac filmov - 47 - bolo 
prihlásených zo Slovenska, 25 z Nemecka, 16 
z ČR, 11 z Poľska. Pohľady na agrosektor ponúk- 
li aj filmári z exotických krajín – z Iránu, Etiópie, 
Číny, Guiney-Bissau či Izraela. Tradičné podujatie 
sa z objektov CVŽV presunulo aj do priestorov 
oboch nitrianskych univerzít (SPU a UKF) a do 
nákupno-zábavného centra Galéria Mlyny, kde sa  
uskutočnilo viac ako 100 premietaní  pre odbornú 
a laickú verejnosť. Ako nás informovali organizá-
tori produkcie festivalových filmov na SPU, záu-
jem študentov a pedagógov bol veľký a niektoré 
filmy chcú využiť aj v pedagogickom procese – 
zapožičať ich možno v CVŽV Lužianky.  

Ocenenia pre najlepšie filmy                                                                                 
Ocenenia získalo 17 filmov z 11 krajín. Medzi-

národná porota vyberala z 52 súťažných snímok. 
Hlavnú cenu Agrofilmu MAGNA MATER získal 
nemecký film San Agustin – odliv v plastovom 
mori, réžia: G. Gruber, A. Hick a M. Schmitt. 
Prvú cenu získal opäť nemecký dokument Pleseň 
zemiaková – Nákazový cyklus Phytohthory in-
festans, réžia R. Stumm. Slovenský dokument No-
rik muránsky získal cenu ministra pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR. Cenu rektora SPU v Nitre 
získal čínsky film Cirkulačný skleník.            rch 

Katedra práva Fakulty európskych štúdií a re-
gionálneho rozvoja SPU iniciovala spoluprá-
cu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR) pri riešení výskumnej úlohy. Inicia-
tíva viedla k uzatvoreniu zmluvy o spolupráci 
medzi SPU a ÚPSVaR-om, ktorú 25. septembra 
na pôde SPU podpísal rektor prof. Peter Bie-
lik a generálny riaditeľ ÚPSVaR-u  Mgr. Marián 
Valentovič. Prítomná bola aj dekanka FEŠRR 
prof. Anna Bandlerová a prodekanka doc. Eleo- 
nóra Marišová (na snímke). Hlavným cieľom 
výskumnej úlohy, do ktorej sa zapoja aj dokto-
randi, bude vyhodnotenie kvality a efektívnos-
ti činností odborov služieb zamestnanosti na 
ÚPSVaR, a to vo všetkých regiónoch SR. Ako sa 
vyjadrila doc. E. Marišová, spolupráca v tejto 
oblasti je pre obe strany prínosná, nakoľko vý-
sledkom výskumu bude návrh koncepcie me-
tód a postupov pri zabezpečovaní zvyšovania 
efektívnosti odborov služieb zamestnanosti. rch 

SPU skolaudovala penzión v Oponiciach  
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, s.r.o., Kolíňany, v rámci Programu rozvoja vidie-
ka na roky 2007 – 2013 (Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym čin-
nostiam) realizoval projekt Prestavba rodinného domu na penzión, schváleného Pôdohos-
podárskou platobnou agentúrou. 

pokračovanie zo strany 1

Výročné zasadnutie VUA

SPU podpísala zmluvu 
s ÚPSVaR-om

Foto: za
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Z histórie katedry 
Základy KMi boli spojené so vznikom Ústavu 

fytopatológie a bakteriológie v roku 1946. Od 
vzniku samostatnej Vysokej školy poľnohos-
podárskej (VŠP) v Nitre v roku 1952 bola vy-
tvorená Katedra ochrany rastlín s úsekom mik-
robiológie, kde sa vyučoval  predmet bakterio-
lógia všeobecná a poľnohospodárska. Samo-
statná Katedra poľnohospodárskej mikrobioló-
gie (neskôr len mikrobiológie) vznikla v roku 
1963 odčlenením od Katedry ochrany rastlín 
a  až do roku 1972 ju viedol prof. Ing. Draho-
mír Marendiak, CSc. V tomto roku bola spolu 
s ďalšími 18-timi katedrami zrušená a zlúče-
ná s Katedrou fyziológie rastlín a Katedrou 
botaniky na Katedru rastlinnej biológie. V AR 
1977/78 sa odčlenila Katedra botaniky a zosta-
la Katedra fyziológie rastlín a mikrobiológie. 
Následne v AR 1982/83 sa Katedra fyziológie 
rastlín odčlenila a vznikla Katedra ochrany ži-
votného prostredia a mikrobiológie. O rok, po 
revolučnom roku 1989, nadobudla opäť svoju 
pôvodnú samostatnosť ako Katedra mikrobio-
lógie Agronomickej fakulty VŠP. Vedúcou bola 
doc. Ľ. Kopčanová a neskôr doc. T. Števlíková. 
Od 1.1. 2003 sa Katedra mikrobiológie stala sú-
časťou Fakulty biotechnológie a potravinárstva 
SPU v Nitre. 

Zo súčasnosti
Od 1.9. 2003 je vedúcou KMi doc. Ing. Soňa 

Javoreková, PhD. V súčasnosti má katedra 15 
stálych zamestnancov, ponúka 13 predmetov 
na 1. a 2. stupni štúdia (z toho tri aj v anglic-
kom jazyku) a tri predmety na 3. stupni štúdia. 
Od roku 1999 má evidovaných viac ako 250 
obhájených záverečných bakalárskych a inži-
nierskych prác, v súčasnosti má veľmi dobre 
zabezpečený odborný rast zamestnancov  - ob-
hájených  je 23 dizertačných a päť habilitač-
ných prác. 

KMi za 50 rokov dosiahla vynikajúce výsled-

ky v pedagogickej, vedeckej a výskumnej oblas-
ti. V minulosti sa vo výskume orientovala naj-
mä na pôdnu mikrobiológiu a mikrobiológiu 
tráviaceho traktu živočíchov, v súčasnosti na 
charakteristiku  mikroorganizmov izolovaných 
z potravín, potravinárskych komodít, z pôdy, 
krmív,  kompostov a biokalov, charakteristiku 
mikrocenóz v prostredí s využitím  klasických 
mikrobiologických metód,  v prípade fenotypo-
vej charakteristiky s využitím metódy BIOLOG® 

a genotypovej s využitím  metód PCR me-
tód (DGGE, BOX, qPCR). V ostatných rokoch 
sa tiež intenzívne zameriava na sledovanie 
antibiotickej rezistencie a samotnej produkcie 
sekundárnych metabolitov (antibiotík a myko-
toxínov) produkovaných izolovanými mikroor-
ganizmami.

 Pri príležitosti jubilea  KMi sa 5. - 6. februára 
konal na pracovisku medzinárodný vedecký se-
minár Život v pôde, s účasťou kolegov  z Tech-
nickej univerzity vo Zvolene, Biologického cen-
tra AVČR České Budějovice, Českej zeměděl-
skej univerzity v Prahe a Mendelovej univerzity 
v Brne. V spolupráci s nimi bol vydaný zborník 
vedeckých prác s názvom Vedecké práce z ob-
lasti poľnohospodárskej mikrobiológie, ktorý 
prináša  najaktuálnejšie výsledky výskumu 
z oblasti aktivity pôdnych mikroorganizmov v 
jednotlivých subhorizontoch nadložného hu-
musu v lesnom poraste, o biodegradácii látok 
v kompostoch, o vplyve pestovania zmiešaných 
kultúr na veľkosť úrod, o vplyve aplikácie pesti-
cídov na vybrané ukazovatele a charakteristiky, 
o význame sledovania výskytu keratinofilných 
a keratinolytických húb v prostredí a možnom 
spôsobe uchovávania kultúr mikroskopických 
húb na silikagéloch. 

 Zamestnanci katedry sa doteraz zapojili do 
riešenia viac ako 70 projektov, z toho 11 edu-
kačných, 22 vedeckovýskumných a 8 v rámci 
APVV. Tiež participovali v troch štátnych ob-
jednávkach, v štyroch interných grantoch SPU, 
v 19-tich vedeckovýskumných grantoch na 
národnej a v štyroch na medzinárodnej úrov-
ni, riešili 11 projektov zameraných na pomoc 
praxi formou hospodárskych zmlúv a VHČ (ve-
decko-hospodárska činnosť). Katedra neustále 
spolupracuje s praxou a poskytuje poradenstvo 
v oblasti výskytu a aktivity mikroorganizmov 
vo vode, pôde, vzduchu, v krmivách a v potra-
vinách. Výskumní zamestnanci a doktorandi 
KMi zhodnotili výsledky svojej výskumnej čin-
nosti vo viac ako 830-tich publikáciách (eviden-
cia od r.1999). Možno vyzdvihnúť najmä 46 ve-
deckých publikácií v zahraničných a domácich 
karentovaných časopisoch, ako aj v 168 zahra-
ničných a domácich nekarentovaných časopi-
soch. Od  roku 2011 z iniciatívy  zamestnancov 
katedry - doc. Ing. Miroslavy Kačániovej, PhD., 
a  Ing. Lukáša Hlebu, PhD., v spolupráci s vede-
ním  FBP, začal šesťkrát do roka vychádzať me-
dzinárodný vedecký časopis Journal of Micro-
biology, Biotechnology and Food Sciences, 
ktorý patrí do skupiny časopisov s otvoreným 
prístupom (Open Access),  vydávaných v an-
glickom jazyku v on line forme. Jeho hlavné 
zameranie je publikovanie originálnych vedec-
kých výsledkov z oblasti aplikovanej  mikrobio-
lógie, mikrobiológie potravín a biotechnológie. 
Registrovaný je vo viacerých databázach, ako 
EBSCO, CABI, CAS, DOAJ, FAO, SHERPA-RO-
MEO a ďalšie.

Viac informácií o katedre nájdete na: www.
fbp.uniag.sk  alebo v odbornej  publikácii Poľ-
nohospodárska mikrobiológia v podmienkach 
SPU v Nitre vydanej k 50. výročiu vzniku KMi.         

Doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD., 
vedúca Katedry mikrobiológie FBP SPU

Katedra mikrobiológie oslávila 50 rokov svojej existencie Nový projekt s podporou Medzinárodného  
vyšehradského fondu

Modely internacionalizá-
cie podnikania vyšehrad-
ských krajín – hľadanie regio- 

nálnych špecifík (Patterns of Business Interna-
tionalization in Visegrad Countries – In Search of 
Regional Specifics) je názov nového medzinárod-
ného projektu s podporou Medzinárodného vyše-
hradského fondu, s dobou riešenia v rokoch 2013 
- 2014. Projekt (Standard IVF Grant No. 21310034) 
je zameraný na integráciu výskumných pra-
covníkov z krajín V4 prostredníctvom výmeny 
skúseností z výskumných aktivít a benefituje zo 
vzájomnej výmeny poznatkov a znalostí medzi 
partnerskými univerzitami ako aj mimo nich. 
Súčasťou výskumného projektu bude V4 konfe-
rencia organizovaná 3. apríla 2014 v Krakove. Na 

projekte participuje 14 výskumníkov 5 univerzít 
zo 4 krajín. Hlavným riešiteľom a koordinátorom 
je Dr. hab. Krzysztof Wach z Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie (Poľsko), miestnymi koor-
dinátormi sú: Vysoká škola ekonomická v Prahe 
(Česko), Politechnika Gdańska (Poľsko), Miskolci 
Egyetem (Maďarsko) a Slovenská poľnohospo-
dárska univerzita, ktorú zastupuje prof. Dr. Ing. 
Elena Horská (miestna koordinátorka) a Ing. Jana 
Gálová z Katedry marketingu Fakulty ekonomiky 
a manažmentu. 

Viac o projekte čítajte na:  
www.visegrad.uek.krakow.pl/index.html
Viac informácií o konferencii v Krakove (3. apríla 
2014) nájdete na: www.conference.uek.krakow.pl   

Prof. Dr. Ing. Elena Horská

Prínosy z mobilít v rámci projektu TRIVE

Na Katedre mikrobiológie (KMi) Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa 18. 
septembra konalo slávnostné zasadnutie pri príležitosti 50. výročia vzniku  katedry. Zú-
častnilo sa na ňom 43 súčasných i  bývalých zamestnancov a  doktorandov, pozvanie pri-
jali aj členovia, ktorí stáli pri jej zrode v  roku 1963 a  svojimi spomienkami priblížili toto 
obdobie. Dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., pri tejto slávnostnej príležitosti, ocenil za 
významný prínos v rozvoji fakulty a katedry bývalé vedúce - doc. Ing. Ľudmilu Kopčanovú, 
CSc., a doc. Ing. Tatianu Števlíkovú, CSc.

Pri príležitosti 50. výročia vzniku KMi FBP sa 
stretli súčasní i bývalí zamestnanci.                                                   

Maskot na základných školách na Malte propa-
guje recykláciu odpadu.

Foto: archív FBP

Mobilitný projekt VETPRO 2012 - 2014: ZELENÝ MOST

Kancelária zahraničných vzťahov a medziná-
rodných vzdelávacích programov SPU pod vede-
ním prof. Dr. Ing. Eleny Horskej, prorektorky pre 
zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou, koordi-
nuje univerzitný mobilitný projekt LDV VETPRO: 
Zelený most: európske skúsenosti pre lokálny 
udržateľný rozvoj (č. 12323 0202). Jeho cieľom 
je zvýšiť kvalitu celoživotného vzdelávania v ob-
lasti trvalo udržateľného rozvoja v agropotravi-

nárskom sektore v podmienkach Slovenska pro-
stredníctvom vytvorenia zeleného mostu medzi 
účastníkmi mobilít a prijímajúcimi inštitúciami.

Mobility poskytnú priestor pre získanie európ-
skych skúseností v oblasti praktickej implemen-
tácie opatrení smerujúcich k trvalo udržateľné-
mu rozvoju v špecifických oblastiach spojených 
s poľnohospodárskou prvovýrobou, potravinár-
stvom, trhom potravín, regionálnym rozvojom 
a nadväzujúcimi službami. Z doteraz realizova-
ných odborných pobytov môžeme spomenúť 
pobyty na výskumných ústavoch v Poľsku, v ČR 

a Nemecku, návštevu veľkokapacitnej farmy cho-
vu ošípaných v Dánsku, návštevu univerzitných 
pracovísk na Ege Univerzite v Izmire či centrály 
transferových centier dunajského regiónu Stein-
beis v Nemecku, alebo lokálnych komunít a envi-
ronmentálnych aktivistov na Malte.

O skúsenostiach z odborných pobytov čítajte na: 
www.fem.uniag.sk/Elena.Horska/zemo/

Prof. Dr. Ing. Elena Horská, 
koordinátorka projektu

Prof. D. Húska a doc. Ľ. Jurík za okrúhlym sto-
lom so zástupcami Steinbeis v Nemecku. 

 Na veľkokapacitnej farme ošípaných v Dán-
sku.                                                 Foto: P. Juhás

Foto: Ľ.  Jurík

 Foto: J. Palúchová

V rámci projektu TRIVE sa od 1. do 10. júla 
skupina zamestnancov Technickej fakulty 
(prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD., Ing. Mi-
roslav Macák, PhD., a doc. Dr. Ing. Juraj Maga) 
absolvovala mobilitu v Dánsku. 

Cieľom bola účasť na 35. medzinárodnej vedec-
kej konferencii CIOSTA 2013 s názvom Od efek-
tívneho k inteligentnému poľnohospodárstvu a 
lesníctvu, ktorá sa konala v konferenčnom cen-
tre vo Vingstede. Organizátorom bola CIOSTA. 
  V špeciálnej sekcii Reťazce zelených zásob za-
mestnanci TF prezentovali príspevok Inteligentný 
model umožňujúci kvantifikovať spotrebu ener-
gie a emisie NOx  uvoľňované v poľných operá-
ciách za účelom environmentálne prijateľného a 
efektívneho riadenia poľnej strojovej techniky a 
v priebehu konferencie prof. L. Nozdrovický vie-
dol sekciu R4 s názvom Riadenie poľnej strojovej 
techniky. V rámci mobility navštívili aj výskumné 
centrum Katedry techniky vo Foulum - Tjele, 
Univerzita v Aarhuse, kde rokovali o rozvoji spo-
lupráce v oblasti tvorby a prípravy študijného 
programu zameraného na biosystémové inžinier-
stvo a energetickú sebestačnosť. Zároveň pred-
niesli dve prednášky: Zvyšovanie atraktívnosti 
študijných programov zameraných na poľnohos-
podársku techniku v podmienkach SR a Vývoj a 
rozširovanie študijného programu zameraného 
na biosystémové inžinierstvo s dôrazom na ob-
lasť biopalív na Slovensku. 

Podľa účastníkov pracovnej cesty, mobilita spl-

nila svoje ciele a významne prispela k prezento-
vaniu vlastných výsledkov vedeckovýskumnej 
práce a k rozvoju kontaktov s poprednou univer-
zitou v Aarhuse v Dánsku. 

Prof. Ing. Viera Paganová, PhD., a Ing. La-
dislav Bakay, PhD., z Fakulty záhradníctva 
a krajinného inžinierstva absolvovali 7. - 11. 
mája mobilitu v Miláne, Taliansko. 

Cieľom bola účasť na 16. ročníku European Fo-
rum on Urban Forestry (EFUF), medzinárodnom 
sympóziu venovanom mestským lesom a zelenej 
infraštruktúre sídiel. Odborníci z SPU predstavili 
formou posterovej prezentácie výsledky výsku-
mu Katedry biotechniky zelene FZKI orientova-
ného na selekciu netradičných druhov drevín pre 
mestské prostredie. Výsledky sú publikované v 
zborníku abstraktov na webovej stránke EFUF. V 
samostatnej prednáške Súčasné prímestské lesy 
na Slovensku prezentovali výsledky analytické-
ho prieskumu rekreačných a prímestských lesov 
v SR s využitím databázy LGIS. Podľa účastníkov 
mobility prínosom bolo nadviazanie kontaktov 
v oblasti výskumu adaptability drevín v urbani-
zovanom prostredí  s Lesníckou fakultou v Tha-
randte (Nemecko) a Univerzitou v Bari (Talian-
sko). Zapojili sa aj do projektu COST F1204, ktorý 
sa bude venovať prepojeniu environmentálnych 
a sociálnych aspektov zelenej infraštruktúry a 
mestskej zelene v sídlach. Prof. Paganová a Ing. 
Bakay sú členmi pracovnej skupiny WG1, ktorá je 
orientovaná na výskum environmentálnych slu-
žieb zelenej infraštruktúry a mestskej zelene vo 
vzťahu ku klimatickej zmene.            

                                   Renáta Chosraviová

FEŠRR a FBP získali grant Jean Monnet – Centrum Excelentnosti 
Pôdna politika EÚ – cesta k udržateľnej Európe

Spoločný návrh medzinárodného výskumného projektu v rámci programu Jean Monnet - Cen-
trum Excelentnosti, podaný pod koordináciou prof. JUDr. Anny Bandlerovej, PhD., v  júli 2013 
schválila Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA) so sídlom 
v Bruseli.

Projekt je unikátnym v SR, keďže je zatiaľ 
prvým a jediným v rámci uvedenej kategórie 
programu. 

Na príprave návrhu sa podieľali členovia vý-
skumného tímu z FEŠRR (JUDr. Lucia Palšová, 
PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., prof. 
RNDr. Pavol Bielek, DrSc.,) a z FBP (prof. MVDr. 
Peter Massányi, DrSc.). 

Podnetom pre podanie návrhu projektu boli 

najmä prioritné ciele zverejnené v  rámci  7. Akč-
ného plánu  - životné prostredie a stratégie Eu-
rópa 2020. Hlavným cieľom vytvoreného centra 
bude zlepšenie multidisciplinárneho prístupu 
k poznatkom a zručnostiam z oblasti politiky 
a legislatívy ochrany pôdy vedúcej k zlepšeniu 
prírodných zdrojov EÚ. Účelom centra bude tiež 
vytvorenie synergie medzi fakultami SPU v Nitre 
v rámci rôznych prístupov k tematickému zame-
raniu projektu. Cieľovou skupinou budú študen-
ti doktorandského a postdoktorandského štúdia, 
ako aj  mladí výskumní pracovníci do 35 rokov, 

pokračovanie na strane 5
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Katedra jazykov učí slovenčinu Erasmus študentov
V rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogramu Erasmus – akcia EILC – Erasmus in-
tenzívne jazykové kurzy získala Katedra jazykov (KJ) Fakulty ekonomiky a manažmentu vo výbero-
vej procedúre na rok 2013 opäť grant Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spolu-
prácu. Na základe neho sa konal intenzívny trojtýždňový kurz (č. 13204-0369/NITRA02) slovenské-
ho jazyka  (SJ) pre zahraničných študentov. 

V spoločenskom centre Fontána v Piešťa-
noch sa 18. septembra konal 20. ročník 
tradičnej a najväčšej floristickej súťaže 
na Slovensku - Victoria Regia.

Čo je ECLAS?
ECLAS - The European Council of Landscape  
Architecture Schools je združením univerzit-
ných učiteľov a výskumníkov v krajinnej archi-
tektúre.                                          
Ako vzniklo?
Paneurópska spolupráca krajinno-architekto-

nických škôl nadviazala na dlhodobú národnú 
a cezhraničnú kooperáciu viacerých krajín a re-
giónov Európy a začala sa na prelome 80-tych až 
90-tych rokov 20. storočia stretnutiami v Berlíne 
(1989) a vo Viedni (1990). Na základe úspeš-
ných stretnutí bola založená Európska konfe-
rencia škôl krajinnej architektúry, prvé stretnu-
tie v rámci novovzniknutého združenia bolo v 
roku 1991 vo Wageningene (Holandsko). Súčas-
ný názov a štatút ECLAS získalo v roku 2000 na 
stretnutí v Dubrovníku (Chorvátsko). Združuje 
viac ako 220 univerzít z vyše 30 európskych a 20 
mimoeurópskych krajín.
Aké sú hlavné ciele ECLAS?
ECLAS vzniklo na bohatom krajinnom dedičstve 
a intelektuálnych tradíciách Európy, s cieľom vy-
tvárať akademickú sieť, platformu a transfer in-
formácií, skúseností a ideí v krajinnej architektúre 
na európskej úrovni, zabezpečovať podporu výuč-
by tejto disciplíny na vysokej úrovni, podporovať 
interakciu medzi akademikmi a výskumníkmi, 
zvyšovať povedomie odbornej a laickej verejnos-
ti o krajinnej architektúre a iniciovať dialóg s eu-

rópskymi orgánmi, inštitúciami a organizáciami.
S cieľom podporiť vyšší štandard vo vzdelaní 

a výskume v krajinnej architektúre, zvýšiť pove-
domie o tomto vednom odbore, ECLAS udeľuje 
ocenenia pre mimoriadne výkony učiteľov, vý-
skumníkov a študentov krajinnej architektúry.

Prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., FZKI

Organizačne ho od 1. do 21. septembra zabezpe-
čovala KJ. Koordináciu  kurzu prebrala po PhDr. 
J. Vrbovej, PhD., kolegyňa  Mgr. A. Holúbeková, 
PhD., a v spolupráci s ďalšími zamestnankyňa-
mi katedry - Mgr. M. Fördösovou, PhD. , Mgr. 
K. Klimentovou, Mgr. Z. Rebičovou, PhD., Mgr. 
V. Prídavkovou a autorkou článku vypracovali 
metodiku kurzu a zabezpečovali výučbu.  Záu-
jem o kurz prejavilo 19 zahraničných Erasmus 
študentov  z Nemecka, Poľska, Grécka, Turecka, 
Talianska, Španielska a Francúzska, ktorí absol-
vovali 60 hodín teoretickej jazykovej prípravy 
z gramatiky a konverzácie SJ. Okrem jazykových 
cvičení mali možnosť vybrať si z dvoch modu-
lov: slovenské piesne a tance alebo slovenská 
kuchyňa. Neoddeliteľnou súčasťou výučby bolo 
aj oboznámenie účastníkov kurzu so životom, 
históriou a kultúrnymi tradíciami Slovenska. 
KJ v spolupráci s Nitrianskou organizáciou ces-
tovného ruchu zabezpečila pre frekventantov 
zážitkový balíček, zameraný na poznávanie 
histórie Nitry a ochutnávku medoviny, spojenú 
s odborným výkladom. Nemenej zaujímavý bol 
pre nich celodenný výlet do Bratislavy. Počas 
druhého týždňa študenti navštívili Banskú Štiav-
nicu.  Po premietnutí krátkeho filmu sa ponorili 
do útrob štiavnickej bane Bartolomej  a oboz-
námili sa s ťažbou zlata a striebra v minulosti a 
v súčasnosti. História na nich čakala aj v kaštieli 
vo Svätom Antone. Posledný deň kurzu  študenti 
písali záverečný test, ktorý bol previerkou ich na-
dobudnutých vedomostí.  Vyvrcholením pobytu 
bola večerná Goodbye party, na ktorej vystúpili 
absolventi kurzu v slovenských krojoch, zatan-

covali slovenské tance, ale aj prezentovali svoju 
národnú kuchyňu. Nechýbala turecká polievka 
z jogurtu a ryže, talianske cestoviny, nemecké 
praclíky a zemiakový šalát, francúzske palacinky 
a iné kulinárske dobroty. Výbornú náladu v záve-
re vystriedala nostalgia. Ťažko sa lúčilo s novými 
priateľmi. Na pamiatku dostali všetci od Katedry 
jazykov CD nosič, ktorý zachytáva momenty ich 
pobytu na kurze slovenského jazyka na  SPU v 
Nitre. Títo študenti budú v nasledujúcich rokoch 
študovať na rôznych univerzitách a vysokých 
školách na Slovensku. Kurz slovenčiny na našej 
univerzite bol teda ich prvým krokom do nezná-
meho sveta.
Pedagogickí pracovníci KJ opäť ukázali svoju 
profesionalitu a pripravenosť participovať na ja-
zykových kurzoch pre zahraničných študentov. 
O grant na organizovanie EICL kurzov sa budú 
uchádzať aj v budúcnosti. Aj to je jedna z foriem, 
ako propagovať  v zahraničí dobré meno našej 
alma mater.        

PaedDr. Ľubomíra  Moravcová, PhD., FEM

Ocenenie ECLAS získal doktorand Attila Tóth z FZKI SPU

Súťaž prebehla v troch kategóriách: základné, 
záhradnícke stredné a vysoké školy a profesio-
náli, v ktorej mala svoje zastúpenie aj FZKI SPU. 
Lukáš Valenta, študent I. stupňa ŠP záhradníc-
tvo (na snímke), zhotovil kvetinovú dekoráciu 
na tému Plynutie vody a času mestom - závesný 
aranžmán, Prekvapenie - kvetinový aranžmán, 
Partnerské mestá mesta Piešťany – exteriérová 
florálna zosadzovaná kompozícia, Kytica pre ju-
bilujúce mesto Piešťany. Medzi profesionálmi zís-
kal v téme Prekvapenie druhé miesto, v celkovom 
poradí medzi profesionálmi skončil štvrtý. 

Témy 20. ročníka súťaže sa niesli v  zmysle 
myšlienky výročia: Piešťany kvitnú už 900 ro-
kov, uplynulo aj 45 rokov od založenia Strednej 
odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch a 20 
rokov od vzniku národnej súťaže vo viazaní a 
aranžovaní kvetín. Sprievodným programom 
podujatia bola výstava súťažných prác, výstava 
ovocia a zeleniny a jedinečné Kvetinové korzo za-
hrňujúce alegorické vozy, pešie a skupinové ale-
górie. Hlavným organizátorom podujatia bola už 
tradične Stredná odborná škola záhradnícka Pieš-
ťany, spoluorganizátorom bolo mesto Piešťany, 
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. Poduja-
tie sa konalo pod záštitou MŠVaV SR a predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša.

FZKI sa do súťaže zapojila už tretí raz od roku 
2002, keď v kategórii profesionáli B získala 3. 
miesto a v kategórii školy 1. miesto. 

Účasť na tomto významnom  podujatí  zname-
ná reprezentáciu univerzity a zviditeľnenie osob-
nostného potenciálu študentov. Veríme, že aj v 
budúcnosti budú podobné aktivity, v rámci vý-
učby predmetu viazačstvo a aranžovanie kvetín, 
atraktívne pre našich študentov. 

 Ing. Milan Knoll, PhD., FZKI

Európska rada škôl krajinnej architektúry (ECLAS) oceňovala koncom septembra vynikajúcich študentov, učiteľov a výskumníkov 
za ich mimoriadny prínos pre rozvoj profesie krajinnej architektúry na európskej úrovni. Vyznamenanie Vynikajúci študent v ka-
tegórii Master (Outstanding Student Award - Master) získal Ing. Attila Tóth, doktorand z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry 
FZKI SPU.  Ako prvý zo Slovenska si prevzal toto významné európske ocenenie v odbore krajinná architektúra. 

FZKI na Victoria Regia 2013

TF rozvíja spoluprácu s Ľvovskou 
univerzitou

S podporou vedenia TF SPU a FO OZ PŠaV na 
TF sa zamestnanci fakulty 19. – 25. septembra zú-
častnili na medzinárodnom vedeckom a praktic-
kom fóre Teoretické základy a praktické aspekty 
technológií šetriacich zdroje slúžiace na zlepšenie 
poľnohospodársko-priemyselnej výroby a rozvoj 
vidieka na národnej poľnohospodárskej univerzi-
te v Ľvove. Na spoločnom zasadnutí vedenia TF s 
členmi Kolégia dekana Fakulty mechaniky a ener-
getiky Ľvovskej národnej poľnohospodárskej uni-
verzity sa hľadali možnosti spolupráce v oblasti 
výmeny študentov a pedagogických pracovníkov. 
Po vedeckej rozprave, do ktorej sa aktívne zapoji-
li aj naši zástupcovia so svojimi príspevkami, sa 
konalo priateľské futbalové stretnutie medzi za-
mestnancami oboch fakúlt. Vo vyrovnanom zápa-
se pred vynikajúcou diváckou kulisou sa šťastie 
nakoniec priklonilo na našu stranu a gólmi M. 
Prístavku a Z. Tkáča zvíťazilo mužstvo TF 2:0. 

Doc. Ing. Maroš Korenko, PhD., TF

covania rastlinných produktov, schválený vo VR 
FBP pre  študijný odbor  6.1.13 Spracovanie poľ-
nohospodárskych produktov a doc. Ing. Radosla-
vovi Židekovi, PhD., z Katedry hygieny a bezpeč-
nosti potravín, schválený vo VR FBP pre študijný 
odbor 6.1.13  Spracovanie poľnohospodárskych 
produktov. 

Cena rektora za publikačnú činnosť
Ďalšou časťou  programu bolo udelenie Ceny 

rektora SPU v Nitre  za publikačnú činnosť v 
roku 2012.  V kategórii vedecký článok - mladý 
výskumný pracovník bola cena udelená Vladi-
mírovi Vietorisovi z FBP,  za článok publikova-
ný v spoluautorstve v časopise TALANTA. 

Za úspešnú publikáciu v roku 2012 si z rúk 
rektora prevzal čestné uznanie Marek Živčák,  
ktorý získal ocenenie Slovenskej akadémie pô-
dohospodárskych vied v 9. ročníku súťaže o naj-
lepšiu vedeckú prácu publikovanú v roku 2012 
v kategórii Mladých výskumných pracovníkov. 
Prácu publikoval v spoluautorstve v časopise 
Plant Physiology and Biochemistry. 

V kategórii vedecká monografia  v biologic-
kých a poľnohospodárskych vedách bola cena 
udelená autorskému kolektívu Miroslav Jurá-
ček, Daniel Bíro, Branislav Gálik, Milan Šim-
ko, Michal Rolinec, Ondrej Pastierik, Andrej 
Kupecsek, František Csidey, Peter Jablonický 
a Marián Majlát z FAPZ za monografiu Výživná 
hodnota a silážovateľnosť hybridov kukurice sia-
tej. V kategórii vedecká monografia  v ekonomic-
kých a spoločenských vedách bol ocenený au-
torský kolektív: Ľubomír Gurčík, Izabela Ada-
mičková, Viktor Porhajaš a Natália Turčeková 
z FEM za monografiu Metodologické aspekty 
hodnotenia ekonomickej efektívnosti výroby 
ovocia v podmienkach Slovenskej republiky.  

V kategórii vedecká monografia v technických 
vedách získal cenu kolektív autorov: Miroslav 
Žitňák – Miroslav Macák z TF za monografiu 
Matematický model výpočtu efektívnosti dopra-
vy poľnohospodárskych materiálov. V kategórii 
vysokoškolská učebnica bola cena udelená  za 
učebnicu Všeobecná zootechnika  kolektívu au-
torov:  Ondrej Kadlečík – Radoslav Kasarda. 

V kategórii vedecký článok roka bol ocene-
ný Peter Tóth, z FAPZ, za článok publikovaný 
v spoluautorstve v časopise New Phytologist. 
 Záver podujatia už tradične obohatil svojím vy-
stúpením FS Zobor, v prvej časti zazneli SPEVY z 
Liptovskej Tepličky, v druhej sa predstavila taneč-
ná zložka FS s TANCAMI  z Liptovských Sliačov.                                      

Renáta Chosraviová

Menovací dekrét si 2. októbra  prevzala 
z rúk rektora SPU aj doc. Ing. Martina Fixe-
lová, PhD., z Katedry hygieny a bezpečnos-
ti potravín, ktorej bol po predchádzajúcom 
schválení vo VR FBP priznaný vedecko-pe-
dagogický titul docent s účinnosťou od 1. 
mája 2013 pre  študijný odbor 6.1.13 Spraco-
vanie poľnohospodárskych produktov.

Z otvorenia nového AR na SPU
pokračovanie zo strany 1

Nitre. „Dostali ste šancu rozšíriť obzor svojho 
poznania o nové, originálne, doposiaľ nepo-
znané a ste pripravení na samostatnú vedeckú 
a tvorivú činnosť. Ako toto bohatstvo využijete, 
záleží však len od vás samotných. No buďte si 
vedomí, že prax a reálny život sa líšia od škol-
ských lavíc, prinášajú nielen úspech, ale aj skla-
manie.“ povedal rektor okrem iného vo svojom 
príhovore.

Slávnostné zhromaždenie, ktoré viedla prorek-
torka prof. Zdenka Gálová, obohatil svojím vy-
stúpením FS Zobor.               rch

Noví absolventi doktorandského  
a MBA štúdia
pokračovanie zo strany 1

Celý aktívny život sme zasvätili náročnej 
práci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ale aj 
manažérskej či vzdelávacej  činnosti. S poľu-
tovaním a čiastočne s bezradnosťou sme na 
stretávke diskutovali o ďalšom smerovaní náš-
ho poľnohospodárstva a potravinárstva. Boli 
sme pri rozvíjajúcom sa hospodárení  na pôde, 
rozvoji vidieka, stabilizácii zamestnanosti na 
dedinách, využívaní poľnohospodárskej pôdy, 
podporovaní kultúry a športu na vidieku, bu-
dovaní rekreačných zariadení a ďalších aktivít. 
Viacerí sme si kládli otázky, kam kráča naše 
súčasne poľnohospodárstvo, keď viac ako po-
lovicu poľnohospodárskych produktov dováža-
me zo zahraničia. Pritom máme vysoký podiel 
nezamestnaných na vidieku, vhodné prírodné 
podmienky na produkciu základných komodít 
mierneho pásma, zeleniny, ovocia a ostatných 
produktov špeciálnej rastlinnej výroby. Ešte väč-
šie hrozby pre našich farmárov sú v živočíšnej 
výrobe, kde sa významne  znižujú stavy základ-

ných stád hospodárskych zvierat a je podstatný 
podiel agrosubjektov, ktoré ustupujú od pod-
nikania v živočíšnej výrobe v dôsledku nižšej 
konkurencieschopnosti v porovnaní s vyspelý-
mi agrárnymi krajinami EÚ. Podľa prieskumov 
spotrebiteľského správania je v súčasnosti v SR 
taká situácia, že  zákazníci skôr uprednostňujú 
pri nákupoch nižšie ceny potravín, ako kvalitu. 
Aj keď po potravinových škandáloch (choroba 
šialených kráv, vlna vtáčej chrípky, baktérie 
EHEC, poľský megaškandál s používaním po-
sypovej soli v potravinách a ďalšie potravinové  
kauzy) sa slovenský zákazník i obchodné re-
ťazce, pomaly začínajú orientovať aj na domácu 
bezpečnú a zdravotne neškodnú produkciu, čo 
možno pokladať za pozitívny prístup. Uvedené, 
ale aj ďalšie aktuálne problémy by mali byť vý-
zvou pre našich mladších kolegov, ako znovu 
obnoviť domácu poľnohospodársku a potravi-
nársku produkciu na úroveň, ktorú si tradíciami  
zaslúži.             Prof. Ing. Dušan Šimo, PhD.

Stretávka po päťdesiatich rokoch s mottom: „Vezmi si čas na priateľov 
skôr, než ti priateľov vezme čas.“ (pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

A. Tóth získal inžiniersky diplom v roku 2012 
na SPU v Nitre. Diplomová práca, ktorú vy-
pracoval v rámci medzinárodnej spolupráce vo 
vede a vzdelávaní - Akcia Rakúsko-Slovensko, 
získala Cenu dekanky za najlepšiu diplomovú 
prácu v záhradnej a krajinnej architektúre. A. 
Tóth je aktívny v širšom akademickom svete 
ako predstaviteľ Európskeho združenia študen-
tov krajinnej architektúry (ELASA). Absolvoval 
niekoľko študijných, stážových a praktických 
pobytov. Získal viacero ocenení za svoju vedec-
kú prácu a v roku 2010 bol Študentskou osob-
nosťou Slovenska. V súčasnosti je aktívnym 
členom Skupiny mladých akademikov ECLAS.



 www.polnohospodar.sk 5

ING. VLADIMÍR  
VIETORIS, PhD.
Pracovná pozícia:  
Odborný asistent na 
Katedre skladovania 
a spracovania rastlin-
ných produktov FBP

Miesto narodenia: Banská Bystrica 
Vek: 35 
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Najprv archeológ, potom som mal umelecké 
ambície a nakoniec som to skĺbil v senzorike a 
objavujem „krásu“ potravín.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať?
Pravdepodobne s Nikolom Teslom, ktorého 
považujem na najväčšieho génia našej éry. 
Napriek tomu, ako veľa ľudstvu dal, zomrel 
chudobný a opustený. Zrejme by sa mi roz-
triasli kolená a povedal by som len: „Prepáčte, 
nedáte si čaj? Tá rýchlovarná kanvica pracu-
je na striedavý prúd…“  Zo súčasníkov mi je 
sympatický Elon Musk (zatiaľ tiež nedocene-
ný vizionár).
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť?
Z toho, že v mojom okolí sú ľudia, ktorých za-
siahlo to, čo robím.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Slovenskú mentalitu. Myslíme v malom, závi-
díme si úspech. Nadávame všade a na všetko, 
no pritom sme pasívni niečo zmeniť.
Čo rád čítate (počúvate)?
Jednoznačne filmovú hudbu. Knihy v posled-
nej dobe nejako zanedbávam. Avšak preferu-
jem historickú faktografiu, prípadne životopi-
sy, ale slušný prehľad mám aj v komiksoch. 
Ako si dobíjate energiu?
Spánkom, plus keď je najhoršie naordinujem 
si beh.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Možno nejaký latentný, ktorý sa ešte nepreja-
vil. Vedome o ničom neviem, čo by som chcel 
na sebe meniť. Možno si nebrať všetko tak 
osobne a riešiť veci s nadhľadom - vek na to 
mám. 
Aké máte koníčky?
V minulosti hyperaktívne šport. Dnes som po 
všetkých tých zraneniach trošku spomalil a 
baví ma cestovať, spoznávať krajiny a kultú-
ry. Sem tam niečo naprogramujem, aby som 
nevyšiel z cviku, zbieram magnetky z ciest a 
senzorické knihy všetkých jazykov.
Máte nejaký obľúbený citát?
„Súčasnosť je ich, ale budúcnosť, pre ktorú 
naozaj pracujem, je moja.“ (samozrejme od N. 
Teslu)             rch

 V zrkadle                    

Minulý rok sa pri príležitosti 60. výročia zalo-
ženia našej alma mater, uskutočnil SPU FEST pre 
študentov. Tento rok sa 25. septembra konal ofi-
ciálne prvý ročník, ktorý odštartoval tradíciu toh-
to podujatia. Nechýbali na ňom známe hudob-
né skupiny, ako Bijouterrier, Známe tváre alebo 
Para. Študenti a návštevníci si mohli vychutnať 
kapely pri dobrom občerstvení a nechýbal ani ko-
lotoč, o ktorý bol mimoriadny záujem. Atmosféru 
večera zvýšila pestrá tombola. Prvou cenou bola 
zahraničná cesta s naším pánom rektorom. Verí-
me, že z SPU FEST-u sa stane tradícia a tešíme sa 
na vašu účasť na ďalších ročníkoch.

 Ing. Roderik Virágh, FEM

Do druhého ročníka sa zapojili nielen študen-
ti, ale aj zamestnanci fakulty. Fotoobjektívom 
zaznamenali, že počas leta plného cestovania 
mali svoju fakultu všade so sebou. 

Kolekcia 21 pozoruhodných fotografií s nápi-
som FZKI svedčí o tom, že Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva SPU precestovala tisíce 
kilometrov a navštívila množstvo zaujímavých 
destinácií, napr: New York, San Francisco, Flo-
ridu, Oregon, Kaliforniu, Moskvu, Normandiu, 
Paríž, Austráliu, Anglicko, Škótsko, Grécko, 
Chorvátsko, Tunisko, ale aj naše krásne Tatry. Ná-
pis FZKI sa vynímal pred svetoznámymi historic-
kými budovami, na mostoch, riekach či plážach. 
Ako nás informoval iniciátor aktivity Ing. Andrej 

Tárník z FZKI, plánujú  v nej pokračovať aj bu-
dúci rok.

Kolekciu fotografií nájdete na facebooku Štu-
dentskej rady FZKI (FZKI na cestách).             rch   

Tvorivá atmosféra pod Roháčmi

Zo zaujímavej letnej brigády

FZKI na cestách II

FZKI sa 8. - 10. októbra zúčastnila so svojou 
expozíciou na medzinárodnom odbornom 
veľtrhu pre strednú a východnú Európu HOR-
TI VIENNA 2013, ktorý sa konal vo Viedni. 
Prezentovalo sa na ňom 180 vystavovateľov 
z 15 krajín, s cieľom poskytnúť ucelený pre-
hľad o medzinárodných trendoch a moder-
ných technológiách v záhradníctve. Part-
nerskou krajinou podujatia bolo Slovensko. 
Veľtrh otvorila štátna tajomníčka MPaRV SR 
prof. Magdaléna Lacko-Bartošová a spolko-
vý minister Nikolaus Berlakovich. Popri ra-
kúskych a nemeckých vystavovateľoch sa na 
HORTI VIENNA 2013 zúčastnili aj vystavo-
vatelia z ďalších krajín strednej a východnej 
Európy, Izraela a Indie, s cieľom podporiť špe-
cifickú funkciu veľtrhu ako brány na východo- 
európsky trh.   

Ing. Katarína Rovná, PhD., FZKI

Horti Vienna 2013 

ktorí nie sú v rámci svojho štúdia a  výskumných 
aktivít v priamom kontakte s európskymi integ-
račnými štúdiami. Vzdelávacia časť projektu 
bude pozostávať zo štyroch modulov, ktoré cen-
trum ponúkne cieľovej skupine: Pozemkové prá-
vo EÚ, Poľnohospodárska a pôdna politika EÚ, 
Udržateľnosť pôdnej politiky v EÚ a Agroenviron-
mentálna legislatíva EÚ. Výskumné aktivity budú 
zamerané na oblasť poľnohospodárskej a pôdnej 
politiky a jej legislatívy. Očakávaným prínosom 
centra pre výskumnú komunitu bude vytvorenie 
siete medzi pedagógmi a výskumníkmi na národ-
nej i regionálnej úrovni, s cieľom vytvoriť plat-
formu pre zlepšenie implementácie, hodnotenia 
a monitoringu poľnohospodárskej pôdnej politi-
ky, a tým zabezpečiť jej udržateľnosť v EÚ.                                                                             

Doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., 
Centrum medzinárodných programov FEŠRR

FEŠRR a FBP získali grant Jean Monnet 
– Centrum Excelentnosti. Pôdna politika 
EÚ – cesta k udržateľnej Európe
pokračovanie zo strany 3

 VESELOU CerUzkOU 

Tieto slová vystihujú pracovné nasadenie v rámci vzdelávacieho projektu s názvom Letná škola 
samosprávy (LŠS), ktorej už tretí ročník prebiehal v réžii Katedry verejnej správy (KVS) Fakulty 
európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

LŠS ponúka študentom možnosť aktívnej kon-
frontácie nadobudnutých teoretických poznat-
kov z oblasti verejnej správy s realitou sloven-
ských samospráv. Tento vzdelávací projekt dáva 
aj unikátnu možnosť pedagógom získať podnety 
a príklady z praxe pre efektívne fungujúci vyučo-
vací proces. Personálne zázemie LŠS 2013 tvorili 
členovia KVS, dopĺňali ho doktorandi z KVS a Ka-
tedry práva, študenti 2. stupňa ŠP manažment 
rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu, 
ako aj zástupcovia miestnej samosprávy. 

LŠS 2013 prebiehala v septembri v rázovitej 
obci pod Roháčmi v Západných Tatrách, v Zuber-
ci. Endogénny potenciál obce vo forme ľudské-
ho kapitálu, prírodného, kultúrno-historického 
a duchovného dedičstva, reflektujúceho religio-
zitu a folklórne tradície obyvateľov, vytvorili ex-
kluzívne podmienky pre  tvorivú činnosť účast-
níkov LŠ. Primárnym cieľom a hlavnou líniou ich 
pracovnej činnosti bola analýza Programu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja obce Zuberec. 
Na báze vykonaného auditu uvedeného progra-
mového dokumentu sa stanovili aktualizácie 
údajov a propozície týkajúce sa širokého spektra 
oblastí, ktoré sú súčasťou tohto strategického 
materiálu. Prácu s reáliami obce a aktuálnymi 
údajmi podporila kooperácia účastníkov LŠS so 

zástupcami miestnej samosprávy pod vedením 
starostu obce. Metodické usmernenia v rámci 
koordinácie troch pracovných skupín, tvorených 
univerzitnými učiteľmi, študentmi a zástupca-
mi samosprávy, doplnili odborné prednášky 
vedúcej KVS Ing. Evy Balážovej, PhD., a Dr.h.c. 
prof. Ing. Dušana Húsku, PhD. Z pohľadu uni-
verzálnej analýzy potenciálu obce sa účastníci 
projektu zhodli na tom, že profilujúcim hospo-
dárskym odvetvím obce, ako aj regiónu Orava, 
je jednoznačne cestovný ruch. V spektre aktivít 
cestovného ruchu možno v Zuberci identifikovať 
Turistickú informačnú kanceláriu, supraštruktú-
ru cestovného ruchu, ako i kultúrno-spoločen-
ské podujatia, zachovávajúce kolorit obce ako 
atraktívnej destinácie cestovného ruchu a turiz-
mu na Orave. Z hľadiska akcieschopnosti a kon-
kurencieschopnosti cestovného ruchu v obci Zu-
berec a v regióne Orava, sa účastníci LŠS zhodli 
na propozícii podporujúcej a zasadzujúcej sa 
o vehementnú ochranu identity obce Zuberec 
a regiónu Orava, a tiež na konštituovaní kom-
plexného balíka služieb, ako jednotného produk-
tu cestovného ruchu, zastrešujúceho ubytovanie, 
miestnu gastronómiu a prezentáciu ľudovej čin-
nosti, pretransformovanej do fyzického kapitálu 
v podobe skanzenu či do duchovného dedičstva, 
nesúceho podobu miestneho folklóru a tradícií. 
Nemenej dôležitým bol aj návrh podporiť inicia-
tívnu spoluprácu subjektov, zaangažovaných v 
oblastnej organizácii cestovného ruchu – Klaster 
Orava. LŠS 2013 poskytla priestor pre ideovú a 
odbornú konfrontáciu, ako aj pre implementova-
nie teoretických znalostí do praxe. Tiež ponúkla 
možnosť spoznať fascinujúci región s veľkým 
potenciálom pre ďalší rozvoj v dynamicky sa roz-
víjajúcom hospodárskom odvetví, v cestovnom 
ruchu.

Bc. Tomáš Krajmer, FEŠRR

Študenti - dobrovoľnícky tím v Nórsku.           Foto: archív MV

Budú aj fjordy …alebo iný pohľad na regionálny rozvoj
V hlavnom meste Nórska, v Osle, funguje sieť 79 hostelov, poskytujúcich ubytovanie pre nór-
skych i zahraničných turistov. V jednom z nich už tradične vypomáha asi 20 dobrovoľníkov z rôz-
nych krajín sveta, ktorí tvoria pracovný tím. Počas leta som sa do neho zapojila spolu so svojím 
bratom.

Dobrovoľníci, väčšinou študenti vo veku od 
20 do 25 rokov, vykonávajú od polovice mája do 
konca augusta práce zamerané na údržbu oko-
lia a výpomoc v kuchyni. Letenky, ubytovanie 
a stravovanie im uhrádza firma. Všetok voľný čas 
trávia spoločnými aktivitami, ktoré si sami plá-
nujú a realizujú. 

Ako nás informoval asistent manažéra Endre 
Vik Nordbrønd, do činnosti sa už zapojili štu-
denti z Nórska, Maďarska, Lotyšska, Rumun-
ska, Ukrajiny, Azerbajdžanu, Srí Lanky, USA, 
Brazílie, Etiópie, ČR, SR a Srbska. Vyberajú ich 
na základe prezentácie. Mladí ľudia komuniku-
jú medzi sebou anglicky, nemecky, rusky, ale aj 
francúzsky či španielsky. 

Počas pobytu som pracovala s kolegami z Bra-
zílie, Srí Lanky, ČR, SR a Srbska. Anton Sudar-
shan sa presťahoval zo Srí Lanky do Nórska iba 
pred niekoľkými mesiacmi. Okrem materinského 
a úradného jazyka v rodnej krajine - sinhalčiny 
a tamilčiny ovláda angličtinu, nórčinu, pasívne 
i francúzštinu. Svoju budúcnosť vidí v Nórsku, 
kde pracuje a zároveň študuje na športovej uni-
verzite. Jeho koníčkom je šport, najmä atletika. 

Fabiana Laipelt z Brazílie pricestovala do Nór-

ska zdokonaliť si jazyk, spoznať nových ľudí a 
kultúru. Vo svojej krajine študuje inžinierstvo. 
Jej koníčkom je surfovanie. Eliška Kufková, štu-
dentka psychológie z ČR, sa do programu zapoji-
la prvýkrát, tiež s cieľom spoznať niečo nové. Za-
ujíma ju umenie, kultúra, šport a príroda. „Moje 
motto je nemať žiadne motto. Ľudia by sa mali k 
sebe správať v zmysle myšlienky, že pokora člo-
veka nepokoruje a neprotirečí ozajstnej hrdosti. 
Mali by poznať kompromisy a nehrať poskrytec-
kú hru,” hovorí o svojej životnej filozofii. 

Dobrovoľník Miroslav zo Srbska navštívil 
Oslo prvýkrát. Je presvedčený, že to nebolo 
posledný raz. Aj študentky zo Slovenska sa s 
nami podelili so svojimi postrehmi. Zuzana Di-
balová sa rozhodla stráviť svoje leto v Nórsku 
najmä kvôli zdokonaľovaniu angličtiny. Páči sa 
jej integrácia národností. „V tomto mieste je do-
konalá rodinná pohoda,“ podotkla. Lýdia Gon-
dášová súhlasí, že to boli dobre strávené prázd-
niny. Zaujíma sa o ekonomiku,  šport,  jazyky 
a hru na klavíri. Pokiaľ ide o mňa, pobyt hod-
notím jednoducho slovami: „Bola to jedinečná 
životná skúsenosť.“

Marína Valenćíková, FEŠRR

V skanzene Múzeum oravskej dediny – Zube-
rec, Brestová

Marcel Krištofovič

 Paríž.                           Foto: Terezka Slotíková

Foto: Roberta Štepánková
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SKRIPTá 
A. Holúbeková a kol.: English for Specific Pur-

poses in Agriculture (Pre-Intermediate), dotlač 
k druhému vydaniu, náklad 200 kusov, cena 4 €

Mária Kadlečíková a kol.: Základy manažmen-
tu, dotlač k prvému vydaniu, náklad  300 kusov, 
cena 5,80 €

V TLAČI
Štefan Poláček a kol.: Laboratórne cvičenia 

z anorganickej chémie.
ODBORNá KNIŽNá PUBLIKáCIA
Milan Bežo a kol.: Genetika – výkladový slov-

ník, 1. vydanie, náklad 300 kusov, cena 6,70 €
Vydavateľstvo SPU

 PráVE Vyšli                  

 rECENZIA                                                                        

(1
83

/2
01

3)

Dekan FAPZ SPU v Nitre oznamuje, že:
23. 10. 2013 o 9.00 h v posluchárni Z-01 

prednesie doc. Ing. Anna Trakovická, CSc., 
verejnú inauguračnú prednášku na tému 
Nutričná genomika – nové prístupy k výsku-
mu výživy, zdravia a kvality potravinových 
zdrojov;

23. 10. 2013 o 11.00 h v posluchárni Z-01 
prednesie doc. Ing. Peter Strapák, PhD., 
verejnú inauguračnú prednášku na tému 
Nepriame úžitkové vlastnosti hovädzieho 
dobytka;

25. 10. 2013 o 9.00 v posluchárni A-01 
prednesie Ing. Štefan Týr, PhD., pedagogic-
ký pracovník na KUPH, verejnú habilitačnú 
prednášku na tému Súčasný stav a perspek-
tívy regulácie zaburinenosti v porastoch 
kukurice a o 11.00 h v zasadacej miestnos-
ti  KUPH (pavilón A, prízemie) sa uskutoční 
obhajoba  jeho habilitačnej práce Aktuálna 
zaburinenosť porastov kukurice siatej (Zea 
mays L.) v udržateľných  systémoch hospo-
dárenia na pôde.

Dekan  FBP SPU v Nitre oznamuje, že:
29. 10. 2013 o 11.00 h v posluchárni Z-02 

prednesie doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD., 
docentka na Katedre mikrobiológie FBP, ve-
rejnú inauguračnú prednášku na tému Bio-
logické parametre hodnotenia kvality a zdra-
via pôdy.                                                            

Dekan TF SPU v Nitre oznamuje, že:
12. 11. 2013 o 9.00 h vo veľkej zasadačke 

TF prednesie  Ing. Martin Kotus, PhD.,  od-
borný asistent na KKST, verejnú habilitačnú 
prednášku na tému Odolnosť návarových ma-
teriálov pri hodnotení kvality oteruvzdorných 
vrstiev; 

12. 11. 2013 o 11.00 h vo veľkej zasadačke 
TF prednesie Ing. Ján Jobbágy, PhD.,  od-
borný asistent na KSVS, verejnú habilitačnú 
prednášku na tému Hodnotenie kvality práce 
závlahovej techniky z hľadiska rovnomernosti 
závlahy postrekom.            r

Volejbalisti na turnaji O pohár rektora SPU druhí Kvetinová výzdoba v areáli SPU

Od minulého roka Botanická záhrada SPU pod 
vedením riaditeľa Ing. Juraja Kubu, PhD., reali-
zuje kvetinovú výzdobu a záhony v areáli SPU. 

Pestrofarebnú nádheru sme mohli obdivovať po-
čas celého leta. Nedávno k nej pribudli aj drevi-
ny pred vchodom do univerzity.

Aj tento rok sa počas celého leta starala o let-
ničky a trvalky skúsená záhradníčka Jana Ďuric-
ká (na snímke), pôsobiaca v BZ už 24 rokov. Ako 
nám prezradila, túto prácu robí srdcom. Najviac 
ju teší, keď zamestnanci, študenti a návštevníci 
SPU môžu obdivovať krásne prírodné dekorácie 
až do začiatku zimy. Obdivovatelia kvetov sa 
môžu tešiť aj na budúcoročnú výzdobu z dielne 
BZ, doplnenú o nové letničky a trvalky.          rch

Športová komisia pri FO OZ PŠaV TF SPU 
v Nitre pod záštitou dekana TF prof. Z. Tká-
ča a autora článku organizovala 12. septem-
bra Športový deň pre zamestnancov fakulty. 
V rámci neho účastníci súťažili vo varení gu-
láša (2. ročník súťaže Kotlík TF), vo futbale, v 
streľbe zo vzduchovky, v jazde zručnosti na 
aute a na traktore. Pri hodnotení guláša mala 
porota ťažkú úlohu, keďže do súťaže sa zapoji-
lo až 10 družstiev. Varili sa tradičné i netradič-
né, napr. fazuľový. Prvé miesto získala Katedra 

fyziky, druhé Katedra stavieb, tretie Katedra 
strojov a výrobných systémov. Energiu z gulá-
ša súťažiaci neskôr využili na športové aktivity 
a jazdy zručnosti. Vo futbale zvíťazila Katedra 
kvality a strojárskych technológií, na druhom 
mieste bol Dekanát TF, na treťom Katedra elek-
trotechniky, automatizácie a informatiky. Po 
vyhodnotení výsledkov sa všetci zabavili pri 
dobrej muzike.       

                        Doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.,
predseda FO OZ PŠaV pri TF

 OZNAMUJEME             
Jednou z dôležitých činností športovcov v no-

vej sezóne býva prípravné obdobie. Tejto etape 
venujú veľkú pozornosť aj volejbalisti VK Eko-
nóm SPU Nitra. V rámci prípravy sa 13. a 14. sep-
tembra konal v ŠH SPU medzinárodný turnaj vo 
volejbale mužov O pohár rektora SPU 2013, na 
ktorom sa stretli tímy z českého Zlína, maďarské-
ho Kaposváru, Svidníka a domácej Nitry. V úvod-
nom stretnutí naši volejbalisti prehrali so Zlínom 
0 : 3 (aj pre chýbajúceho nahrávača Porubského),  
v ďalšom zápase porazil  Svidník Kaposvár 3 : 2 
a vzápätí podľahol Zlínu 1 : 3. Vo večernom due- 
li zvíťazila  Nitra nad Kaposvárom 3 : 0. V sobo-
tu pokračovali naši hráči v nasadenom tempe a 
porazili Svidník 3 : 2 a Zlín zdolal Kaposvár 3 : 2. 
 Konečné poradie: 1. Fatra Zlín, 2. VK Ekonóm 
SPU Nitra, 3. VK Slávia Svidník, 4. Fino Kapo-
svár. Cenu pre najlepšieho smečiara získal Marek 
Ludha z SPU.  Poďakovanie patrí organizátorom 
turnaja a vedeniu SPU za poskytnutie priestorov a 

cien pre víťazov. O tom, že turnaj O pohár rekto-
ra SPU 2013 našim hráčom pomohol, svedčia aj 
ich výsledky v novej extraligovej sezóne, keď 28. 
9. v ŠH SPU porazili TJ Stavbár Prievidza 3 : 0 
(16,15,23) a  3. 10. v televíznom zápase (TV Slo-
vak Sport ) vyhrali v Starej Ľubovni nad domá-
cim tímom VKM 3 : 0 (24,18,20). 

Ing. Miroslav Štrbavý, člen výboru VK

Metodologické aspekty hodnotenia ekonomickej efektívnosti 
výroby ovocia v podmienkach Slovenskej republiky

Cieľom autorov vedeckej 
monografie – prof.h.c. doc. 
Ing. Ľubomíra Gurčíka, 
CSc., doc. Ing. Izabely Ada-
mičkovej, PhD., Ing. Viktora 
Porhajaša, CSc., doc. Ing. 
Natálie Turčekovej, PhD., 
je poukázať na manažérsko-
-ekonomické problémy sú-

časného slovenského ovocinárstva. Zároveň po-
skytujú prehľad o súčasnom stave ovocinárstva s 
akcentom na jabloňové sady.

Podľa názoru odborníkov, pre žiaduci budúci 
vývoj slovenského ovocinárstva treba zabezpečiť 
technologický rozvoj, rozvoj konkurencieschop-
nej a účelovo intenzívnej, ale tiež environmentál-
ne prijateľnej výroby. 

Publikácia je rozdelená na niekoľko častí. V 
prvej a druhej autori poukazujú na súčasný stav 
ovocinárskej výroby v SR, charakterizujú použí-
vané technológie doma i v zahraničí, uvádzajú aj 
ďalšie faktory intenzifikácie ovocinárskej výroby, 
ako je výskyt škodcov, chorôb, burín, výživa 
drevín a i. V tretej časti poukazujú na vybrané 
teoretické témy súvisiace s investovaním do 

ovocných sadov. Pozornosť venujú termínom 
investícia, investičný projekt, časová hodnota 
peňazí, inflácia, výnos nerealizovanej alternatív-
nej investičnej aktivity, náklady, výnosy, príjmy 
atď. V štvrtej časti jednotlivé metódy hodnotenia 
investičných projektov aplikujú na konkrétnych 
príkladoch. Súčasťou diela je prezentácia vypra-
covaných „deterministických modelov“ investič-
ných projektov výsadby jabloňových sadov pre 
jednotlivé technologické systémy. Hlavnú úlohu  
ovocinárstva autori vidia nielen v zabezpečení 
dostatku kvalitného ovocia z vlastnej produkcie, 
pre ktorú sú na Slovensku vhodné pôdno-klima-
tické podmienky, ale dôležité je, aby slovenské 
ovocinárstvo svojimi cenami a kvalitou produkcie 
bolo schopné konkurovať zahraničným výrob-
com a distribútorom.  Ako uvádzajú, základnou 
požiadavkou konkurencieschopnosti pestova-
teľov v rámci SR a EÚ by malo byť znižovanie  
priemerných nákladov na jednotku produkcie 
ovocia. Z toho vyplýva nutnosť podnikov budo-
vať nové sady, ktoré dokážu vyprodukovať vyššiu 
úrodu z jednotky plochy.  

Monografia je vhodne doplnená grafmi a ta-
buľkami. Vyšla vo Vydavateľstve  SPU.            rch

Učitelia E – KU testovali jazykovú úroveň študentov na Svetovom dni turizmu v Nitre, ktorý organizovala  
2. októbra 2013 Katedra manažmentu kultúry a turizmu UKF. 

E – KU TIP: Diagnostické testovanie z AJ a NJ. Koná sa vždy jedenkrát v mesiaci. Aktuálne 
termíny: 23. 10., 13. 11. a 11. 12. 2013. Uzávierka: vždy v stredu (týždeň pred testovaním).
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: ”If you talk to a man in 
a language he understands, that goes to his 
head. If you talk to him in his language, that 
goes to his heart.“ Nelson Mandela

Športový deň na TF 

Stretávka po 60-tich rokoch
Tohtoročná dovolenková sezóna ešte ne-

stihla definitívne utíchnuť a na akademickej 
pôde SPU sa už začiatkom septembra obno-
vil čulý ruch. Podiel na ňom mala aj neveľká 
skupinka absolventov Agronomickej fakulty, 
študujúcich na VŠP v rokoch 1953-1958, teda 
tých, ktorým osud doprial dožiť sa 60. výročia 
vstupu na akademickú pôdu VŠP, dnešnej SPU. 
Z pôvodných 80 sa ich stretlo 25. Stretli sa, aby 
spomínali. A veru bolo na čo. Veď to bol jeden 
z prvých ročníkov komplexne študujúcich na 
VŠP v Nitre, po jej odluke z VŠPLI v Košiciach. 
A tiež preto, lebo títo absolventi boli postave-
ní zoči-voči náročným úlohám, vyplývajúcim 
z budovania pomerne zaostalého slovenské-
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ho poľnohospodárstva v povojnovom období. 
A záujem o nich bol nemalý, zaraďovaní boli 
do najvýznamnejších pozícií v štátnej správe, 
poľnohospodárskej prvovýrobe, poľnohospo-
dárskom školstve a i. Aj ich zásluhou sa dostalo 
slovenské poľnohospodárstvo za 40 rokov na 
najvyššiu európsku úroveň. Žiaľ, mnohí sa po-
sťažovali, lebo stačilo pár rokov nerozvážnych 
krokov novodobej politickej scény, aby toto 
úsilie vyšlo z veľkej časti nazmar. Svedčí o tom 
devastované družstevníctvo a s ním celé poľno-
hospodárstvo s negatívnym dopadom na život-
nú úroveň vidieka - úbytok najúrodnejších pôd, 
často nezmyselnou zástavbou či lány zaburi-
nenej – neobhospodarovanej pôdy, všeobecný 
pokles úrovne poľnohospodárskeho školstva 
s požadovanou praxou... a postrehom zo života 
nebolo konca.

No napriek všetkému nestrácali humor a hlav-
ne chuť do života, tešiac sa z každého v zdraví 
prežitého dňa, s pevnou vierou v ďalšie stretnu-
tie o rok, možno o dva, aby sa znova podelili so 
svojimi spomienkami.  

Prof. Ing. František Špánik, CSc.

PRENáJOM
Prenajmem dvojgarsónku v osobnom vlast-

níctve na Nábreží mládeže (sídlisko Chrenová 
I.), v blízkosti SPU a UKF, asi 5 min. od cen-
tra mesta. Byt bude voľný od januára 2014. 
Je vybavený dvomi posteľami, kuchynskou 
linkou, obývacou stenou, TV, chladničkou, 
automatickou práčkou, mikrovlnkou, sedacou 
súpravou, stolom a 2 stoličkami, sprchovacím 
kútom. Zariadenie je zánovné. Cena prenájmu 
320 eur/mes. vrátane energií. Bližšie informá-
cie na telefónnom čísle 0905 271 878.

Foto: Monika Földešiová


