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Milé kolegyne a kole-

govia, milí študenti,
napísať úvodník vôbec 

nie je také jednoduché, 
ako sa na prvý pohľad 
môže niekomu zdať. Keď- 
že som dostala takúto 
príležitosť, rozmýšľala 

som o témach, ktoré by v období medzi začiat-
kom akademického roka a Vianocami aspoň 
trochu zarezonovali medzi čitateľmi. Za kľú-
čovú považujem otázku posilnenia „vedomia 
my“ na  našej univerzite – a to nielen preto, že 
je súčasťou problematiky, ktorej sa venujem 
ako sociálny vedec a pedagóg. Mám totiž nie-
kedy pocit, že si neuvedomujeme a nedokáže-
me naplno využiť spoločný potenciál, ktorý 
má SPU, jedinečná štruktúrou svojich fakúlt, 
študijných programov a výskumných orientá-
cií. A to sa, žiaľ, často prejavuje aj v spôsobe 
komunikácie na akademickej pôde... Frag-
mentácia a individualizácia je samozrejme 
ospravedlniteľná mnohými externými (najmä 
finančnými) faktormi, ktoré nútia fakulty, ka-
tedry a tvorivých pracovníkov jednať kompe-
titívne. Avšak sila jedinej poľnohospodárskej 
univerzity na Slovensku tkvie práve v jej mul-
tidisciplinárnosti, schopnosti spolupracovať a 
môcť tak aktívne pôsobiť v medzinárodných 
organizáciách, projektoch a sieťach. Preto ma 
osobne napríklad veľmi potešilo, keď akade-
mický funkcionár jednej z našich fakúlt na 
pracovnom stretnutí k unikátnemu projektu 
vybudovania AgroBioTech centra konštatoval, 
že tu už musíme rozmýšľať ako univerzita, nie 
ako fakulty. 

Druhou témou, ktorej by som sa chcela as-
poň čiastočne dotknúť, je celoživotné, resp. 
ďalšie  vzdelávanie. Týka sa totiž širokého 
vekového spektra študentov a v zmysle európ-
skych i celosvetových univerzitných štandar-
dov kvality by malo byť integrálnou súčasťou 
pedagogickej práce všetkých vzdelávacích 
pracovísk. Dovolím si v tejto súvislosti cito-
vať  myšlienky prof. Vladimíra Šuchu, ktoré 
uvádza vo svojej publikácii z roku 2010 Aby 
univerzita mala dušu: „Univerzity by mali mať 
konzistentné stratégie celoživotného vzdeláva-
nia, ktoré by zahŕňali nielen ad hoc kurzy po-
važované v súčasnosti za prívesok „serióznej“ 
pedagogickej práce. Stratégie by mali prierezo-
vo pokrývať všetky oblasti univerzity. Aktivity 
v oblasti celoživotného vzdelávania by mohli 
byť cestou, po ktorej by sa ambiciózne univer-
zity mohli dostať do všetkých  regiónov SR a 
samozrejme aj do zahraničia. Pre kvalitnú uni-
verzitu je to strategicky dôležité.

Je ešte veľa „akademických“ tém na za-
myslenie a diskusiu. Keď však chceme byť 
modernou a kvalitnou univerzitou, musíme 
všetci hľadať spoločné riešenia a uvedomiť si, 
že problémy súčasného sveta nie je možné 
riešiť spôsobom myslenia, ktorý ich spôsobil. 
Keďže neviem nájsť vhodnejšie slová na záver, 
využijem ešte jeden citát z vyššie spomínanej 
publikácie: „Je nesmierne dôležité, aby sme si 
na Slovensku uvedomili strategickú úlohu po-
znania a tvorivosti, aby sme nezmeškali príle-
žitosť a aby sa nám nestalo, že o pár rokov zis-
tíme, že vlak znalostnej a tvorivej spoločnosti 
21.storočia nám nenávratne odišiel a my sme 
zostali bezradne stáť na stanici bezvýznam-
nosti a zabudnutia...“

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

Na veľtrhu sa zúčastnilo 40 vystavovateľov - 
univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitú-
cií zo Slovenska, Česka, Veľkej Británie, Dánska 
a Švajčiarska a 4 200 návštevníkov – študentov a 
pedagógov z celého Slovenska. Stredoškoláci sa 
zaujímali najmä o podmienky štúdia, prijímacie 
konanie, ako aj o možnosti uplatnenia v praxi.

Naša univerzita sa prezentovala s expozíciou na 
ploche 18 m2. Na jej príprave sa organizačne po-
dieľala Slovenská poľnohospodárska knižnica pri 
SPU, Kancelária komunikácie a práce s verejnos-
ťou a Botanická záhrada SPU.  Praktické informá-
cie o štúdiu návštevníkom poskytovali prodekani 
a pracovníci študijných oddelení  jednotlivých fa-
kúlt, ale aj študenti a doktorandi, ktorí stredoško-

lákom priblížili nielen štúdium, ale aj možnosti 
trávenia voľného času. Pre výchovných poradcov 
boli v našom stánku pripravené informačné balíč-
ky s aktuálnymi informáciami o univerzite a mož-
nostiach štúdia.

V rámci sprievodného programu veľtrhu vy-
stúpila s prezentáciou štúdia na SPU prof. RNDr. 
Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelá-
vaciu činnosť a ECTS a prof. Dr. Ing. Elena Hor-
ská, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s 
verejnosťou. Veselým spestrením nielen stánku 
SPU, ale i celého veľtrhu bola dvojica našich mas-
kotov. Univerzitný  Greeny a femkársky Femky 
sa stali vďačným objektom fotoaparátov mladých 
návštevníkov.                                za     

Jambo (ahoj) Keňa!

Z pracovnej cesty  
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SPU sa úspešne predstavila na prvom ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotné-
ho vzdelávania Gaudeamus Slovakia 2013, ktorý sa uskutočnil 15. – 17. októbra v pavilóne F na 
výstavisku Agrokomplex Nitra. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR  Dušan Čaplovič, veľvyslanec ČR na Slovensku Jakub Karfík, primátor mesta Nitry 
Jozef Dvonč, ako aj rektori oboch nitrianskych univerzít: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  a 
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Univerzita Hradec Králové (UHK) má záujem 
získať od SPU know-how ako úspešne reali-
zovať medzinárodnú spoluprácu. Uviedol to 
rektor UHK doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, 
Ph.D., na stretnutí s vedením SPU, ktoré sa 
konalo 25. októbra. Na pracovnej návšteve sa 
zúčastnila aj doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D., 
prodekanka pre vedu a zahraničné vzťahy a 
doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D., prodekan pre 
študijné záležitosti. 

Na prvom zasadnutí Vedeckej rady Sloven-
skej akadémie vied (VR SAV), ktoré sa konalo   
17. októbra, si z rúk predsedu SAV prof. Jaro-
míra Pastoreka prevzali  menovacie dekréty 
noví členovia VR SAV. Medzi nimi aj rektor SPU  
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

Univerzita Hradec Králové  
rozvíja medzinárodné vzťahy

Office365 na našej univerzite

Rektor SPU bol vymenovaný 
za člena Vedeckej rady SAV

Vzácnych hostí privítal rektor SPU prof. Peter 
Bielik, prorektori, dekani  a zástupcovia fakúlt. Po 
úvodnom slove rektora SPU, nasledovalo predsta-
venie UHK. „Jednou z priorít našej, rovnako ako 
i vašej univerzity, je medzinárodná spolupráca 
s partnerskými inštitúciami v krajinách celého 

Predseda SAV oboznámil 
novovymenovaných členov 
- prof. Petra Bielika, prof. Ka-
rola Mičietu, prof. Ladislava 
Mirossaya, prof. Roberta 
Redhammera a prof. Rudolfa 
Siváka - s postavením a kom-
petenciami VR SAV. 

Prof. Peter Bielik si prevzal menovací dekrét pre 
funkčné obdobie do 4. júla 2017 ako prejav oce-
nenia spolupráce a uznania vedeckého postave-
nia SPU v Nitre vo vedeckovýskumnom prostredí 
Slovenskej republiky.

SAV je samosprávna vedecká inštitúcia SR, kto-
rej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdela-
nosti, kultúry a ekonomiky.                                rch

SPU v Nitre získala ďalší projekt 7. RP EÚ
Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a  prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., vedúci Centra výskumu 
bioenergie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU, sa 23. a 24. októbra zúčastnili na 
otváracom „kick off“ mítingu projektu 7. RP  s názvom  NoGAP - Spoločnosť pre prenos poznatkov 
s cieľom  preklenutia priepasti medzi výskumom, inováciami a zakladaním podnikov (Knowledge 
Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation, Sup-
porting action FP7-INCO-2013-9), ktorý sa konal v sídle vedúceho partnera projektu Steibeis Euro-
pa Zentrum - Steinbeis Innovation gGmbH v Stuttgarte, SRN.

SPU v Nitre pripravila k novému akademické-
mu roku pre svojich zamestnancov a študentov 
ďalšiu technologickú novinku, ktorej cieľom je  
okrem iného skvalitniť elektronickú komuniká-
ciu a zabezpečiť dostatočnú kapacitu mailovej 
schránky – až 25 GB a dostupnosť mailov  kedy-
koľvek a z ktoréhokoľvek počítača či mobilného 
zariadenia.

Na slávnostnom otvorení mítingu sa zúčastnil 
aj Peter Friedrich, minister pre federálnu radu, 
Európu a medzinárodné záležitosti, Štátneho mi-
nisterstva Bádenska-Württemberska a prof. Dr. 
Norbert Höptner, komisár pre Európu, ministra 
financií a ekonomiky Bádenska-Württemberska a 
riaditeľ Steibeis Europa Zentrum.

Na rokovaní vedúci delegácií jednotlivých part-
nerov predniesli prezentácie, v ktorých predsta-
vili svoje inštitúcie, druhý deň bol venovaný pre-
rokovaniu jednotlivých konkrétnych cieľov a úloh 
projektu, manažmentu, ako aj financovaniu pro-
jektu. SPU v Nitre je vedúcim partnerom aktivi-
tám v rámci WP 2 Rozvoj podporných služieb pre 
inovácie orientované na pomoc inovačných part-
nerstiev ako spoločenských výziev. Prezentáciu o 
jednotlivých plánovaných výstupoch predniesol 
prof. Ján Gaduš. 

Zmluva trinástich partnerov projektu NoGAP 
bola podpísaná 31. júla 2013. Projekt sa bude rea-
lizovať 30 mesiacov, oficiálne začal 1. septembra 
2013. Jeho hlavným cieľom je hľadanie najvhod-
nejších nástrojov na preklenutie bariér medzi 

výskumom, inováciami a využívaním týchto 
poznatkov z oblasti obnoviteľných zdrojov ener-
gie, bezpečného, čistého a účinného získavania 
energie a bio-ekonomiky malými a strednými 
podnikmi, ale symbolicky aj hľadanie možnos-
tí preklenutia rozdielov medzi krajinami EÚ a 
krajinami Východného partnerstva. Okrem člen-
ských štátov EÚ: Spolkovej republiky Nemecko, 
Rumunska a Slovenska, je do projektu zapojené 
aj Bielorusko, Ukrajina a Gruzínsko.

   Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR

Cloudové riešenie spoločnosti Microsoft -  
Office365 sprístupňuje okrem mailovej schránky 
s kapacitou 25GB a s nepretržitou dostupnosťou z 
ktoréhokoľvek počítača alebo mobilného zariade-
nia (Windows Phone, Windows Mobile, Android, 
iPhone) aj ďalšie služby - SharePoint, Lync a on-
line kancelársky balík Office 2013. SharePoint 

Veľtrh vzdelávania Gaudeamus

pokračovanie na strane 5
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Poľnohospodárska univerzita (PU) v Krako-
ve oslávila 18. 10. okrúhle 60. výročie svojho 
vzniku. Pri tejto významnej príležitosti jej bola 
udelená Zlatá medaila SPU v Nitre. Rektorovi 
prof. Wlodzimierzovi Sadymu ju počas oficiál- 
nych osláv odovzdala prorektorka prof. E. Hor-
ská. Zároveň PU v Krakove udelila pamätné me-
daily za rozvoj akademickej spolupráce rektoro-
vi SPU prof. P. Bielikovi, prof. D. Húskovi a prof. 
E. Horskej (na snímke). V rovnakom čase osla-
vovala 90. výročie založenia Poľnohospodársko-

-ekonomická fakulta PU, ktorá udelila pamätnú 
medailu dekanke FEM doc. I. Zentkovej.             r  

Indickí partneri chcú prevzať 
príklady dobrej praxe 
Na návštevu SPU v Nitre zavítala 5. novem-
bra šesťčlenná delegácia z Indie, vedená 
MUDr. Mukulom Sangmaom, premiérom štátu  
Meghálaja, ležiaceho v severovýchodnej časti 
krajiny, ktorého ekonomika je zameraná naj-
mä na poľnohospodárstvo.

Vzácnych hostí privítala prof. Dr. Ing. Elena 
Horská, prorektorka pre zahraničné vzťahy a 
prácu s verejnosťou, doc. Ing. Zuzana Palková, 
PhD., prorektorka pre informatizáciu a rozvoj 
univerzity a Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, 
PhD., prodekan FEŠRR pre rozvoj fakulty. V 
úvode im bola predstavená SPU v Nitre - medzi-
národná spolupráca, zameranie jednotlivých fa-
kúlt a najmä ich vedeckovýskumné aktivity. Ako 
informovala prorektorka Z. Palková, „SPU má v 
rámci výskumného priestoru potenciál najmä 
v oblasti poľnohospodárstva a kvality potravín, 

agrobiológie, agrobioenergetiky, ochrany život-
ného prostredia, informačných a komunikač-
ných technológií“.  

Indickí hostia prejavili záujem o intenzívnu 
spoluprácu v oblasti integrovaného manažmen-
tu povodia riek, rozvoja tradičných poľnohos-
podárskych aktivít, zvýšenia atraktivity poľno-
hospodárskej výroby medzi mladými ľuďmi a 
zvýšenia bezpečnosti potravín. Ako sa vyjadril 
premiér M. Sangma, radi by prevzali príklady 
dobrej praxe zo Slovenska.                    rch

Partnerská univerzita oslavovala

pokračovanie zo strany 1

Na výstave sa zúčastnilo Ministerstvo zahranič-
ných vecí SR, Ministerstvo životného prostredia 
SR, organizácia SLOVAK AID a podnikateľské 
subjekty, ktorých ponuka zodpovedá potrebám 
afrického kontinentu a poľnohospodárstva (čis-
tička vody, malá poľnohospodárska technika). 

Expozícia SPU návštevníkov mimoriadne zau-
jala, pretože poľnohospodárska výroba je zákla-
dom pre zabezpečenie základných potravín, ako 
aj zamestnania miestneho obyvateľstva. Poľno-
hospodárstvo a potravinová vertikála musia čeliť 
mnohým problémom, začínajúc od rôznych zá-
važných lokálnych ochorení dobytka a škodcov 
rastlín, cez nepriaznivé prírodné podmienky, 

nekvalitné osivo, až po nedostatky v pozbero-
vej úprave, skladovaní, distribúcii a marketingu. 
Výroba je veľmi rozdrobená a sú oblasti, kde za 
veľkú považujú farmu už s výmerou šesť hektá-
rov. SPU na podujatí zastupovala autorka článku 
a doc. Miroslava Kačániová, prodekanka pre za-
hraničné vzťahy FBP, ktoré predstavili univerzitu 
prostredníctvom jej jednotlivých fakúlt, študij-
ných programov a medzinárodných projektov, 
orientovaných na zvýšenie kvality vzdelávania 
a internacionalizáciu smerom k tretím krajinám 
(programy TEMPUS, Mundus, IVF (Medziná-
rodný marketing: Vyšehradské perspektívy Nr. 

61100001, Sustainability in Agribusiness of V4 
countries and cooperating regions), Leonardo da 
Vinci (Zelený most, Európske skúsenosti pre lo-
kálny rozvoj) a projekty bilaterálnej spolupráce, 
napríklad WHEAT Program). O spoluprácu s SPU 
prejavil záujem guvernér mesta Nairobi a vedúci 
predstavitelia inštitúcií, podporujúcich vzdeláva-
nie v Keni, Kamerune a Somálsku.

Potenciálni partneri pre spoluprácu
Pobyt v Keni sme využili i na návštevu vybra-

ných renomovaných výskumných i vzdelávacích 
inštitúcií. Spolu so štátnym tajomníkom MŽP SR 
Jánom Ilavským sme navštívili Svetové centrum 
lesníctva, kde nám prezentovali program Stromy 
pre život, ktorý pomáha zmierňovať biedu a hlad 
v najzaostalejších častiach Kene. V centre šľach-
tia netradičné druhy plodín, napríklad baobab, 
ktoré sú veľmi výživné a môžu slúžiť na výrobu 
energeticky výdatných potravín. 

Ďalšie stretnutie sa konalo na Medzinárodnom 
výskumnom ústave živočíšnej výroby (IRLI), kde 
nás milo privítali, keďže s SPU v Nitre spolupra-
covali v rámci výskumných rámcových projektov. 
Vo výskumnom ústave pracujú odborníci z 36 
krajín, výskumné stáže tu absolvujú doktorandi 
z celého sveta (počas nášho pobytu nastupovala 
na trojročnú výskumnú stáž doktorandka z Uni-
verzity v Barcelone). Výskumné úlohy sa týkajú 
rôznych problémov v krajinách (napríklad vývoj 
vakcíny proti horúčke východného pobrežia u 
hovädzieho dobytka a jej distribúciu pre malých 
farmárov). Ako sa vyjadrili, s SPU by radi spo-
lupracovali pri riešení výskumných projektov v 
rámci priorít programu Horizont 2020 a tiež vý-
mene výskumných pracovníkov a doktorandov.  
Počas diskusie sme prezentovali hlavné odborné 
zamerania projektu AgroBioTech z hľadiska mož-
ností spolupráce.

Do tretice sme navštívili Kenský poľnohospo-
dársky výskumný inštitút (KARI), ktorý spolu-
pracuje so SAV v rámci projektov Slovak AID (za-
riadenie pre produkciu sterilných samcov tse-tse 
múch). Zavítali sme na stredisko v meste Thika 
(40 km od Nairobi), kde sa venujú problematike 

ovocinárstva, zeleninárstva, pestovania liečivých 
rastlín a majú zriadené centrum biotechnológií. 
Počas stretnutia nám prezentovali námety pre 
spoluprácu v rámci projektov SLOVAK AID a vy-
jadrili záujem o projekty v oblasti biotechnológií 
a génového inžinierstva a riešenie problémov po-
zberovej úpravy, skladovania, balenia a predaja 
ovocia (jablká, mango), orechov (makadamia) 
a liečivých rastlín. Samozrejme, súčasťou nášho 
pobytu bola aj návšteva univerzít. V žiadnom 
prípade sme nemohli obísť JOMO KENYATTA 
University of Agriculture and Technology, kde na 
úrovni vedenia univerzity a dekanov jednotlivých 
fakúlt  bol deklarovaný záujem o podpísanie Me-
moranda o spolupráci, výmenu študentov a uči-
teľov. Univerzita sa nachádza za mestom Nairobi, 
má veľký zelený kempus s knižnicou a v rámci 
praktickej výučby vyrába vlastné jogurty a in-
stantné rezance, ktoré predáva v maloobchodnej 
sieti s veľmi atraktívnym obalom za prijateľnú 
cenu. Záujem o spoluprácu deklarovali aj ďalšie 
dve univerzity - Kenyatta University a Mont Ke-
nya university v Thike.

Nezabudnuteľné zážitky a postrehy 
Náš pobyt v Keni sa začal netradične, ale o to 

krajšie. Zúčastnili sme sa na udalosti, ktorú na-
ozaj nemožno nazvať každodennou. Nedeľa, 
27. októbra 2013, bola slávnostným dňom pre 
obyvateľov usadlosti Mukuyu-ini, keď otvára-
li nový pavilón miestnej nemocnice Sv. Cyrila a 
Metoda, ako výsledok tretej etapy charitatívnej 
akcie česko-slovenského Lions klubu. Oficiál-
nemu otvoreniu predchádzala katolícka svätá 
omša, bohatá na temperamentné spevy a tance 
miestnych veriacich. Jednoduchá budova kostola 
Panny Márie bola zaplnená do posledného mies-
ta veriacimi všetkých generácií. Na slávnosti sa 
zúčastnili predstavitelia miestnej samosprávy a 
ministerstva zdravotníctva, ako aj naši predstavi-
telia - štátny tajomník J. Ilavský, slovenský a čes-
ký veľvyslanec. Do nemocnice chodia pacienti zo 
spádovej oblasti asi 36 km a ročne riešia viac ako 
2000 prípadov rôznych ochorení. Tretia etapa nie 
je ani náhodou poslednou, nakoľko Lions klub 
pripravuje štvrtú etapu, zameranú na vybavenie 
(napríklad zubnej ambulancie) a pomoc zo stra-
ny slovenského lekárskeho tímu. Po slávnostnom 
otvorení sme sa stretli s charizmatickou sestrou 
Emmou z miestneho rádu, ktorá nás pozvala na 
návštevu strediska na diagnostiku a liečbu TBC 
a HIV.

Slovo na záver
Napriek tomu, že mnohé miesta v Keni sú za-

ostalé, s veľmi zlou infraštruktúrou, počas celého 
pobytu sme stretávali usmiatych a milých ľudí, 
nadšených pre nové výzvy. Nepríjemné pocity 
nás opantali pri prechode popri uzavretom ob-
chodnom centre Westgate, ktoré bolo len pred 
pár týždňami miestom teroristického útoku. Zvý-
šenú pozornosť a kontrolu bolo vidieť na každom 
kroku. Ale ani to neodradilo turistov a podnika-
teľov z Európy, Ázie a Austrálie, naďalej pôsobiť 
v tejto krajine s vyše 40 miliónmi obyvateľov, 
pred ktorou stoja veľké výzvy. Obchodné centrá, 
masajské trhy a vystúpenia, ako aj safari parky 
sú plné turistov. Nakoniec, počas nášho pobytu 
zavítala do Kene aj televízia Markíza, aby urobi-
la reportáž o tom, kde všade sa zviditeľňuje Slo-
vensko prostredníctvom rozvojových projektov. 
Obrovské stromy jacaranda, obsypané modrofia-
lovými kvetmi, udivujú  všetkých turistov, neho-
voriac o masajských šperkoch a textíliách, ktoré 
priam pozývajú nakupovať.

Na záver chceme za SPU poďakovať slovenské-
mu veľvyslancovi v Keni Michalovi Mlynárovi, 
ako aj ostatným pracovníkom slovenského veľvy-
slanectva za pomoc a podporu pri príprave a rea-
lizácii pracovnej cesty. Tiež ďakujeme zástupcom 
Lions klubu na čele s pánom Tiborom Bučekom 
za možnosť zúčastniť sa na otváracom ceremo- 
niáli v Mukuyu-ini. Asante sana (ďakujeme)! 

                      Prof. Dr. Ing. Elena Horská

sveta. To dáva štúdiu na našich univerzitách 
medzinárodný rozmer a zvyšuje ich atraktivitu 
pre potenciálnych uchádzačov. A práve tu vidím 
prienik pre našu vzájomnú kooperáciu,“ povedal 
J. Hynek. Zdôraznil, že majú záujem prilákať na 
svoju univerzitu ďalších zahraničných študentov 
z rôznych krajín. Na UHK v súčasnosti študuje 
napr. 30 študentov z Taiwanu, ale aj študenti z 
Číny či Pakistanu, Iraku, Afganistanu, ktorým sa 
snažia ponúknuť rôzne možnosti štúdia a zlepšiť 
aj ich životné podmienky.

Vedenie SPU v prezentácii Zahraničná spolu-
práca SPU v Nitre v oblasti vzdelávania predsta-
vilo hosťom rôzne formy realizácie internaciona-
lizácie, medzi nimi najmä projekty IMRD, CASIA 
programu Erasmus Mundus, Tempus projekty 
STREAM a PACAgro či projekty AVARES a ECE-
VE z programu Leonardo da Vinci, ale aj ďalšie. 
Podstatná pozornosť sa venovala organizovaniu 
medzinárodných letných škôl v rámci Vyšehrad-
skej asociácie univerzít - EURUS AGRI. Doteraz 
SPU organizovala dve letné školy v dvoch modu-
loch v spolupráci so zahraničnou univerzitou v 
Krakove a  v Moskve a Sankt Peterburgu. Do tre-
tej letnej školy, ktorá sa bude konať na Univerzite 
aplikovaných vied v Hamburgu, v Nemecku, sa 
chce zapojiť aj UHK.   

Na záver pracovného stretnutia bola oficiálne 
podpísaná historicky prvá bilaterálna zmluva o 
spolupráci, ktorú svojím podpisom spečatili oba-
ja rektori. Zároveň sa vedenia univerzít dohodli 
na identifikácii nosných oblastí spolupráce.                                    

Renáta Chosraviová

UHK rozvíja medzinárodné vzťahy

Jambo (ahoj) Keňa!
Posledný októbrový týždeň sa v hlavnom meste Kene, Nairobi, konala konferencia a 
výstava Global South-South Development Expo 2013, organizovaná pod záštitou OSN, 
prvýkrát v svetovej histórii na africkom kontinente. Podujatie poskytlo priestor pre vy-
stavovateľov z celého sveta, aby prezentovali svoje ciele, zámery a aktivity, smerujúce 
k udržateľnému rozvoju z globálneho, regionálneho i lokálneho hľadiska a vzájomnej 
spolupráci regiónov a kontinentov. Aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
bola pri tom ako súčasť oficiálnej prezentácie Slovenska.

Na GSSD Expo 2013 v Nairobi sa prezentova-
la aj SPU.                              Foto: archív EH

Zo slávnostného otvorenia nového pavilónu miestnej nemocnice.                              Foto: archív EH
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Kirgizské pedagogičky naberali skúsenosti 
z riadenia štátnej správy na Slovensku

Hlavným cieľom projektu, na ktorom participuje 
SPU v Nitre v spolupráci s Universitat politecni-
ca de Catalunya v Barcelone, Univerzitou verej-
nej správy - ENA v Paríži a piatimi kirgizskými 
univerzitami, ktoré zabezpečujú aj vzdelávanie  
predstaviteľov miestnej a štátnej samosprávy vo 
svojej krajine, je reštrukturalizácia verejnej sprá-
vy v Kirgizsku s podporou skúseností partnerov 
v EÚ. 
V rámci pobytu na SPU v Nitre 19 akademických 
funkcionárok a vysokoškolských učiteliek absol-
vovalo bohatý vzdelávací program. Okrem zaují-
mavých prednášok v ruskom i anglickom jazyku, 
ktoré si osobitne pre projekt pripravila prof.h.c. 

doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc., doc. Ing. Má-
ria Fáziková, CSc., Ing. Eva Balážová, PhD., Ing. 
Marcela Chreneková, PhD., a Ing. Maroš Valach, 
PhD., absolvovali stretnutie s primátorom Nitry 
a predsedom ZMOS Jozefom Dvončom, s primá-
torom Liptovského Mikuláša Alexandrom Slaf-
kovským a starostom Štrby Michalom Sýkorom, 
ktorí im predstavili svoje mestá a regióny, systém 
fungovania samosprávy a informovali ich o vý-
sledkoch, ktoré dosiahli v uplynulom období. Mi-
moriadne podnetným pre prax bolo stretnutie a 
diskusia s Ing. Petrou Šuhajdovou, výkonnou ria-
diteľkou Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Jasná a Ing. Petrom Ághom, prezidentom Asociá-
cie prednostov miestnej samosprávy SR.  
Na záver pobytu bol účastníčkam projektu odo-
vzdaný certifikát. Ako sa vyjadrila Elvira Sagyn-
tay Kyky, vedúca Kancelárie pre vedu, výskum 
a medzinárodné vzťahy z Issyk-Kuľskej štátnej 
univerzity, mnohé vedomosti a praktické skúse-
nosti nadobudnuté už v prvej fáze projektu, budú 
môcť realizovať, prípadne ich konfrontovať so za-
užívanými tradičnými postupmi vo svojej krajine.     

           Renáta Chosraviová

Transfer poznatkov prostredníctvom projektu TRIVE

V rámci projektu HONOR vzdelávacieho programu TEMPUS - Vysoké ciele národnej organizač-
nej reformy (High objectives of National Organizational Reform -TEMPUS 530284-TEMPUS-1-
2012-1-ES-TEMPUS-JPHES ), realizovala SPU v Nitre od 14. do 19. októbra intenzívny vzdeláva-
cí kurz pre zástupcov piatich kirgizských univerzít. Lokálnou koordinátorkou projektu je prof. 
Dr. Ing. Elena Horská. 

Spolupráca a riešenie experimentálnych akti-
vít orientovaných na spoznávanie hospodárskej 
hodnoty genofondov 26 zabudnutých, nevyuži-
tých a menej známych druhov rastlín sa realizu-
je vo forme jeden až 10-mesačných výskumných 
pobytov účastníkov, financovaných z národných 
a medzinárodných fondov. Doteraz absolvovalo 
výskumné pobyty na IOBBB viac ako 80 účast-
níkov. Koordinátorom tohto medzinárodného 
programu a siete je za rusky hovoriace krajiny 
Národná botanická záhrada  N. N. Griška pri Ná-

rodnej akadémii vied Ukrajiny, ktorú vedie Mgr. 
Oľga Grygorieva. Doterajšia aktívna spolupráca 
vyvrcholila spoločnou medzinárodnou konfe-
renciou Netradičné, nové a zabudnuté druhy 
rastlín: vedecké a praktické aspekty kultivácie, 
ktorá sa konala 10. – 12. septembra v Kyjeve. 
Pozvanie prijalo 98 účastníkov zo 14 krajín sve-
ta, prezentovaných bolo 160 odborných prác vo 
vydanom zborníku, z toho 13 v spoluautorstve s 
pracovníkmi IOBBB. V rámci projektu TRIVE sa 
na konferencii zúčastnila aj delegácia z IOBBB. 
Prezentované práce jednoznačne potvrdili zá-
ujem viacerých kolektívov o praktické využitie 
menej známych a zabudnutých druhov pri rie-
šení potravinovej bezpečnosti, zlepšovania zdra-

via a životného prostredia, ako aj sociálno-eko-
nomického rozvoja malých a stredných fariem 
a spracovateľských podnikov v súlade s medzi-
národne prijatým Strategickým plánom, ktorý 
ratifikovali vlády mnohých krajín sveta vrátane 
SR. Dlhoročnú aktívnu spoluprácu a dosiahnuté 
výsledky ocenil aj dekan FAPZ Dr.h.c. prof. Ing. 
Daniel Bíro, PhD., a to udelením  pamätných pla-
kiet viacerým zahraničným odborníkom. Rea- 
lizovaný program vo vytvorenej aktívnej sieti 
tvorí jednu zo súčastí Excelentného centra pre 
ochranu a využívanie agrobiodiverzity pri FAPZ 
a súčasne predstavuje aj veľmi významnú zák-
ladňu pre riešenie výskumného projektu Agro-
BioTech.                                   Renáta Chosraviová

FEŠRR úspešná v novom projekte ERASMUS MUNDUS 

Projekt Tempus po roku

FEŠRR bola úspešná v ďalšom 
projekte v rámci programu Era-
smus Mundus – Akcia 2 – Partner-

stvá: Training of Individuals through Mobility 
from Uzbek Republic to EU – TIMUR (545730-EM-
1-2013-1-NL-ERA MUNDUS-EMA21). Schválený 
bol v júni 2013 Výkonnou agentúrou EACEA. 
Konzorcium projektu pozostáva zo 7 uzbeckých 
a 13 európskych univerzít. Žiadateľom o grant, 
ako aj koordinátorom projektu, je holandská 
Wageningen University. Širším cieľom projektu 
je rozvoj spolupráce medzi zástupcami vedy zo 

súkromného sektora a akademickej obce, medzi 
tvorcami politík a občianskou spoločnosťou a vý-
mena znalostí medzi verejnosťou a súkromným 
sektorom, výskumom a praxou v oblasti európ-
skych politík, udržateľného rozvoja, ekológie, 
poľnohospodárstva a i. Prostredníctvom partici-
pácie univerzít aj s iným zameraním projekt TI-
MUR rieši aj oblasť ekonomiky a manažmentu, 
strojárstva a technológie, matematiky, informa-
tiky a komunikačných technológií. Nástrojom 
na dosiahnutie cieľa projektu sú mobility, ktoré 
prispejú k vytvoreniu partnerstva v oblasti vzde-

lávania, technológií, výskumu, obchodu a podni-
kania, s cieľom vytvárať nové inovácie a zavádzať 
ich v Uzbekistane. Projekt formou krátkodobých 
a celoročných mobilít podporí štúdium a vý-
skum talentovaných študentov z Uzbekistanu. 
Určené sú študentom 1., 2., a 3. stupňa štúdia, 
výskumným, akademickým a administratívnym 
pracovníkom, pre ktorých je určených 145 mo-
bilít, rozčlenených podľa príslušnosti študentov 
k jednej z troch cieľových skupín: 1. partnerské 
univerzity a inštitúcie s priamou účasťou na pro-
jekte, 2. univerzity a inštitúcie, ktoré sa na pro-

jekte priamo nezúčastňujú, no ich študenti sú 
oprávnení zúčastniť sa na mobilitách, 3. študenti, 
ktorí sa z určitých dôvodov (spoločenských alebo 
politických) nachádzajú v tiesni. Práve zaradenie 
tejto cieľovej skupiny do projektu považujeme za 
pridanú hodnotu, vzhľadom na to, že prostred-
níctvom mobilít budú môcť študovať aj tí, ktorí 
sa vplyvom nepriaznivých okolností ocitli v krí-
zovej situácii, napr. ľudia so statusom utečenca, 
nachádzajúci sa v jednej z krajín susediacich s 
Uzbekistanom. Viac informácií o projekte nájdete 
na www.eu-timur.org.         Ing. Norbert Floriš, FEŠRR

O spolupráci zameranej na spoznávanie hodnôt genofondov zabudnutých, nevyužitých a menej známych druhov rastlín
Kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) pri FAPZ SPU pod vedením doc. Ing. Jána Brindzu, CSc., už takmer 
10 rokov aktívne spolupracuje pri realizácii medzinárodného programu a vytvorenej medzinárodnej siete pre problematiku Netradičné druhy 
rastlín pre zlepšenie kvality života a zdravia s 18 výskumnými a vzdelávacími pracoviskami z dvanástich, najmä rusky hovoriacich krajín.

Staré Hory nás učili
Aké sú dôsledky sily prírody? A ako sa im člo-

vek naučil vzdorovať a využiť ich vo svoj pro-
spech?
Odpovede na tieto i ďalšie otázky priniesla ex-

kurzia v rámci predmetu ekonomika životného 
prostredia a prírodných zdrojov, ktorá sa konala 
11. októbra. Zúčastnili sa na nej študenti 4. roč-
níka FBP, ŠP aplikovaná biológia, a 3. ročníka 
FEŠRR, ŠP regionálny rozvoj a ŠP manažment 
vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu. Výpra-
vu do Starých Hôr, neďaleko Banskej Bystrice, 
odborne zastrešovala doc. Ing. Viera Petrášová, 
CSc., z FEŠRR, a Ing. Milan Longauer z Lesníc-
keho a drevárskeho múzea vo Zvolene.  

Prvou zastávkou bola križovatka s informač-
nou tabuľou pri obci Jelenec, kde sú uvedené 
podrobnosti o požiari, ktorý postihol región a 
zničil veľkú časť lesa. Následky katastrofy vi-
dieť dodnes. Ing. M. Longauer nás informoval, 
že príčina vzniku požiaru sa nezistila. Škodu za 
niekoľko miliónov eur pravdepodobne spôsobil 
neuhasený ohorok cigarety. Neďaleko od tohto 
miesta sa nachádza unikátna kultúrna a technic-
ká pamiatka - kaskádová vodná elektráreň Jele-
nec - Staré Hory, vybudovaná v rokoch 1923 až 
1925. Dozvedeli sme sa, že dodnes je funkčná a 
slúži aj ako pstruhový revír. Cestou k hlavnému 
cieľu exkurzie sme sa zastavili pri pamätníku 
priekopníka moderného lesného hospodárstva 
Jozefa Dekreta Matejovie, významnej osobnosti 
tunajšej oblasti. Jeho práca priniesla pokrok v 
lesnom hospodárstve – zalesňovanie, efektív-
nejšia ťažba dreva, zavedenie používania ručnej 
píly. Ďalšou významnou osobnosťou pre región 
bol prof. Leo Skatula, ktorý zaviedol reguláciu 
malých tokov pomocou dreveného dna. Drevo, 
ktoré sme videli na dne potoka je staré asi sto 
rokov. Vydržalo vďaka tomu, že sa nachádza na 
mieste bez prístupu kyslíka.  

Pre oblasť Starých Hôr je typická lavínová čin-
nosť. Ako spomenul Ing. Longauer, nie je zried-
kavosťou, keď počas zimy v okolí spadne aj 40 
menších lavín. Zastavili sme sa pri pamätníku 
najväčšej padnutej lavíny na Slovensku, ktorá v 
roku 1923 zasypala osadu Rybô, pričom zahy-
nulo 18 ľudí. Katastrofu prežil iba jediný človek. 
Následky boli pre osadu ničivé, množstvo snehu 
(asi 600-tisíc ton) sa udržalo až do konca leta 
nasledujúceho roku. Od roku 1963 sa v oblasti 
vybudovali protilavínové zábrany.  

Lokalita Staré Hory má čo ponúknuť nielen zo 
svojho prírodného, ale aj historického bohatstva. 
Boli tu natočené dva filmy - známejší z nich  – 
Vlčie diery s Ladislavom Chudíkom v hlavnej 
úlohe. Niet sa čomu čudovať, veď aj nás ohromi-
la fascinujúcou scenériou a rozmanitosťou fauny 
a flóry. 

Každý z nás si z exkurzie odniesol to ,,svoje“. 
Niekto nové informácie, iný zase zážitok. Pre 
ďalšieho to bola príjemná prechádzka na čer-
stvom vzduchu. Avšak všetci sme si uvedomili, 
akú silu má príroda, ale aj to, ako si človek prí-
rodné živly dokáže podmaniť. 

Bc. Tomáš Balko, FBP

SPU je koordinátorom projek-
tu TEMPUS 530397 „Posilňova-
nie celoživotného vzdelávania 
v oblasti environmentálnych 

vied v Rusku“ (STREAM), ktorý realizuje od r. 
2012 v konzorciu piatich univerzít a ďalších in-
štitúcií v Ruskej federácii (Dokuchaev Soil Scien-
ce Society, Ministry of Education and Science of 
the Russian Federation, Education and Methodics 
Association on Agronomic Education, Federal Ser-
vice for Supervision of Nature Resources, Russian 
State Agrarian University – Moscow Timiryazev 
Academy, Tomsk State University, Far Eastern Fe-
deral University, Kuban State Agrarian University, 
Voronezh State University,) a štyroch partnerov v 
EU (Universitat fur Bodenkultur - Wien, Universi-
ty of Tuscia – Viterbo, Agrosup – Dijon, Austrian 
Agency for Quality Assurance and Accreditation). 
Po prvom roku riešenia projektu sa uskutočni-
lo stretnutie zástupcov partnerských inštitúcií 
21. - 24. októbra 2013 v Krasnodare, Ruská fede-
rácia, ktorého sa zúčastnili manažérka projektu 
doc.E.Marišová a autorka článku (na snímke). 
Predmetom stretnutia bolo zhodnotenie doteraj-
ších aktivít zrealizovaných v rámci projektu, a to 
spracovania Analýzy potrieb vzdelávania v Ruskej 
federácii v oblasti environmentu ako aj trénin-
gov, uskutočnených v období apríl – júl 2013 na 
európskych univerzitách, ktoré sú v rámci pro-
jektu partnermi: Agrosup DIJON, Universität fur 
Bodenkultur, University of Tuscia, ako aj na SPU.
Tréningy prebiehali v dvoch etapách – tréningy 
trénerov a tréningy manažérov na spomínaných 
univerzitách v EÚ a následne v dvoch etapách na 
Timiryazevskej univerzite v Moskve, ktorá záro-
veň plní úlohu národného koordinátora v rámci 
projektu. Veľmi dôležitou súčasťou stretnutia bolo 
predstavenie učebných textov, ktoré tvoria základ 
pre splnenie projektového cieľa: vytvorenie 7 mo-
dulárnych tréningových programov v e-learningo-
vej forme. Stretnutie bolo uzatvorené stanovením 
stratégie pre ďalšiu realizáciu projektu – pilotné 
testovania vytvorených kurzov prostredníctvom 
rôznych cieľových skupín. Zrealizované aktivity 
projektu boli predstavené aj zástupkyni Národnej 
kancelárie Tempus v Ruskej federácii Anne Mu-
ravyovej a zástupkyni Kancelárie Tempus v Bru-
seli P. Hernesniemi.             Ing. Lucia Grešová,  
                   administrátorka projektu, CMP, FEŠRR

Milan Belica zaujal prednáškou
Regionálna politika v procese globalizácie bol názov výberovej prednášky doc. 
Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a predsedu 
Správnej rady SPU, ktorú si študenti a zamestnanci univerzity mohli vypočuť 15. ok-
tóbra.

M. Belica sa v rámci nej zameral na identifiká-
ciu prínosov a bariér plynúcich z globalizácie, 
ďalej sa venoval ekonomicko-sociálnej pozícii SR 
v kontexte Európy a navrhol konkrétne možnosti 
aktivizácie regionálneho potenciálu v súlade s eu-
rópskym princípom subsidiarity. 

Globalizácia je proces narastania medzinárod-
ného prepojenia vo všetkých oblastiach (ekono-
mika, politika, kultúra, komunikácia, životné 
prostredie) pozorovaný najmä v posledných de-
saťročiach. Tento proces ide ruka v ruke s loka-
lizáciou, regionalizáciou a multikulturalizmom. 
Hlavným rysom globalizácie je to, že potláča 
zemepisné vzdialenosti  a územné hranice strá-
cajú na význame.  Prínosy globalizácie spočívajú 
predovšetkým v liberalizácii kapitálových a tova-
rových tokov, v internacionalizácii podnikania a 
technologickom pokroku.  Aj to boli tézy pred-

nášky, ktorá sa stretla s veľkým záujmom študen-
tov zo všetkých fakúlt SPU, čo potvrdila aj násled-
ná diskusia.                                                               r

Foto: archív EM

Foto: rch

Foto: archív TB

Foto: Andrej Tárník
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Desať študentov z Fakulty ekonomiky a 
manažmentu SPU sa od 15. do 28. septem-
bra zúčastnilo na Erasmus intenzívnom 
programe Project – based Approach in the 
Development of Agriculture, ktorý sa ko-
nal na Národnej poľnohospodárskej uni-
verzite v Jelgave, v Lotyšsku. 

Na podujatí boli okrem iného predstavené pro-
jekty AZU a Vysoké školy ako motory rozvoja 
vedomostnej spoločnosti, delegáti valného 
zhromaždenia ŠRVŠ tiež odhlasovali spoluprá-
cu so spoločnosťou UniApps, s.r.o., ktorá bude 
spočívať v spoločnom postupe pri tvorbe mobil-
ných rozhraní formou natívnych aplikácií pre 
mobilné zariadenia k akademickým informač-
ným systémom vysokých škôl  v rámci projektu 
UniApps.
Na rokovanie prijal pozvanie aj prof. Ing. Pe-
ter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie 
vysokých škôl MŠVVaŠ SR, ktorý s delegátmi 
diskutoval o stave školstva, pričom zdôrazňo-
val, že štúdium na vysokej škole je pre mladého 
človeka veľmi dôležité. Po diskusii sme ho po-
žiadali o krátky rozhovor.
Pán riaditeľ, aké sú podľa vás najväčšie prob-
lémy vysokých škôl a na čo sa musia zame-
rať? 
Z môjho pohľadu vysoké školy u nás fungu-
jú štandardne, v ich práci sa prejavujú všetky 
rýchle zmeny, ktoré prináša doba. Domnievam 
sa, že súčasnou otázkou na vysokých školách 
je dopracovanie vnútorných systémov zabez-
pečenia všetkých svojich činností, čo je prvým 
krokom k podstatnému zvýšeniu akademickej 
samosprávy a k podstatnému zníženiu adminis-
tratívnej náročnosti všetkých činností na VŠ.
Aký je váš názor na súčasné študijné progra-
my? Sú dostatočne prepojené na prax? 
Niektoré áno, iné menej. Pravdou je, že v spo-
ločnosti sa neustále menia a rýchlo rastú po-
žiadavky na vedomosti a zručnosti nielen ab-

solventov. V mnohých pracovných pozíciách 
je dnes, na rozdiel od minulosti, nevyhnutné 
vysokoškolské vzdelanie. Súčasná doba si vyža-
duje, aby študenti počas svojho štúdia aktívne 
pôsobili vo svojom odbore, najmä prostredníc-
tvom odborných praxí. 
Na financovaní výskumu v zahraničí sa vo 
veľkej miere podieľa súkromný sektor. Aký 
stav je u nás? 
Podľa môjho názoru je nevyhovujúci a súkrom-
ný sektor by mal podstatne aktívnejšie finančne 
vstúpiť do sektora VŠ, ktoré sú takmer v plnej 
miere financované zo štátneho rozpočtu. Som 
presvedčený, že účasť súkromného sektora na 
pôde VŠ by mala mnoho pozitívnych efektov aj 
pre samotný súkromný sektor.
Ako hodnotíte úroveň nášho vysokého škol-
stva? Sú absolventi  pripravení na nároky 
spoločnosti? 
Za ostatných 20 rokov sa udiali nielen u nás, 
ale v celom svete podstatné zmeny vo vyso-
kom školstve - masofikácia, štandardizácia 
prostredníctvom bolonského procesu, liberali-
zácia spôsobu realizácie a obsahu vzdelávania 
– internacionalizácia, modernizácia, univer-
zalizácia, franchising, ale aj transnacionalita. 
Slovenské vysoké školstvo absorbovalo tieto 
módne trendy bez výraznejších výkyvov. Ab-
solventi i v porovnaní s inými, aj v priemyselne 
vyspelejších štátoch, sú dobre zamestnateľní na 
našom pracovnom trhu. A to platí aj pre absol-
ventov tých odborov, ktoré nie sú pripravované 
pre priemysel. Pri hodnotení úrovne VŠ  treba 
hodnotiť jednotlivé vysoké školy, fakulty, kated-
ry a dokonca výskumné tímy, resp. výskumné 
oblasti, študijné odbory alebo dokonca študijné 
programy. Medzi týmito kategóriami máme vy-
nikajúce entity a aj také, ktoré si vyžadujú mi-
nimálne rýchlu zmenu smerom ku kvalite. Aj 
keď sa objavujú rôzne názory, podľa mňa naše 
vysoké školstvo napĺňa spoločenskú požiadav-
ku, a to nielen na jednoduchú reprodukciu, ale 
aj na rozšírenú reprodukciu vysokoškolsky kva-
lifikovaných odborníkov pre slovenskú spoloč-
nosť a zároveň pôsobí aj ako kultivátor celého 
kultúrneho a sociálneho prostredia slovenskej 
spoločnosti.
Viac o ŠRVŠ nájdete na: www.srvs.sk

            Ing. Jaroslava Kačinová, FBP

S riaditeľom Petrom Plavčanom: 
O stave vysokého školstva  

Cieľom bolo získať nové poznatky o projekto-
vom riadení v oblasti poľnohospodárstva, potra-
vinárstva a vidieckeho rozvoja prostredníctvom 
prednášok domácich a zahraničných lektorov, 
ako aj  praktické skúsenosti z návštev realizova-
ných projektov. V multikulturálnych tímoch z 
Poľska, Litvy a Grécka sme vypracovali a obhájli 
svoje projekty. Okrem vyučovacieho procesu sme 
absolvovali rôzne exkurzie, napr. na čajovej i uni-
verzitnej farme či návštevu rozprávkového lesa v 
Tervete. Ani dážď a chladné počasie nás neodra-
dili od spoznávania krásnej lotyšskej krajiny a jej 
kultúry. Objavili sme čaro Rigy, hradu v Dobele, 
zámku v Roundale. Na spoločných podujatiach 
sme hrali paintball, bowling, alebo fandili litov-
ským basketbalistom. Náš veľký obdiv si získalo 
hlavné mesto Riga, dýchajúce históriou, ako aj  
najväčšie lotyšské kúpeľné mesto Jurmala s nád-
hernou plážou. Nezabudnuteľné bolo aj stretnu-
tie s divými koňmi, ktoré sa počas slnečných dní 
túlali aj v okolí univerzity.                  Študenti FEM

V dňoch 18. - 20. októbra sa v Jasnej konalo valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých 
škôl (ŠRVŠ), na ktorom SPU v Nitre zastupovala Ing. Jaroslava Kačinová (FBP, AS SPU), Martin 
Mydlár (FAPZ), Matúš Javor (FAPZ), Ivana Čachová (FEM), Michaela Jánošová (TF) a Tomáš Kan-
kula (FEŠRR). 

O vodných zdrojoch Nepálu  

Do Lotyšska za poznaním 

Zástupcovia Ministerstva pre závlahy v Kath-
mandu v Nepále - Mr. Surendra Raj Shrestha 
(Oddelenie pre rozvoj zdrojov podzemných vôd) 
a Mr. Dipendra Laudari (Oddelenie pre závlahy), 
vystúpili na pozvanie doc. Ing. Ľuboša Juríka, 
PhD., z Katedry krajinného inžinierstva FZKI, s 
prednáškou na tému Vodné zdroje Nepálu - prob-
lémy a riešenia. Zameraná bola najmä na prob-
lematiku podzemných vôd, ktoré sú používané 
pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a 
súčasne aj pre závlahy. Vo väčšine krajiny je nad-
bytok vodných zdrojov, ale v oblasti doliny mesta 
Kathmandu sa už roky nadmerne využívajú pod-
zemné vody, v dôsledku toho za posledných 10 
rokov poklesla ich hladina o 8 metrov. Na zasta-
venie enormného využívania vody je nevyhnutné 
prijať legislatívne opatrenia. V krajine neexistujú 
stokové siete a čistiarne odpadových vôd, to zase 
zhoršuje kvalitu podzemných vôd. Po prednáške 
nasledovala krátka diskusia. Celé podujatie štu-
denti ocenili srdečným potleskom.  

Následne hostia navštívili farmu VPP v Kolí-
ňanoch a Žiranoch, kde si prezreli automatické 
stanice na meranie hladiny podzemnej vody a 
vodnú nádrž so závlahovou čerpacou stanicou a 
pásové zavlažovače. Ako nás informoval doc. Ľ. 
Jurík, mimoriadne ich zaujal náš systém merania 
pôdnej vlhkosti a meteorologických prvkov s au-
tomatickým prenosom dát na katedru, ako aj vy-
bavenie laboratórií katedier pod Zoborom. Hovo-
rili aj o možnej spolupráci v oblasti modelovania 
podzemných vôd.                    Renáta Chosraviová

O medzinárodnom marketingu v krajinách Vyšehradu

Zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl z 
SPU s generálnym riaditeľom sekcie vysokých 
škôl MŠVVaŠ SR Petrom Plavčanom.

Foto: archív JK

Študenti FEM v Lotyšsku.            Foto: archív FEM

O Nepále, kultúre a prírodných pomeroch 
v krajine sa mohli dozvedieť študenti 5. 
ročníka krajinného inžinierstva počas vý-
berovej prednášky, ktorá sa konala 24. ok-
tóbra na Katedre krajinného plánovania a 
pozemkových úprav Fakulty záhradníctva 
a krajinného inžinierstva SPU. 

Tridsaťosem bakalárskych študentov z odboru OBP, IBA a MAP na Fakulte ekono-
miky a manažmentu sa 16. - 18. októbra zúčastnilo na tematickej exkurzii v Znojme.

Po úspešnej minuloročnej exkurzii v Krakove 
sa podujatie v rámci projektu International Mar-
keting: A Visegrad Perspective, Nr. 61100001, 
ktorého koordinátorkou je prof. Dr. Ing. Elena 
Horská, realizovalo aj v ďalšej krajine V4. 

Vďaka spolupracujúcim odborníkom zo Znoj-
ma, medzi nimi Ing. Martinom Přibylom, PhD., 
zo Súkromnej vysokej školy ekonomickej, sme 
spoznali ďalšie medzinárodné podnikateľské 
aktivity z oblasti marketingu a obchodu. Na-
vštívili sme vinársky podnik ZNOVÍN, ktorý 
sa hrdí pôvodom svojich vín, či novootvorený 
štvorhviezdičkový hotel Prestige, ktorý sa pre-
zentuje ako ekologický a futuristicky hotel pre 
náročnú klientelu, čomu zodpovedal aj jeho 
vzhľad. Absolvovali sme prehliadku vinice a 
vinných priestorov, kde produkujú vlastné víno 

(na snímke). Keďže sa konala práve v období 
zberu vína, nevyhli sme sa ochutnávke výbor-
ného čerstvého nealkoholického muštu, burčia-
ku či výberu červených a bielych vín. Posledný 
deň nás čakal business park v Znojme, kde sme 
mali zabezpečenú prehliadku v závode Egston 
System Electronic, spol. s r.o., ktorý patrí ra-
kúskej holdingovej spoločnosti. V Znojme vy-
rába transformátory, cievky,  senzory či elek-
tromagnety pre automobilových, mobilných 
alebo elektrotechnických odberateľov z rôznych 
kútov sveta. 

Vďaka takýmto tematickým exkurziám môžu 
študenti načerpať nové praktické skúsenosti z 
oblasti obchodu, predaja či marketingu a prepo-
jiť ich s teóriou.     

 Ing. Johana Paluchová, PhD., FEM

V polovici septembra (9. - 13. 9.) sa v Istan-
bule konala 25. výročná konferencia Európskej 
asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE). 
Medzinárodný tím EÚ – Kanada, zastúpený pro-
jektovými manažérkami: Jocelyne Landryovou z 
College communautaire du Nouveau-Brunswick, 
Kanada, Karen Strangovou  z  Nipissing Univer-
sity, Kanada, Liisou Timonenovou z Karelia Uni-
versity of Applied Sciences, Fínsko a Eleonórou 
Marišovou z SPU v Nitre, prezentoval na podujatí 
výsledky projektu BioPower. Zároveň vystúpil s 
prednáškou na tému Možnosti medzinárodného 
vzdelávania z pohľadu rôznych kontinentov. Pro-
jektové manažérky sa s účastníkmi workshopu 
podelili o svoje skúsenosti z riešenia projektu a 
vymenili si s nimi poznatky týkajúce sa budova-
nia nových partnerstiev medzi vysokoškolskými 
inštitúciami a podnikmi. Súčasťou diskusie bolo 
aj vyhodnotenie mobilít z pohľadu študentov, 
ktorí absolvovali štúdium a stáž v rámci projektu 
v partnerských krajinách.                                                 

Doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.,  FEŠRR

Z konferencie v Istanbule  
o medzinárodnom vzdelávaní

Prínosy z mobilít v rámci 
projektu TRIVE

V rámci projektu TRIVE sa prof. Ing. Marián 
Brestič, CSc., a doc. Ing. Katarína Olšovská, 
PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových 
zdrojov, v dňoch 14.  – 23. júna zúčastnili na 
pracovnej ceste v Číne.            
Cieľom bolo zorganizovať pracovné stretnutia 
a pripraviť memorandum o vedecko-technickej 
spolupráci medzi SPU v Nitre a Shandong Agri-
cultural University v Taiane. Záujmom oboch 
partnerov  je spoločný výskum v oblasti fyzioló-
gie rastlín a ekofyziológie fotosyntézy, výmena 
vedeckých informácií a príprava projektov.  Záro-
veň boli prezentované súčasné vedecké aktivity v 
projekte AgroBioTech, ako aj aktuálne výskumné 
projekty  a najnovšie medzinárodné publikácie, o 
ktoré prejavili záujem nielen výskumníci, ale po-
čas prednášok aj študenti, ktorí sa zaujímali aj o 
možnosti štúdia na SPU a Slovensku. Naši odbor-
níci navštívili kľúčové laboratóriá, oboznámili sa 
s ich vybavením, vysokými požiadavkami na vý-
stupy výskumu, navštívili poľnú experimentálnu 
bázu, na ktorej sa už druhý rok úspešne pestujú 
aj slovenské pšenice. Počas návštevy prebehli pra-
covné stretnutia s predstaviteľmi výskumu z ob-
lasti rastlinných vied. Ich výsledkom je množstvo 
konkrétnych poznatkov, ktoré budú aplikované 
do aktuálnej vedeckej práce a prípravy publikácií.     
Dekan Technickej fakulty prof. Ing. Zden-
ko Tkáč, PhD., spolu s prof. Ing. Ladislavom 
Nozdrovickým, PhD.,  prodekanom TF, navští-
vili 1. - 6. októbra Štátnu agrárnu univerzitu v 
Sankt Peterburgu.
Počas stretnutia s rektorom prof. V. A. Efimovom, 
prorektorom doc. V. V. Beljakovom, prof. Ing. V. 
A. Smelikom a kancelárkou Dr. E. I. Ovčinniko-
vou  naši odborníci predstavili TF. S riaditeľom 
Ústavu technických systémov, servisu a energe-
tiky (ÚTSSE), doc. V. A. Ružjovom, zase hovori-
li o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti 
presného poľnohospodárstva. Zástupcovia ústa-
vu sa zaujímali o spoluprácu v oblasti tvorby a 
prípravy bakalárskeho a inžinierskeho ŠP biosys-
témové inžinierstvo.  
Súčasťou mobility bola aj návšteva Severozápad-
ného vedeckovýskumného ústavu mechanizácie 
a elektrifikácie poľnohospodárstva v St. Peterburg 
– Pavlovsk, kde sa konalo stretnutie s vedením 
ústavu na čele s prof. V. D. Popovom, prehliadka 
laboratórií, oboznámenie sa s výsledkami vedec-
kovýskumnej činnosti ústavu, a tiež prezentácia 
zamerania výskumu na TF SPU. Počas záverečné-
ho dňa sa konala prehliadka Katedry automobilov 
a traktorov a prebehli rokovania o príprave zmlu-
vy o spolupráci medzi ÚTSSE a TF.                              

Renáta Chosraviová

Foto: archív FEM

Foto: archív FZKI
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ING. KATARÍNA 
KLEINOVÁ, PhD.
Pracovná pozícia:  
Odborná asistentka na 
Katedre marketingu 
FEM
Miesto narodenia: 
Nitra

Vek: 30 
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Baletkou a od základnej školy učiteľkou. A 
tento sen sa mi aj splnil.  
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať?
Nemám konkrétnu osobu, s ktorou by som 
sa chcela stretnúť. Našťastie, najdôležitej-
šie osoby v mojom živote sú stále so mnou. 
Inak sa rada rozprávam s priateľmi, pozitív-
ne naladenými ľuďmi a tými, ktorí ma neja-
kým spôsobom dokážu posunúť vpred.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväč-
šiu radosť?
Nič veľké mi teraz nenapadá. Skôr sa teším z 
každodenných maličkostí, zo svojej rodiny a 
malého synovca.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Závisť, zmýšľanie a vôbec správanie sa ľudí 
k sebe navzájom. Vo svojom živote asi nič. 
Verím, že všetko je presne tak, ako má byť 
a aj zlé je na niečo dobré. Čo by som chcela 
zmeniť sama na sebe, je možno to, aby som 
bola odvážnejšia
Čo rada čítate (počúvate)?
Čítam predovšetkým odbornú literatúru z 
môjho odboru a knihy nabité informácia-
mi, ktoré mi rozširujú rozhľad. Pokiaľ ide 
o hudbu, počúvam takú, na akú mám práve 
náladu. A milujem skladby, pri ktorých mi 
už od prvých tónov behajú zimomriavky po 
tele - ako v prípade Turandotu od Giacoma 
Pucciniho. 
Ako si dobíjate energiu?
Najčastejšie spánkom, trávením času s rodi-
nou a priateľmi či príjemnou prechádzkou.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Na túto otázku by som odpovedala výrokom 
R. Sharmu: „Pokiaľ trpíme nejakým nedo-
statkom, je to len preto, že tento nedostatok 
existuje v našich mysliach.“ Moji najbližší 
však tvrdia, že som tvrdohlavá.  
Aké máte koníčky?
Rada cestujem, spoznávam nových ľudí, 
nové kultúry a veľmi rada tancujem. 
Máte nejaký obľúbený citát?
„Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa 
času, ktorý nevyužívame.“ (Lucius Annaeus 
Seneca)                                                      rch

 V ZrkADlE                    

Zábavné podujatie so skvelou atmosférou, ktoré 
už tradične na sklonku jesene organizuje Bota-
nická záhrada SPU, sa konalo 8. novembra. Účast-
níci s halloweenským pomaľovaním na tvári so 
zanietením vyrezávali a zdobili tekvice. Najmen-
ším v ich kreativite pomáhali nielen rodičia, ale 
aj starí rodičia. Za svoje výkony boli všetci odme-
není sladkými dobrotami a voňavými koláčikmi. 
Najväčšou odmenou pre všetkých však bola dob-
rá nálada a dlho očakávaný moment - keď zhasne 
svetlo a vyrezané tekvice so sviečkou vo vnútri sa 
na všetkých usmejú šibalskými úsmevmi. Aj ten-
to rok si deti svoje výtvory mohli odniesť domov a 
ozdobiť nimi domácnosť.                rch                                                                                   

Zapojte sa do ESN SUA! Je najaktívnejšia

Prínos svetových osobností v kontexte historických 
parkov a tradícia pestovania ruží v Dolnej Krupej

Tekvica fest v botanickej 
záhrade

 VESELOU CErUZkOU 

Sekcia študentskej dobrovoľníckej organizácie Erasmus Student Network (ESN SUA), 
ktorá na SPU funguje od roku 2008, bola vyhlásená za najaktívnejšiu v rámci Sloven-
ska v projekte Social Erasmus. 

V súčasnosti sekcia ESN SUA pracuje pod pre-
zidentským vedením Kristíny Candrákovej z  
FAPZ, ktorá začala svoju činnosť v ESN ako lo-
kálna koordinátorka projektov Social Erasmus a 
Erasmus in Schools. 

Projekt Social Erasmus je zameraný na integ-
rovanie zahraničných študentov do lokálnej ko-
munity prostredníctvom dobrovoľníckych akti-
vít a projektov, ktoré sú prínosom pre lokálnu 
komunitu. Erasmus in Schools sa snaží spojiť 
zahraničných študentov so študentmi a žiak-
mi základných a stredných škôl cez interak- 
tívne prezentácie o domovských krajinách, ich 
vnímaní Slovenska či diskusií na aktuálne témy 
alebo hry a športové aktivity, ktoré žiakom po-
môžu uvoľniť sa a rozhovoriť sa v cudzom ja-
zyku. 

Členovia ESN SUA Nitra a zahraniční štu-
denti Erasmus, ktorí u nás študovali v roku 
2012/13, zrealizovali spolu 11 aktivít Erasmus 
in Schools, na ktorých sa zúčastnilo 170 štu-
dentov stredných a základných škôl a 12 Eras- 
mus študentov. V rámci Social Erasmus sa za-

pojili do zbierky počas Dňa narcisov, keď do 
ulíc vyšlo päť Erasmus študentov spoločne s 
ich slovenskými „buddies“ a vyzbierali okolo 
2-tisíc eur. Okrem toho sa zapojili do tradičné-
ho jarného čistenia lesa na Zobore a do charita-
tívneho Behu pre život. 

V zimnom semestri tohto AR na fakultách 
SPU študuje vyše 90 zahraničných študentov v 
rámci výmenných programov Erasmus, Eras- 
mus Mundus, CEEPUS či bilaterálnej spolupráce. 
Pochádzajú z  Belgicka, Nemecka, Španielska, 
Francúzska, Grécka, Lotyšska, Poľska, Talian-
ska, Rumunska, Turecka, Ruska a Kazachstanu. 
Okrem prednášok a cvičení sa s nimi môžete 
stretnúť v Erasmus Village pod aulou, ktorú or-
ganizuje 19. novembra 2013 od 10.30 do 13.30 h 
Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárod-
ných vzdelávacích programov v spolupráci s ESN 
SUA Nitra. Súčasťou budú aj prezentácie jednot-
livých krajín a univerzít v novej zasadačke pod 
aulou. Neváhajte a príďte načerpať inšpiráciu pre 
svoj študijný pobyt alebo stáž v zahraničí.   

Ing. Gabriela Slivinská, KZVaMP  

Členovia ESN na charitatívnej akcii Beh pre život.             Foto: archív ESN

Pod gestorstvom Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU sa pri príležitos-
ti 200. výročia založenia anglického parku v Dolnej Krupej konala 17. - 18. októbra v 
obci medzinárodná odborná konferencia s uvedeným názvom.

Účastníkov zaujali prezentované práce študen-
tov záhradnej architektúry navrhujúce variantné 
možnosti riešenia obnovy parku s umiestnením 
slávneho rozária grófky Márie Henriety Chote-
kovej. Konferenciu otvorila autorka článku pred-
náškou o významných anglických parkoch na 
Slovensku. Ing. Richard Kubišta predstavil podo-
by parku v kontexte času a ponúkol možnosti bu-
dúceho vzhľadu po obnove. Svojím príspevkom 
o odkaze Jozefa Rudolfa Geschwinda, význam-
ného šľachtiteľa ruží, zaujal prof. Ján Supuka. 

Simultánne tlmočenie podujatia v angličtine, 
nemčine a maďarčine zabezpečil Ing. Attila Tóth. 
Naši odborníci svojimi vystúpeniami vyvolali 
spomienky na slávu lepších časov a pre prítomnú  
pani Walburgu Breitenfeld Shearer, pra-pra-prav-
nučku majiteľa panstva v Dolnej Krupej, pripra-
vili príjemný emotívny zážitok. Krásne jesenne 
sfarbené stromy v parku zahnali nostalgiu zo sú-
časnosti a podporili odbornú verejnosť v snahách 
zveľadiť tento významný objekt kultúrneho de-
dičstva. Prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., FZKI

Prof. John Stanton hosťoval 
na Katedre marketingu

Každoročne Katedra marketingu FEM hostí 
viacero zahraničných pedagógov a odborníkov 
z praxe. Na začiatku tohto semestra od 30. sep-
tembra do 2. októbra sme privítali prof. Johna 
Stantona zo Saint Joseph's University z Phila-
delphie, USA. Zavítal k nám na pozvanie prof. 
E. Horskej, ktorá sa s ním stretla na Internatio-
nal Food Marketing Research Symposium 2013 
v Budapešti. Pre našich bakalárskych študentov 
3. ročníka z odboru IBA, OBP a MAP v rámci 
predmetu medzinárodný marketing a marke-
ting si pripravil zaujímavú prednášku na tému 
Vybrané aspekty z medzinárodného marketin-
gu potravín: Globálne, regionálne verzus lokál-
ne prístupy.                                                                   

Ing. Johana Paluchová, PhD., FEM

pokračovanie zo strany 1

Office365 na našej univerzite

predstavuje aplikáciu, ktorá je určená na vytvo-
renie priestoru určeného na zdieľanie informácií 
a správu dokumentov. Okrem samotných texto-
vých dokumentov je možné zdieľať multimediál- 
ne objekty, dokumenty aplikácií MS Office či dá-
tové zoznamy. 

Videokonferencia Lync umožňuje, podobne 
ako Skype, zasielanie rýchlych správ a hlasové a 
audiovizuálne hovory. Navyše však ponúka mož-
nosť zdieľať pracovnú plochu, prezentácie, tabule 
či rôzne ďalšie aplikácie. 

Online kancelársky balík Office365, tzv. Micro-
soft Office Web Apps, zjednodušuje prácu s do-
kumentmi programov Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote. Umožňuje prístup k nim vždy, keď 
máte k dispozícii pripojenie do Internetu.

Informácie o aktivácii Office365 nájdete na we-
bovej stránke univerzity alebo vám ich poskytnú 
pracovníci Centra informačných a komunikač-
ných technológií SPU v Nitre. 

 Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.,  
 prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity

Dekáda výskumu mládeže
Začiatkom novembra sa v Bratislave na pôde 

Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA usku-
točnilo stretnutie k problematike mládeže pri 
príležitosti 17. novembra pod názvom Dekáda 
výskumu mládeže. 

Cieľom bolo prezentovať teoretické i empirické 
výsledky výskumov v monografických a zbor-
níkových publikáciách, ako aj vo vedeckých a 
odborných časopisoch. Organizátorom stretnu-
tia bola Slovenská sociologická spoločnosť pri 
SAV,  Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV 
a Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku 
pri SAV. Svoje zastúpenie tu mala aj SPU pros-
tredníctvom prezentácie vedeckej monografie 
Vidiek a mládež v sociálnovedných reflexiách 
(Moravčíková, D. a kol., Nitra 2012). 

Katedra spoločenských vied FEM SPU je súčas-
ťou expertnej siete pracovísk v oblasti výskumu 
mládeže so zameraním na vidiecku mládež od 
roku 2008.                rch

Marcel Krištofovič

  Foto: archív Attila Tóth
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SKRIPTÁ 
Š. Poláček a kol.: Laboratórne cvičenia z anor-

ganickej chémie, 6. nezmenené vydanie, náklad 
250 ks, cena 3 €

L. Lahučký – T. Tóth: Aplikovaná chémia, 5. ne-
zmenené vydanie, 200 ks, cena 3,60 €

I. Michalík a kol.: Návody na laboratórne cviče-
nia z biochémie, 4. nezmenené vydanie, 300 ks, 
cena 2,40 €

R. Savov – D. Lančarič: Manažment podniku, 1. 
doplnené a prepracované vydanie, 200 ks, cena 
3,80 €

Ľ. Kubicová: Marketingová stratégia firmy, 1. vy-
danie, 400 ks, cena 3,20 €

M. Olejár – O. Lukáč: Automatizácia – Návody 
na cvičenia, 2. nezmenené vydanie, 120 ks, cena 
5 €

V. Cviklovič: Aplikovaná elektronika, 1. vyda-
nie, 150 ks, cena 5,40 €

V. Šimanský: Základy pedológie, 2. neprepraco-
vané vydanie, 200 ks, cena 4,50 €

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

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

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

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

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

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

MONOGRAFIE
V. Tančin: Fyziológia reflexu ejekcie mlieka 

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

pôde a možnosti jej regulácie, 1. vydanie, 100 ks, 
cena 3 €

D. Šťastná a P. Šťastný: Histophilus somni (Hae- 
mophilus somnus) ako príčina reprodukčných 
porúch kráv, 1. vydanie, 100 ks, cena 2,50 €

ODBORNÁ KNIžNÁ PUBLIKÁCIA
O. Bučko, J. Poltársky, B. Bobček: Vademecum 

chovu ošípaných, 1. vydanie, 60 ks, cena 10 €
Vydavateľstvo SPU

 PráVE vyšli                  

Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja s hlbokým zármutkom oznamuje, že 
dňa 11. 11. 2013 nás vo veku 82 rokov navždy 
opustil dlhoročný pedagóg, bývalý akademic-
ký funkcionár, vynikajúci odborník, dobrý 
priateľ a kolega 

Dr.h.c. prof. Ing. MILAN DEMO, PhD.
Narodil sa 10. 9. 1931 v Mužli, gymnázium 

absolvoval v Komárne a vysokoškolské vzdela-
nie získal na Vysokej škole poľnohospodárskej 
v Nitre, ktoré ukončil v r. 1957. V praxi pôsobil 
na Štátnom majetku na Malante, Poľnohos-
podárskom družstve v Bíni, Šľachtiteľskom 
a semenárskom podniku v Nitre a v roku 1960 
nastúpil na Agronomickú fakultu VŠP v Nitre, 
na Katedru základnej agrotechniky.

Počas pôsobenia na našej univerzite postup-
ne získal hodnosť kandidáta vied, docenta, 
profesora. Aktívne spolupracoval s domácimi, 
ale aj zahraničnými univerzitami. Vďaka zna-
lostiam cudzích jazykov veľmi široko rozvi-
nul spoluprácu s maďarskými univerzitami a 
významnými vedeckými inštitúciami a osob-
nosťami. Spolupracoval s nimi na medziná-
rodných vedeckých projektoch, podieľal sa na 
publikačnej a pedagogickej činnosti. Za túto 
činnosť získal v r. 1998 čestný doktorát Uni-
verzity Sv. Štefana v Gödöllö a v roku 2006 Zá-
padomaďarskej univerzity v Soproni. Okrem 
toho získal celý rad ocenení na univerzitách 
na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Poľsku.

Počas svojej činnosti na univerzite zastával 
viaceré akademické a vedúce funkcie, bol ve-
dúcim katedry, výskumnej bázy univerzity, 
prorektorom pre vedu, výskum a vysokoškol-
ský poľnohospodársky podnik, členom AS 
univerzity a predsedom AS FEŠRR, členom 
viacerých vedeckých rád univerzít a vedec-
kých ústavov doma aj v zahraničí. Bol členom 
Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied 
a mnohých ďalších profesijných združení. 

Bol vedúcou osobnosťou pri zakladaní no-
vých fakúlt – Fakulty záhradníctva a krajinné-
ho inžinierstva a neskôr aj Fakulty európskych 
štúdií a regionálneho rozvoja, kde pôsobil ako 
vedúci Katedry udržateľného rozvoja.

Jeho vedeckovýskumnú činnosť dokumen-
tuje rozsiahla publikačná činnosť, množstvo 
vedeckých a odborných príspevkov v domá-
cich a zahraničných časopisoch. Za posled-
ných desať rokov napísal 9 učebníc z oblasti 
poľnohospodárstva a udržateľného rozvoja. 
V súčasnosti pracoval na svojej desiatej učeb-
nici, ktorú, žiaľ, už nestihol dokončiť.

Veľkú pozornosť venoval študentom, odo-
vzdávaniu svojich bohatých skúseností mla-
dej generácii. Svojou osobnosťou významne 
ovplyvnil rozvoj našej univerzity a smerovanie 
poľnohospodárskej praxe. 

Spomienka na profesora Milana Dema zostane 
navždy v našich srdciach. Česť jeho pamiatke!

Kolegovia a študenti FEŠRR

Z  programu Študentských dní 
nitrianskych univerzít 2013

Predsedníčka Vedeckej rady FEM SPU 
v Nitre oznamuje, že dňa 19. 11. 2013 o 9.00 h 
v pavilóne S (miestnosť AS-36) prednesie Ing. 
Roman Serenčéš, PhD., odborný asistent na 
Katedre ekonomiky, habilitačnú prednášku 
na tému Spotrebitelia a agropotravinárska 
politika a bude obhajovať habilitačnú prácu 
Vplyv globalizácie a integrácie na poľnohos-
podársku politiku a obchod.

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri 
SPU v Nitre organizuje 22. novembra 2013 
o 9.00 h v aule SPU stretnutie, na ktoré vás 
srdečne pozývame. Náplňou programu bude 
diskusia o aktuálnych problémoch v poľno-
hospodárstve a potravinárstve SR. Na stretnu-
tí vystúpi rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD., ústredný riaditeľ SPPK Ing. Jo-
zef Artim, za VÚEPP Ing. Zuzana Chrastino-
vá a predseda KPO doc. Ing. Peter Serenčéš, 
PhD. Tešíme sa na vašu účasť!     KPO pri SPU

Knihu pokrstili planými mini  jabĺčkami

Autorom publikácie, ktorá obsahuje cenné 
praktické rady pre záhradkárov, je prof. Ing. Ivan 

Hričovský, DrSc., (prináša v nej mnoho zaujíma-
vostí z oblasti ovocinárstva), prof. Ing. Magdalé-
na Valšíková, PhD., (zameriava sa na problema-
tiku zeleninárstva a pestovania zeleniny v záhra-

de) a doc. Ing. Štefan Hronský, CSc., (zaoberá 
sa vinohradníctvom a pestovaním hrozna).

Knihu do života uviedol minister pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, 
ktorý vysoko ocenil prácu autorov, odborníkov z 
SPU v Nitre. „Ovocie a zelenina ako prirodzené 
zdroje vitamínov, minerálnych látok a antioxidan-
tov  majú veľký význam ako zložka správnej vý-
živy každého jednotlivca. Na Slovensku sa kon-
zumuje málo čerstvého ovocia a zeleniny, v dô-
sledku toho stúpa výskyt civilizačných ochorení. 
V rebríčku výskytu civilizačných ochorení sme 
dokonca na popredných miestach v EÚ. Publiká-
cia môže pomôcť zvýšiť domácu spotrebu ovocia 
a zeleniny, a tým prispieť aj k zlepšeniu zdravot-
ného stavu nášho obyvateľstva,“  vyzdvihol prí-
nos novej knihy Ľ. Jahnátek.  

Po slávnostnom „krste“ si návštevníci mohli po-
zrieť praktické ukážky rezu, vrúbľovania a vege-
tatívneho rozmnožovania okrasných a ovocných 
drevín, ako aj ukážky pestovania drobného ovo-
cia (ríbezle, egreše) a menej známych ovocných 
drevín ako rakytník a drienky.

Renáta Chosraviová

 OZNAMUJEME             
Atmosféru prvého dňa výstavy ovocia, okrasných drevín, ovocných stromov a potrieb pre 

záhradkárov JAHRADA, ktorá sa konala od 25. do 26. októbra v Trenčíne, spestril krst novej 
knihy Záhrada pre úžitok, ktorá vyšla v októbri 2013 vo Vydavateľstve Plat4m Bratislava. 

Publikáciu uviedol do života minister Ľ. Jahná-
tek. Na snímke spolu s autormi a PhDr. Borisom 
Horákom, riaditeľom vydavateľstva Plat4m Bra-
tislava.                Foto: archív autorov

E - KU Inštitút JaIK  je jediným autorizovaným skúškovým centrom na Slovensku, ktoré vykonáva jazykové 
skúšky Cambridge English počítačovou formou. Na snímke je Mgr. Anna Molnárová spolu s kandidámi v multi-
mediálnej učebni, v ktorej skúšky formou “computer based” aj prebiehajú.

E – KU TIP: Skúšky CAMBRIDGE English. Aktuálne termíny: FCE comp. based – 29. 11. 2013 
(uzávierka 18. 11.).  Pre záujemcov počas roka prípravné kurzy na skúšky FCE (B2), CAE  
(C1) a  Business English B2.
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: ”2013 is the 100 year anniversary 
of Cambridge English exams. The first Cambridge English: 
Proficiency exam was taken by three people in 1913. Now, 
over 4 million candidates a year take Cambridge English 
exams around the world!.“ www.cambridgeenglish.org

Oputil nás profesor Milan Demo

 ZOOOOM                                                                 
Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či kurióznu situáciu? Podeľte sa o svoje fotoúlovky s čitateľmi 
Poľnohospodára a pošlite ich spolu s vtipným textom na našu mailovú adresu: redakcia@polnohos-
podar.sk. Autorov najlepších snímok odmeníme. 

ANGLIČTINA
NEMČINA

učíte sa 4x rýchlejšie

* overené Callan a Direkte Methode
* najrýchlejší efektívny spôsob výučby 
* kurzy maďarského jazyka
* vaša investícia do budúcnosti
* zodpovední lektori       
* 20 školských rokov skúseností
* predvianočné zľavy pre vás 

 CELOROČNÝ ZÁPIS DO KURZOV
počas prac. dní Po - Št- 15:00 - 18:00 h

Nadácia A S P E K T   Jazyková škola 
Akademická 4, Nitra
tel.: 037/73 322 18, 0944 006 223
e-mail: aspekt@aspektnd.sk
www.aspektnd.sk

Po búrke...           Foto: Ondrej Revák
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 POZÝvAME váS                                 

19. 11. Mix volejbal turnaj SPU – UKF, telo-
cvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h

Erasmus Village, zasadacia miestnosť pod au-
lou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 10.30 h

Exhibičný hokejový zápas SPU – UKF, Zimný 
štadión, 19.00 h

20. 11. Florbalový turnaj, Športová hala SPU, 
10.00 h

26. 11. Festival farmárskych výrobkov, štu-
dentská jedáleň ŠD A. Bernoláka, 17.00 h  

Kajco – predstavenie D8, Kongresová sála ŠD 
A. Bernoláka, 19.00 h 


