
Rektor SPU prof. Peter Bielik a zástupca vý-
robcov biopalív na Slovensku a členov Zdru-
ženia pre výrobu a využitie biopalív Ing. Ró-
bert Spišák, PhD., podpísali 28. novembra  
v Bratislave Memorandum o porozumení a 
spolupráci pri riešení projektov v oblasti ag-
robiológie, bioenergie, biotechnológií, prog-
resívnych technológií v poľnohospodárstve a 
potravinárstve. 

Obe strany očakávajú od tejto spolupráce 
nájdenie inovatívnych riešení pri výrobe bio-
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Vážené kolegyne, ko-
legovia, milí študenti, 
o pár dní oslávime via-
nočné sviatky, zjednocu-
júce rodiny a zbližujúce 
ľudí dobrej vôle. Stalo sa 
tradíciou, že popri šťastí 
si prajeme i zdravie – 

čo je tým najcennejším a najpotrebnejším v 
ľudskom bytí. A zároveň si želáme úspechy, 
pracovné i osobné. Aby sa nám tieto želania 
naplnili, musíme veriť vo vlastné sily a schop-
nosti.

Rád by som aspoň niekoľkými vetami zhod-
notil uplynulý rok. Z pohľadu súčasnosti, 
ale najmä blízkej, či vzdialenej budúcnosti, 
ho považujeme za kľúčový z niekoľkých dô-
vodov - v tomto roku sme začali prípravu na 
komplexnú akreditáciu univerzity a jej fakúlt, 
rok 2013 je posledným rokom programového 
obdobia 2007-2013 a nastáva čas rekapitulá-
cie našej úspešnosti v uchádzaní sa o NFP. 
Tretím dôvodom, prečo rok 2013 považujeme 
za kľúčový, je skutočnosť, že naši zamestnan-
ci aktívne vstupovali a vstupujú do príprav-
ných procesov súvisiacich so začiatkom no-
vého programového obdobia EÚ v horizonte 
rokov 2014 - 2020. V tomto roku sme podali 
prihlášku o získanie ďalšieho prestížneho 
medzinárodného ocenenia Diploma supple-
ment Label a súčasne sme podali aj prihlášku 
o prolongáciu ocenenia ECTS Label, ktorý 
sme získali v roku 2010 ako prvá slovenská 
univerzita. 

Uplynulý rok nebol jednoduchý, ale pri-
niesol nám dobré správy. Po dvoch rokoch 
intenzívnych a náročných príprav sa začali 
práce súvisiace s budovaním výskumného 
centra  AgroBioTech. Do života boli spustené  
fakultné webovej stránky, ktorých dizajn a 
štruktúra korešpondujú s korporátnym dizaj-
nom SPU.  Darí sa nám aj v rozvíjaní interna-
cionalizácie, svedčí o tom niekoľko ocenení 
a prvenstiev, ktoré sme získali v tomto roku, 
medzi nimi ocenenie Kvalita Erasmus mobi-
lity, udelené  Národnou agentúrou Programu 
celoživotného vzdelávania. Potešila nás aj 
skutočnosť, že Oxfordský summit pre vzde-
lávanie a výskum spoločne s Klubom európ-
skych rektorov so sídlom v Oxforde na zákla-
de návrhu Socrates komisie nominovali našu 
univerzitu na prestížne ocenenie Najlepšia 
regionálna univerzita pre rok 2013.

Dôležitou a nemenej vážnou témou  je  hos-
podárenie univerzity, udržiavanie a zveľaďo-
vanie jej majetku. Sme radi, že sa nám poda-
rilo dosiahnuť kladný hospodársky výsledok. 

Vážení priatelia, 
v čase tých najkrajších sviatkov roka, keď 

každý o niečo viac a intenzívnejšie vníma po-
koj domova, teplo rodinného kozuba, spolu- 
patričnosť, vám prajem, aby ste ich prežili v 
zdraví a pokoji, aby to boli sviatky lásky a po-
rozumenia bez zbytočného stresu a zhonu, 
ktorého máme nadostač po celý rok. 

Do nasledujúceho roka nám všetkým pra-
jem, aby sme spoločne dokázali splniť naše 
ďalšie zámery.   

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

V úvode sa prítomným krátko prihovorila prof. 
RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre 
vzdelávaciu činnosť a ECTS, ktorá priblížila 17. 
november v historickom kontexte. Následne spo-
lu s prof. Dr. Ing. Elenou Horskou, prorektorkou 
pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou, 
predstavili študentov, ktorým bol na návrh fakúlt 
udelený ďakovný list za vzornú reprezentáciu 
SPU. Prevzali si ho z rúk rektora prof. P. Bielika. 
V ďalšej časti programu rektor vystúpil s príhovo-
rom, v ktorom zdôraznil, že práve aktívne osob-
nosti sú prínosom nielen pre svoju alma mater, 
ale posúvajú vpred celú spoločnosť. „Ocenenie 
je aj záväzok, aby ste nepoľavili a boli stále lepší 
a lepší,“ povedal rektor študentom a zablahože-

lal im k dosiahnutému úspechu. Za ocenených 
študentov sa vedeniu univerzity poďakovala Ing. 
Jaroslava Kačinová. 

Ocenení študenti SPU
ZA FAPZ si ocenenie prevzala Ing. Jana Bíliko-

vá (3. ročník doktorandského štúdia), Ing. Mar-
tin Mátyás (3. roč. doktorandského št.) a  Ing. 
Andrea Lehotayová (3. roč. doktorandského št.). 
FBP ocenila študenta Bc. Tomáša Krajčoviča (2. 
roč. inžinierskeho št.), Ing. Janu Lukáčovú (3. 
roč. doktorandského št.) a Ing. Jaroslavu Kači-
novú (4. roč. doktorandského št.). FEM navrhla 
na ocenenie Mariána Žernoviča (2. roč. bakalár-
skeho št.), Bc.  Zuzanu Kuckovú  (1. roč. inži-
nierskeho št.) a Ing. Petra Zbraneka (2. roč. dok-
torandského št.), FEŠRR  Katarínu Jakabšicovú 
(3. roč. bakalárskeho št.), Bc. Martina Motyčáka 
(2. roč. inžinierskeho št.) a Ing. Evu Schultzovú 
(2. roč. doktorandského št.). FZKI si cení výsled-
ky Lukáša Valentu (2. roč. bakalárskeho št.), Bc. 
Kataríny Glonekovej  (1. roč. inžinierskeho št.) 
a Ing. Attilu Tótha (1. roč. doktorandského št.).

TF ocenila Ing. Michala Angeloviča (3. roč. 
doktorandského št.),  Bc. Michaelu Jánošovú (2. 
roč. inžinierskeho št.), a Ing. Tomáša Šimu (4. 
roč. doktorandského št.).  

Na návrh Kancelárie komunikácie a práce s ve-
rejnosťou bol ocenený Ing. Roderik Virágh, štu-
dent 2. ročníka doktorandského štúdia na FEM.                                  

Renáta Chosraviová

Došly, jako každý rok, 
gazda stáča zlatý mok. 
Ženy pečú madrdáky, 
cíško balá dzecom dárky. 
V tunke šplécha šupinák, 
čeká úder na šnupák. 
Kapustnyca kypí z hrnca, 
sidoluje svítnyk Manca. 

Na základe návrhov dekanov fakúlt SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  udelil 18. no-
vembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, ktorý si pripomínane aj ako Deň boja 
za slobodu a demokraciu, ocenenie 18 študentom bakalárskych, inžinierskych a doktorand-
ských študijných programov. Ocenení  sa svojimi aktivitami pričinili o šírenie dobrého mena 
svojej fakulty a alma mater. Z každej fakulty boli ocenení traja študenti, jedného na ocenenie 
navrhla Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou.  

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval 22. 
októbra 35 nových vysokoškolských profe-
sorov, medzi nimi aj prof. Danu Tančinovú a 
prof. Klaudiu Jomovú, ktorým bol po predchá-
dzajúcom schválení vo Vedeckej rade Fakulty 
biotechnológie a potravinárstva (FBP) SPU v 
Nitre schválený titul profesor. Novým profe-
sorkám 13. novembra zablahoželal aj rektor 
SPU v Nitre prof. Peter Bielik (na snímke). 

Radostné vianočné sviatky, 
rodinnú pohodu a splnenie 
všetkých prianí vám praje 
        
     Redakcia Poľnohospodára

Rektor zablahoželal novým 
profesorom

Pred vchodom do SPU osadili tabuľku Magna Via    

Dekréty pre nových docentov

Vedecká rada FBP SPU schválila oba návrhy na 
vymenovanie nových profesorov 15. 11. 2012,  vo 
VR SPU boli schválené 3. 12. 2012. Prof.  Ing. 
Dana Tančinová, PhD., z FBP SPU bola inau-
gurovaná v odbore spracovanie poľnohospodár-
skych produktov, prof. RNDr. Klaudia Jomová, 
PhD., z Fakulty prírodných  vied  Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre bola inaugurovaná 
v odbore biotechnológie. 

Ďalších 45 vysokoškolských profesorov vyme-
noval prezident I. Gašparovič 26. novembra.

Medzi akademickú elitu sa zaradili pedagógovia 
z našej univerzity - prof. Ing. Miroslava Kačá-

Na pôde SPU v Nitre sa 2. decembra uskutoč-
nilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. 
Súčasťou programu bolo odovzdanie dekrétov 
piatim novým docentom.

V úvode doc J. Húska pri-
pomenul, že Magna Via 
– Veľká cesta - písala svoju 
históriu od 16. storočia. Slú-
žila na prepravu dôležitých 

správ a listov. Viac ako tisíc kilometrov cesty pre-
chádzalo Horným Uhorskom. Hlavná trasa veľkej 
cesty prechádzala piatimi dnešnými štátmi - Ra-
kúskom, Slovenskom, Ukrajinou, Maďarskom a 
Rumunskom. Magna Via ako jediná historická 
cesta križuje viacero historických ciest, je zame-
raná najmä na kultúrny a poznávací cestovný 

ruch, ochranu nášho kultúrneho dedičstva, pro-
pagáciu miest a obcí na svojej trase a zviditeľne-
nie turistických regiónov. „SPU v Nitre je jedným 
z partnerov pre spoluprácu ZMV. Prostredníc-
tvom študentov predmetu agroturistika sa Magna 
Via dostáva aj do podnikateľských zámerov na 
úseku turizmu, “ zdôraznil doc. Húska. Rektor 
SPU prof. P. Bielik vyzdvihol činnosť združenia, 
starajúceho sa o kultúrne dedičstvo, na ktoré mu-
síme byť všetci hrdí. „Osadenie tabuľky  symboli-
zuje zastávku veľkej historickej poštárskej cesty 

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých 
radách príslušných fakúlt SPU bol priznaný ve-
decko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 
1. decembra 2013 nasledovným odborníkom: 

Ocenenie pre úspešných študentov

pokračovanie na strane 2
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Zažnú svíce, spravá stromek, 
pokoj scíhá každý domek. 
Čukoládky, salonky, 
teplé gace od manky. 
Kostelný zvon zazvonyl , 
Spasitel sa narodzil . 
Vinšujú si , popijú, 
snád sa na rok dožijú.  

          (Vladimír Nosáľ) 

Počas netradičnej prednášky z agroturistiky, ktorá sa konala 14. novembra, pred vchodom do 
hlavnej budovy univerzity osadili tabuľku s logom Magna Via. Na slávnostnom podujatí sa zú-
častnil rektor SPU prof. Peter Bielik, predstavenstvo Združenia Magna Via (ZMV) na čele s 
predsedom doc. Jozefom  Húskom a študenti.  

SPU podpísala memorandum 
s výrobcami biopalív

Imatrikulačný ples s čarovnou atmosférou. Viac čítajte na strane 5.               Foto: Andrej Tárník

Medzi ocenenými bol aj Ing. Peter Zbranek, 
ktorý aj napriek sluchovému a zrakovému hen-
dikepu dosahuje v štúdiu výborné výsledky. 

Foto: za

VÁNOCE
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Rektor zablahoželal novým 
profesorom 

Pred vchodom do SPU osadili 
tabuľku Magna Via    

V aule SPU sa 27. novembra konalo zasad-
nutie Akademickej obce (AO) SPU v Nitre.
Po otvorení doc. Ing. Ján Weis, CSc., predse-
da AS SPU, preniesol stručnú Správu AS SPU 
o činnosti za rok 2013, v ktorej zhodnotil prá-
cu jednotlivých komisií a výsledky zasadnutí 
senátu. Uviedol, že by uvítali väčšiu aktivitu 
a záujem o dianie na univerzite zo strany čle-
nov AO, keďže každý člen AO SPU má mož-
nosť a právo aktívne sa podieľať na činnosti 
senátu, voliť, navrhovať kandidátov a byť vo-
lený do AS fakúlt. 
V ďalšej časti programu vystúpil Ing. Ján Laj-
da, podpredseda AS SPU za Akademickú obec 

študentov, ktorý vyzdvihol najmä vzájomnú 
interakciu medzi študentmi a vedením uni-
verzity, participáciu študentov na študentskej 
časti Vyšehradskej asociácie univerzít - VUA 
YOUTH a úspešnom organizovaní mimoškol-
ských a voľnočasových aktivít. Tiež konštato-
val, že zorganizovaním volieb do Študentskej 
rady vysokých škôl naplnili maximálne mož-
ný počet delegátov, ktorí hája záujmy študen-
tov SPU v priamej spolupráci s MŠ VVaŠ SR.
Následne rektor SPU prof. Peter Bielik prítom-
ných oboznámil so Správou o činnosti SPU za 
rok 2013. Pozornosť venoval nielen hodnote-
niu dosiahnutých výsledkov v oblasti vzdelá-
vania, vedy a výskumu, internacionalizácie, 
rozvoja univerzity, ale aj vízii pre budúce ob-
dobie. Ako zdôraznil, v budúcom roku bude 
na Slovensku prebiehať komplexná akredi-
tácia vysokých škôl. SPU vstúpila do tohto 
procesu 1. júla tohto roku a v priebehu aka-
demického roka budeme pripravovať všetky 
podklady, ktoré akreditačný proces vyžaduje. 
Vedenie univerzity prijalo viacero opatrení, 
aby bol proces akreditácie na našej univerzite 
úspešný a obhájili sme status univerzity.
V diskusii vystúpila doc. RNDr. Zuzana Hla-
váčová, CSc., predsedníčka UO OZ PŠaV pri 
SPU. Vyjadrila poďakovanie AS za dobrú 
spoluprácu, ďalej uviedla, že Výbor UO pri-
pomienkoval zákony súvisiace s pracovno-
-právnymi vzťahmi (Novelu zákona o VŠ, 
Zákonník práce a iné) a informovala o podpí-
sanej Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme.                                       rch

pokračovanie zo strany 1
prechádzajúcej v minulosti naším územím. A 
keďže na tomto mieste pred budovou SPU, svo-
jej alma mater, sa radi fotografujú naši absolventi 
odchádzajúci na nové miesta nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí, aj v tomto vidím symbo-
liku. Veď práve oni prenášajú vzdelanosť do všet-
kých kútov sveta,“ povedal rektor.    

Prvá tabuľka s logom Magna Via bola osadená 
práve v Nitre na Pešej zóne Štefánikovej ulici. V 
súčasnosti sa takouto značkou hrdí už vyše 40 
miest a obcí na Slovensku. Mimochodom, značka 
Magna Via je produktom J. Masaryka, študenta 
Technickej fakulty SPU, ktorého návrh vyhral na 
konkurze.                                 Renáta Chosraviová

doc. Ing. Štefanovi Týrovi, PhD., z Katedry 
udržateľného poľnohospodárstva a herbológie 
FAPZ (habilitoval sa v odbore: 6.1.6 Všeobec-
ná rastlinná  produkcia), doc. Ing. Zuzane 
Kapsdorferovej, PhD., z Katedry manažmentu 
FEM (3.3.16 Ekonomika a manažment podni-
ku), doc. Ing. Romanovi Serenčéšovi, PhD., 
z Katedry ekonomiky FEM (3.3.16 Ekonomika 
a manažment podniku), doc. Ing. Jánovi Job-
bágymu, PhD., z Katedry strojov a výrobných 
systémov TF (5.2.46 Poľnohospodárska a les-
nícka technika) a doc. Ing. Martinovi Kotusovi, 
PhD., z Katedry kvality a strojárenských techno-
lógií TF (5.2.57 Kvalita produkcie).  

Vymenovaným zablahoželal rektor SPU a po-
prial im veľa zdravia, elánu a ďalších tvorivých 
úspechov.                 rch 

niová, PhD., bola inaugurovaná v odbore bio-
technológie z Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva, prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., v odbore 

agrochémia a výživa rastlín, Fakulta agrobiológie 
a potravinových zdrojov, prof. RNDr. Bernard 
Šiška, PhD., v odbore všeobecná ekológia a eko-
lógia jedinca a populácií, Fakulta európskych štú-
dií a regionálneho rozvoja, ako aj prof. Ing. Pa-
vol Schwarcz, PhD., z Fakulty európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja, ktorý bol inaugurovaný v 
odbore ekonómia a manažment (regionálny roz-
voj) na zahraničnej partnerskej univerzite. 

Novým profesorom 2. decembra zablahoželal 
rektor SPU a zaželal im veľa zdravia, tvorivých síl 
a úspechov v ich pôsobení.                                  rch

Dekréty pre nových docentov
pokračovanie zo strany 1

Asociácia doktorandov Slovenska (ADS) zorganizovala 24. – 25. októbra konferenciu, ktorá sa 
konala na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Zúčastnilo sa na nej 115 
doktorandov. SPU zastupovala Ing. Jaroslava Kačinová z Katedry mikrobiológie FBP a Ing. Ju-
raj Majzlík z Katedry pedológie a geológie FAPZ.

Ako uviedla predsedníčka ADS Veronika Trs-
tianska, téma doktorandského štúdia si vyžaduje 
zvýšenú pozornosť. Dôležitou súčasťou progra-
mu podujatia bola diskusia, v rámci nej doktoran-
di hovorili o problémoch, ktoré ich počas štúdia 
najviac zaťažujú. Účastníci konferencie dostali 
prísľub zo strany ministerstva, že pri príprave 
nového zákona o VŠ sa budú zaoberať aj post-
doktorandským štúdiom (PŠ). Študenti a vede-
nie rezortu sa zhodli na tom, že možnosť PŠ by 
výrazným spôsobom pomohla skvalitniť vedecký 

výskum v SR. Práve študenti III. stupňa štúdia sú 
vzhľadom na svoje vedomosti a zručnosti dôleži-
tými  členmi vedeckých tímov na VŠ. Rovnako by 
takáto podpora PŠ prispela k zníženiu počtu  ne-
zamestnaných absolventov III. stupňa VŠ. 

Účastníci konferencie za SPU považujú toto 
stretnutie z hľadiska skvalitňovania doktorand-
ského štúdia za veľmi prínosné. Výstupom z 
konferencie Slovenské doktorandské fórum 2013 
bude zborník vydaný koncom roka 2013.           

 Ing. Jaroslava Kačinová, FBP

S rektorom na pracovnej ceste v Prahe

Seminár k otázkam  
znalectva na Slovensku 

Hlavnou cenou v tombole tohtoročného SPU festu, ktorý sa konal 25. septembra, bola účasť 
študenta na zahraničnej pracovnej ceste s rektorom SPU prof. Petrom Bielikom. Šťastie sa 
usmialo na Petru Balážovú, študentku 3. ročníka bakalárskeho štúdia na FZKI.

„Keď losovali túto cenu, vôbec som nedúfala, 
že ju vyhrám. A stalo sa,“ spomína P. Balážová. 
Dodáva, že o niekoľko dní ju kontaktovali z rek-
torátu, s tým, že pocestuje s rektorom do Pra-
hy. „Moje pocity boli zmiešané. Veľmi som sa 
tešila, ale trošku aj obávala. Veď taká možnosť 
sa nevyskytuje každý deň,“ hovorí výherkyňa s 
úsmevom. „Napokon, 20. novembra, nastal deň 
s veľkým D. Na cestu sme vyrazili skoro ráno. 
V prvej časti programu sme sa zúčastnili na za-
sadnutí Vedeckej rady Prevádzkovo-ekonomic-
kej fakulty partnerskej Českej zemědělskej uni-
verzity. V ďalšej som mala možnosť prezrieť si 
krásy historickej Prahy – prejsť sa po Karlovom 
moste, uvidieť slávny Pražský orloj na Staro-
mestskom námestí, ako aj Václavské námestie, 
ktoré bolo svedkom mnohých významných his-
torických udalostí,“ podelila sa s nami o svoje 
dojmy P. Balážová.               

Cesta do Prahy i naspäť do Nitry je pomerne 
dlhá, no ako hovorí, jej ubehla rýchlo. „Za to 

môžem poďakovať pánovi rektorovi, ktorý mi 
ju spríjemnil zaujímavým rozprávaním o živote 
univerzity. Najdôležitejšie však pre mňa bolo to, 
že som mala česť čiastočne nahliadnuť do jeho 
práce. Touto cestou  by som mu rada poďakovala, 
ako aj jeho kolegom a pracovníkom univerzity, 
že mi  výhru takto krásne spríjemnili. Vďaka nim 
som videla aj niekoľko aspektov stovežatej Prahy 
- vzdelanostný, historický a kultúrny.“            rch

Zároveň bol súčasťou celoživotného vzdeláva-
nia znalcov a konal sa pod záštitou troch pracov-
níkov MS SR. V úvodnom príhovore riaditeľ PZÚ 
SPU prof. Ing. Jozef Kulich, PhD.,  hodnotil po-
mery, ktoré pretrvávajú v posudzovanej činnosti 
nielen v otázkach občiansko-právnych, ale i pred 
trestnými senátmi súdov. Boli to otázky vlastníc-
tva pôdy, nesúlad v znení niektorých zákonov a 
rovnako vážne problémy v riešení otázok ochra-
ny životného prostredia, kvality potravín a havá-
rií na vodných tokoch. 

V referáte riaditeľa sekcie civilného práva MS 
SR Mgr. Ladislava Križana, PhD., boli zdôrazne-
né mnohé otázky vzájomnej spolupráce znalcov 
s orgánmi verejnej moci, ale i MS SR, keď dochá-
dza k rozporu posudzovaní. 

Zástupcov MS SR a riaditeľa PZÚ SPU prijal pri 
tejto príležitosti aj rektor  Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD. Bola zhodnotená spolupráca ústavu 
s vedením SPU, MS SR a vzájomné vzťahy, dôle-
žité pre plnenie programov, ktoré súvisia s od-
bormi na riešenie otázok v rozsahu právomoci 
PZÚ.  

Celoplošný rámec stretnutia znalcov SR bol v 
programe doplnený zdôvodnením potreby toh-
to orgánu, vzniku Poľnohospodárskej komory 
znalcov, ktorá prehĺbi vzájomnú spoluprácu 
znaleckých ústavov, kde bude mať zastúpenie aj 
PZÚ SPU v Nitre.  

Prof. Ing. Jozef Kulich, PhD., 
riaditeľ PZÚ SPU 

Na pôde SPU v Nitre sa 21. novembra konal 
seminár znalcov SR zapísaných v odboroch 
priznaných Poľnohospodárskym znaleckým 
ústavom SPU (poľnohospodárstvo, ochrana 
životného prostredia, potravinárstvo, vodné 
hospodárstvo) k súčasným problémom, kto-
ré rezonujú v častých otázkach žiadateľov  
o posudok, ale i orgánov verejnej moci. 

Na stretnutie prijala pozvanie aj zástupkyňa 
MŠ VVaŠ SR Dana Rechtoríková a arménski 
doktorandi, študujúci na SPU - Gohar Badalya-
nová a David Babayan. V úvodnom slove rektor 
SPU prof. Peter Bielik informoval hostí  o po-
slaní a štruktúre  univerzity, jej strategických 
zámeroch a možnostiach kooperácie prostred-
níctvom VUA.  Následne bola SPU predstavená 
aj v číslach. Prorektor pre vedu a výskum prof. 
Marián Brestič zase hostí oboznámil s vedecko-
výskumnou činnosťou SPU a úspešným projek-
tom Vybudovanie výskumného centra AgroBio-
Tech. 

Minister A. Ašotjan  sa vyjadril, že o spolu-
prácu má záujem viacero arménskych VŠ a 
vedeckovýskumných inštitúcií. Rektor prof. A. 
Taverdjan konštatoval, že obe univerzity – SPU 
a NAUA - sú jedinými poľnohospodárskymi 

vysokoškolskými inštitúciami vo svojej kraji-
ne, majú podobnú históriu vzniku, približne 
rovnaký počet študentov i fakúlt, ako aj mož-
ný spoločný prienik vzdelávacích a vedecko-
výskumných aktivít. Tiež špecifikoval oblasti 
možnej spolupráce v oblasti vzdelávania, vy-
tvorenia spoločných programov, organizácie 
vedeckých podujatí, mobilít študentov a peda-
gógov. Osobitne prejavil záujem o spoluprácu v 
oblasti agrárnej politiky a regionálneho rozvoja, 
kde podľa rektora arménski odborníci potrebu-
jú rekvalifikáciu, ako aj o oblasť biotechnológií 
a genetiky. Na záver stretnutia bolo podpísané 
Memorandum o spolupráci medzi SPU a NAUA.

V popoludňajších hodinách si hostia v sprie-
vode prof. Ing. Miroslavy Kačániovej, PhD., pre-
zreli laboratóriá Katedry fyziológie živočíchov 
FBP.                      Renáta Chosraviová 

SPU navštívila 4. decembra delegácia z Arménskej republiky, vedená ministrom školstva 
a vedy Armenom Ašotjanom. Sprevádzali  ho zástupcovia Národnej agrárnej univerzity 
Arménska (NAUA) - rektor prof. Aršalujs Taverdjan a vedúci Kancelárie pre vzťahy s 
verejnosťou Artur Bagdasarjan. 

Arménski predstavitelia navštívili SPU 

Zo zasadnutia akademickej obce
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Okrúhly stôl o environmentálnom manažmente

Cieľom bolo otvoriť aktuálne otázky vysoko-
školského vzdelávania v oblasti environmen-
tálneho manažmentu. Do diskusie boli pozva-
ní hostia z rezortu školstva, vedy, výskumu, 
životného prostredia a partnerských vysokých 
škôl. Za SPU v Nitre sa na diskusii zúčastnil 
autor článku, garant študijného programu en-
vironmentálne manažérstvo v bakalárskom a 
inžinierskom stupni a študijného programu 
environmentálny manažment v doktorand-
skom stupni na FEŠRR. V plenárnom rokovaní 
vystúpil s prednáškou Uplatnenie koncepcie 
ekosystémových služieb v environmentálnom 
manažmente a v príprave environmentálnych 
manažérov.

Diskusný panel vytvoril priestor na otvorený 
dialóg o obsahu a formách vysokoškolského 
vzdelávania v oblasti manažmentu životného 
prostredia. Potvrdila sa potreba aktualizácie, 
úpravy a doplnenia opisu študijného odboru 
4.3.3. Environmentálny manažment. Vzhľadom 
na zmeny v oblasti environmentálnej politiky 
a jej implementácie v podmienkach SR a EÚ 
bude treba navrhnúť vhodnú obsahovú náplň 
pre environmentálneho manažéra, odborníka 
v oblasti riadenia starostlivosti o životné pros-
tredie, ako aj zohľadniť požiadavky výskumu v 

oblasti environmentálneho manažmentu z hľa-
diska súčasnej európskej výskumnej politiky. V 
zmysle záverov diskusie, hlavným poslaním ŠO 
environmentálne manažérstvo je výchova od-
borníkov pre tvorbu, plánovanie a riadenie pro-
cesov a služieb v oblasti starostlivosti o životné 
prostredie. 

Diskutujúci sa zhodli, že treba posilniť príro-
dovedné predmety, ktoré tvoria „prírodovedno-
-ekologicko-environmentálny“ základ študijné-
ho odboru (predovšetkým v bakalárskom stupni 
štúdia), zaradiť predmety manažérstva (vše-
obecné manažérstvo a manažment životného 
prostredia), ekonómie a ekonomiky životného 
prostredia, udržateľný rozvoj a environmen-
tálnu legislatívu, ako aj základy environmen-
tálnych technológií, prípadne aj environmen-
tálnej techniky. V druhom stupni by mali byť 
zaradené predmety zamerané na posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie a zdravie obyva-
teľstva, ekologické monitorovanie a monitorova-
nie životného prostredia, integrované manažér-
stvo životného prostredia vrátane manažérstva 
environmentálnych rizík, ako aj na uplatnenie 
informatiky a štatistiky v environmentálnom 
manažérstve.            

Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., FEŠRR

Na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v októbri uskutočnila 
diskusia o akreditovanom študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment. Záštitu nad 
okrúhlym stolom prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Hosťujúci profesori z oblasti rozvoja vidieka  
a politiky ŽP na FEŠRR

V rámci bilaterálnej spolupráce hosťovali na 
Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvo-
ja SPU dvaja odborníci v oblasti rozvoja vidieka 
a politiky životného prostredia - profesor László 
Kulcsár zo Západomaďarskej univerzity v Šoproni 
a profesor Edward Pierzgalski zo SGGW vo Varša-
ve.  Prof. L. Kulcsár viedol 21. a 22. novembra od-
borný seminár pre doktorandov na tému Sociál- 
ne aspekty integrovaného rozvoja vidieka. Prof. 
E. Pierzgalski zase prednášal v anglickej skupine 
študentov druhého stupňa štúdia ŠP manažment 
rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu v 
rámci predmetu politika Európskej únie v oblasti 
životného prostredia. Aj týmto spôsobom FEŠRR 

dáva možnosť svojim študentom absolvovať vý-
berové prednášky pedagógov zo zahraničných 
univerzít, a tým  prispieva k skvalitneniu výučby  
v anglickom jazyku.     

 Ing. Veronika Dalkovičová, FEŠRR

Z ďakovného listu SPU  
z Ministerstva zahraničných vecí  
a európskych záležitostí SR
Generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej 
spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí Slovenskej republiky 
(MZVaEZ SR) Dagmar Repčeková, poslala 18. 
novembra vedeniu SPU v Nitre ďakovný list za 
účasť univerzity na Svetovej rozvojovej výsta-
ve EXPO Juh-Juh 2013, ktorá sa konala od 28. 
októbra do 1. novembra v Nairobi, v Keni, ako 
aj za využitie príležitosti spoločne sa prezen-
tovať na pôde OSN pred medzinárodným spo-
ločenstvom na africkom kontinente. 

„Keňa, Južný Sudán, ale aj Afganistan, patria 
medzi prioritné krajiny oficiálnej rozvojovej po-
moci Slovenska, kde MZVaEZ SR prostredníc-
tvom Slovak Aid už 10 rokov prispieva na rozvoj 
týchto krajín v oblasti poľnohospodárstva, zdra-
votníctva a vzdelávania. MZVaEZ SR v priebehu 
tohto roka pozvalo SPU v Nitre na viaceré podni-
kateľské fóra, kde svojou prezentáciou Moderná 
farma zaujala podnikateľov z Nigérie, Kene, Číny 
a Mongolska. Veríme, že podujatia a stretnutia, 
ktoré sme počas tohto roka spoločne uskutočnili, 
prinesú konkrétne výsledky aj s pomocou Slovak 
Aid a slovenského podnikateľského prostredia. 
Sme presvedčení, že aj naďalej budeme spolu-
pracovať pri propagácii kvalitného slovenského 
poľnohospodárstva vo svete,“  píše sa okrem iné-
ho v liste.                                                                r

V čom je pre vás práca v akademickom pro-
stredí atraktívna?

V univerzitnom prostredí som začal pôsobiť 
bezprostredne po ukončení štúdia na Fakulte 
ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Vtedy 
sa zmenil aj môj uhol pohľadu na vzdelávací 
proces. Stála predo mnou neľahká úloha, zod-
povedne a kvalifikovane odovzdávať poznatky 
z rôznych aspektov fungovania európskych po-
litík našim študentom, motivovať a formovať ich 
pre budúce smerovanie v podmienkach praxe. 
Rozsah môjho pedagogického pôsobenia sa 
však tým nekončil, lebo som sa venoval aj štu-
dentom doktorandského štúdia, ktorí pracovali 
na výskumných úlohách. Osobne ma v akade-
mickom prostredí motivujú úspechy našich ab-
solventov, ktorí sa dobre uplatňujú na rôznych 
pozíciách vo verejnej i súkromnej sfére. Silným 
stimulom je pre mňa aj rôznorodosť a pestrosť 
mojej práce, keďže bohaté skúsenosti z rieše-
nia medzinárodných i národných výskumných 
a vzdelávacích projektov, do ktorých je naša 
fakulta zapojená, môžem priamo aplikovať do 
vzdelávacieho procesu a prinášať tak študentom 
aktuálne poznatky.

Ako by ste charakterizovali vaše odborné 
vedecké zameranie pre záujemcov mimo váš- 
ho odboru?

Po vyštudovaní odboru odvetvové a prierezo-
vé ekonomiky so špecializáciou ekonomika a 
právo som absolvoval doktorandské štúdium, v 

rámci ktorého som sa sústredil na rozvoj svojej 
vedeckej profilácie v oblasti poľnohospodár-
skej ekonomiky a financií. Dnes, s odstupom 
času, už môžem povedať, že získané poznatky 
sa stali cennou devízou pre moju pedagogickú 
a výskumnú prácu týkajúcu sa vytvárania eu-
rópskych politík, ako aj ich neustálych zmien. 
V rámci svojho ďalšieho pôsobenia na Katedre 
európskych politík FEŠRR sa orientujem na as-
pekty a princípy fungovania politík EÚ, najmä 
regionálnej a poľnohospodárskej, a ich dopadov 
na ekonomický a sociálny rozvoj regiónov a vi-
dieckych oblastí.

Ako veda obohacuje váš život?
Veda a výskum sú neoddeliteľnou súčasťou 

života v akademickom prostredí. Z globálneho 
ani regionálneho pohľadu nemožno bez nich 
dosiahnuť vyvážený ekonomický a sociálny roz-
voj vrátane zvyšovania životnej úrovne obyvateľ-
stva. Získavanie nových poznatkov z problemati-
ky, o ktorej som sa už zmienil, či už štúdiom ve-
deckej a odbornej literatúry alebo vlastným vý-
skumom, resp. ich následná aplikácia do vzde-
lávacieho procesu, je pre mňa každodenným 
(niekedy chutným, občas aj tvrdým) chlebíkom. 
  O potrebe kvalitného vysokoškolského vzde-
lávania sa hovorí veľa a pri rozličných príle-
žitostiach. Viac ako slová sú však potrebné 
skutky. Čo by mala univerzita robiť pre skva-
litnenie svojho vzdelávania a vedeckého vý-
skumu?

Naša univerzita sa permanentne usiluje zvy-
šovať kvalitu vzdelávania a výskumu. V súčas-
nom období napríklad vytváraním excelentných 
pracovísk či realizáciou vzdelávacích projektov, 
podporených z rôznych fondov a programov 
EÚ. Všetky cesty by mali viesť k tomu, aby naši 
absolventi odchádzali do praxe s kvalitnými 
vedomosťami a zručnosťami, aby lepšie zvládli 
prechod zo školy do praxe a nadobudnuté čo 

najlepšie zužitkovali pri uplatnení sa na európ-
skom pracovnom trhu, na ktorom vládne veľká 
konkurencia. Výskum, zameraný na riešenie ak-
tuálnych otázok súčasnosti, nám otvára jedineč-
nú cestu k inováciám, bez ktorých dnes nemož-
no držať krok s dynamickými trendmi v jednotli-
vých odboroch. Veda a výskum sú dôležitou pla-
tformou pre výchovu kvalifikovaných odborní-
kov, tak pre poľnohospodárstvo, ako aj pre prie-
mysel. Priestor na skvalitňovanie vysokoškol-
ského vzdelávania vidím v zavádzaní inovácií do 
vzdelávacieho procesu, ako aj v podpore nových 
foriem edukácie v nadväznosti na požiadavky 
trhu práce. Tento proces treba preto chápať v 
kontexte s požiadavkami praxe, ktoré by mali 
byť vyjadrené v obsahovej štruktúre študijných 
programov. Naša univerzita úspešne podpo-
ruje tento trend v rámci projektov Operačného 
programu Vzdelávanie. Je to perspektívna ces-
ta, ktorá vytvára solídny základ pre budúcnosť. 
   Keby ste mali vymenovať tri míľniky vo svo-
jom živote, ktoré by to boli?

Človek počas svojho života prechádza cestami-
-necestami, stretáva množstvo ľudí, ktorí ho ne-
jakým spôsobom ovplyvňujú, formujú a posúva-
jú ďalej. Podľa mojej mienky najdôležitejším pi-
lierom spokojnosti a úspešného napredovania je 
stabilné rodinné zázemie, z ktorého jedinec vy-
rastá a ktoré ho obklopuje pri dôležitých medz-
níkoch v živote, ale aj pri každodenných rados-
tiach, či starostiach, ktorými žije. Domnievam 
sa, že mi ešte neprináleží hovoriť o míľnikoch, 
pretože cítim, že som sa ešte veľmi nevzdialil od 
začiatku svojej osobnej či profesionálnej cesty. 
No rád by som povedal, že za to, kam ma spomí-
nané míľniky doteraz doviedli, vďačím podpore 
zo strany najbližších, vedomostiam, skúsenos-
tiam a ochote svojich učiteľov a skúsených kole-
gov, na ktorých sa vždy môžem spoľahnúť.       
                Renáta Chosraviová

              NA slovíčko            

Prof. L. Kulcsár s doktorandmi FEŠRR.  Foto: za

Projekt ENTANGLE na FEM
FEM SPU je zapojená do medzinárodného 

riešiteľského kolektívu vzdelávacieho projektu 
z Programu celoživotného vzdelávania v rám-
ci podprogramu Leonardo da Vinci (Transfer 
inovácií) s názvom „Entrepreneurship Trainers 
for VET: A novel Generation“.  Zameraný je na 
rozvoj a zvyšovanie kompetencií lektorov a pe-
dagógov v oblasti rozvoja podnikateľských zruč-
ností v odbornom vzdelávaní a príprave. Doba 
riešenia projektu, ktorý vychádza z praktických 
skúseností inštitúcií odborného vzdelávania, je 
plánovaná do roku 2014. Projekt Medzinárodný 
výskum dokazuje, že oblasť podnikateľskej prí-
pravy v odbornom vzdelávaní je v súčasnosti 
modernou témou a je súčasťou kurikula rôznych 
inštitúcií. Podnikateľské vzdelávanie sa rozvíja 
v národnom aj v medzinárodnom kontexte, av-
šak príprave učiteľov pre túto oblasť sa venuje 
menšia pozornosť. Projekt Entangle je zameraný 
práve na cieľovú skupinu učiteľov a lektorov v 
odbornom vzdelávaní, pre ktorých zabezpečuje 
spracovanie materiálov a prostriedkov pre zvy-
šovanie kvality podnikateľského vzdelávania a 
prípravy a k rozvoju nových programov lepšie 
prispôsobených pre súčasný svet obchodu. Vý-
sledným cieľom projektu je zvýšiť počet študen-
tov, ktorí si založia svoje podnikanie, čo by malo 
byť priamo aj nepriamo ovplyvnené zvýšenou 
kvalitou vyučovania, učebnými materiálmi, po-
radenstvom a vzťahmi medzi študentmi. Do pro-
jektu je okrem FEM SPU zapojených ďalších šesť 
medzinárodných a zahraničných inštitúcií zo 
Španielska, Holandska, Cypru, Litvy a to: Funda-
cion Maimona, Stichting Business Development 
Friesland, First Elements Euroconsultants Ltd., 
European Forum for Vocational Education and 
Training, European Leadership Institute, Ltd. a 
Fundacio Joan XXIII.Viac nájdete na:  www.fem.
uniag.sk/fem/node/2704

PaedDr. Tímea Zaťková, PhD., FEM

Academic Writing na FEM
V rámci projektu Zavádzanie, resp. rozšírenie 

študijných programov v spolupráci so zahranič-
nými univerzitami, ITMS 26110230065, Operač-
ného programu Vzdelávanie, navštívila FEM SPU 
prof. Carol Ruppel z Eastern Kentucky University 
v USA. Na SPU  viedla kurz Academic Writing, na 
ktorom sa zúčastnili hlavne mladí pedagogickí a 
výskumní pracovníci fakulty. Cieľom bolo zvýšiť 
kompetencie a produktivitu pracovníkov FEM pri 
písaní odborných prác v anglickom jazyku, ktoré 
im umožnia publikovať v kvalitných medziná-
rodných vedeckých časopisoch alebo vydavateľ-
stvách. Carol Ruppel je odborníčkou v danej ob-
lasti s bohatými medzinárodnými skúsenosťami. 
Na FEM boli ohlasy na obsah aj spôsob jej vyu-
čovania veľmi pozitívne. Úspešní účastníci kurzu 
získali certifikáty o absolvovaní kurzu.  

Prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., 
prodekan FEM pre vedu a výskum

Na SPU v Nitre sa od začiatku tohto akade-
mického roka realizuje vzdelávací projekt s ná-
zvom Vidiecka univerzita tretieho veku (ITMS 
26120130029) predložený v rámci operačné-
ho programu Vzdelávanie, prioritná os 2 Ďal-
šie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských 
zdrojov, kód výzvy OPV-2012/2.1/03-SORO. 
Projekt  s celkovými oprávnenými výdavkami 
166.858,80 eur€ sa bude realizovať do januá-
ra 2015. Ponuka pripravovaných vzdelávacích 
programov v rámci troch modulov: Kvalita ži-

vota seniorov, Hospodárenie na vidieku a Civili- 
začná gramotnosť seniorov, odráža jedinečnú 
štruktúru všetkých fakúlt SPU v Nitre a nimi za-
strešovaných študijných programov. 

Projekt VUTV predstavuje zároveň inova-
tívnu dištančnú formu záujmového vzdelá-
vania pre seniorov, ktorej priekopníkom v 
prostredí vidieka bude práve naša univerzita.  
Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na 
www.vutv.uniag.sk. 

Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Záujmové vzdelávanie pre seniorov na vidieku

s novým profesorom Pavlom Schwarczom 
z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja



4

Na zasadnutí sa zúčastnilo viac ako 50 súčas-
ných členov KPO. Po úvodnom privítaní doc. 
Petrom Serenčéšom, predsedom Klubu, vy-
stúpil rektor SPU prof. P. Bielik, ktorý v rámci 
svojej prednášky na tému Priority rozvoja SPU 
v Nitre z aspektu udržateľného rozvoja poľno-
hospodárstva v neustále sa meniacom prostre-
dí,  predstavil našu univerzitu, ktorá minulý 
rok oslávila 60 rokov od svojho založenia a v 
súčasnosti eviduje viac ako 66-tisíc absolven-
tov a 1 269 zamestnancov. Jej hlavným cieľom, 

okrem zvyšovania počtu zahraničných študen-
tov a lektorov, zvyšovania kvality výskumu a 
výučby, je aj zvyšovať spoluprácu s výskumný-
mi inštitúciami a rozvíjať spoluprácu s hospo-
dárskou praxou. Súčasťou prednášky rektora 
SPU bola aj prezentácia prípravy vybudovania 

výskumného centra AgroBioTech. Zároveň 
rektor vyzval prítomných členov klubu aktívne 
spolupracovať s pripravovaným výskumným 
centrom a vyzdvihol význam rozvíjania a po-
silňovania spolupráce s praxou, čo napomôže 
dosahovať stanovené úlohy a ciele univerzity. 
Nasledujúce prednášky, ktoré odzneli, pred-
stavovali reakciu na prebiehajúce Informačné 
dni MPRV SR na tému Zhodnotenie implemen-
tácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 
a priority nového programového obdobia SR 
2014-2020. Náplňou celoslovenskej konferen-
cie MPRV SR boli  témy: Predstavenie SPP, 
Stav finančných prostriedkov v rámci rezortu 
pôdohospodárstva na rok 2014, Informácia o 
zhodnotení súčasného stavu implementácie 
PRV SR 2007-2013 a Definovanie priorít PRV 
SR 2014 – 2020. S témou Príprava SPP na roky 
2014-2020: príležitosti a ohrozenia pre SR, 
pred členmi klubu vystúpil riaditeľ SPPK Ing. 
Jozef Artim, CSc., a Ing. Zuzana Chrastinová 
z VÚEPP prítomných oboznámila s vývojom 
poľnohospodárstva a výroby potravín v SR a vo 
vybraných štátoch EÚ. Ku každej prednesenej 
téme prebehla bohatá diskusia. Konferenciu 
uzavrel predseda klubu doc. P. Serenčéš, kto-
rý uviedol, že na základe diskusie Rada klubu 
predloží stanovisko KPO pri SPU k predlože-
ným materiálom MPRV SR. 

 Ing. Zuzana Čierna, PhD. 

Novinky v študovni  
pod aulou

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre vybudovala excelentné centrum vý-
skumu v rámci riešenia projektov Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity 
(ECOVA) a Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus (ECOVA Plus), podpo-
rovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.  V rámci uvedených projektov bolo na Katedre genetiky a 
plemenárskej biológie (KGPB) vytvorené Laboratórium genetiky živočíchov (LGŽ) s cieľom rozví-
jať vedeckovýskumné aktivity v oblasti molekulovo-genetických analýz živočíchov.

 MODERNÉ PRACOVISKÁ NA sPU v NITRE          

Ako nás informoval doc. Ing. Juraj Candrák, 
PhD., vedúci KGPB, a doc. Ing Anna Trakovická, 
PhD., zástupkyňa vedúceho KGPB a prodekanka 
FAPZ, s podporou štrukturálnych fondov  EÚ sa 
im naskytla príležitosť zaobstarať špičkové prí-
stroje, ktoré doplnili pôvodnú prístrojovú tech-
niku. Použitie nových prístrojov umožní zvýšiť 
kvalitu vedeckovýskumných projektov zaobera-
júcich sa štúdiom génov a ich mutácií vo vzťahu 
k produkčných a reprodukčným ukazovateľom 
hospodárskych zvierat.

Medzi špičkovú prístrojovú techniku patrí HRM 
analyzátor, DNA sekvenátor, hlbokomraziaci box 
a biohazard box. „HRM analyzátor umožňuje real 
-time termooptické analýzy s využitím centrifu-
gačného rotačného systému pohybu všetkých 
vzoriek so stabilne zabudovanou optickou jed-
notkou vyznačujúcou sa vysokou optickou uni-
formitou a vysokou variabilitou vlnových dĺžok. 
Metóda HRM (High Resolution Melting) je novšia 
modifikácia Real-time PCR, ktorá dokáže pros-
tredníctvom 3. generácie dsDNA interkalujúcich 
farbičiek merať intenzitu fluorescenčného signá-
lu, ktorý je závislý od množstva uvoľnenej inter-
kalačnej farbičky z dvojzávitnice DNA, pričom 
využíva prvotnú PCR amplifikáciu a jej kvantifi-
káciu pomocou Real-time PCR metódy a zvýšenie 
teploty. Metódu HRM môžeme použiť pri detekcii 
SNP alebo objavovaní nových doposiaľ nezná-
mych genetických mutácií. Taktiež ju môžeme 

použiť pre štúdium somatických mutácií alebo 
pri stanovení metylácie CpG úsekov v molekule 
DNA. Genetický osemkapilárový DNA sekvená-
tor pracujúci na princípe kapilárnej elektroforézy 
nám poskytuje možnosť sekvenačných analýz 
(sekvenácia de novo, resekvenácia),  fragmentač-
ných analýz (detekcia heterozygotov, SNP, STR, 
AFLP, MLPA) a multiplexnej kvantifikácie génovej 
expresie. Systém disponuje univerzálnym soft- 
vérom s prídavným modulom pre pokročilú ana-
lýzu sekvenačných dát vrátene návrhu primerov, 
prevedenia samotnej analýzy a vyhodnotením 
multiplexovej génovej expresie. Hlbokomraziaci 
box nám poskytuje možnosť  dlhodobej archi-
vácie vzoriek biologických materiálov od -20 °C 
do -86 °C. Biohazard box nám zabezpečuje pod-
mienky pre prácu  s biologickým materiálom v II. 
triede biohazardu,“ dozvedeli sme sa od kompe-
tentných odborných pracovníkov.

Prístrojovú techniku LGŽ využívajú vo vedec-
kovýskumnej činnosti (na riešenie výskumných 
úloh prebiehajúcich domácich a zahraničných 
projektov základného výskumu) a vo vzdeláva-
com procese (pri riešení záverečných prác na II. 
a III. stupni vysokoškolského vzdelávania, ako aj 
pri praktických cvičeniach vybraných predme-
tov vyučovaných na KGPB). Laboratórium LGŽ, 
tak ako aj ďalšie laboratóriá excelentného centra 
FAPZ, je určené na nekomerčné vedecké účely.

 Renáta Chosraviová

Laboratórium genetiky živočíchov

Laboratórium genetiky živočíchov disponuje moderným prístrojovým vybavením. Na snímke vý-
skumná zamestnankyňa Ing. Nina Moračíková, PhD.                             Foto: rch 

Zasadal Klub poľnohospodárskych 
odborníkov pri SPU v Nitre

Medzi laureátmi CE.ZA.AR 
2013 sú absolventi FZKI
CE.ZA.AR - Cena za architektúru je ocenenie, 
ktoré každoročne už 12 rokov, udeľuje Slo-
venská komora architektov. Tento rok boli 
úspešní aj absolventi FZKI.

Do súťaže v 6 kategóriách (Rodinné domy, By-
tové domy, Občianske a priemyselné budovy, Re-
konštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér) 
bolo prihlásených 77 diel, z nich 22 postúpilo 
do druhého kola. Diela hodnotila medzinárodná 
porota, ktorej predsedal Arch. Patrick Colombier 
z Francúzska. V kategórii Exteriér Cenu za archi-
tektúru získalo dielo Verejné priestranstvá Palá-
rikovo, od Anny Dobruckej, Mariána Baláža, Evy 
Vyrostekovej a Evy Toriškovej. Autorský kolektív 
riešil plochu medzi základnou školou a športo-
vým areálom, ktorá bola nevyužitá, ruderalizo-
vaná a čiastočne zavozená stavebným odpadom. 
Autori vytvorili plochu, ktorá je polyfunkčná, 
určená najmä pre školopovinné deti - je trochu 
adrenalínová, spoločenská, komunikačná, rela-
xačná, ale najmä obec získala priestor, ktorý je 
už dva roky intenzívne využívaný a funkčný. 

Radi by sme v krátkosti predstavili riešiteľský 
kolektív: M. Baláž je autorizovaný stavebný inži-
nier a v rámci diela riešil spevnené komunikácie 
a odtokové pomery, A. Dobrucká je autorizova-
ná krajinná architektka, ktorá v roku 2010 ukon-
čila doktorandské štúdium na Katedre záhradnej 
a krajinnej architektúry (KZKA) FZKI,  E. Toriš-
ková a E. Vyrosteková sú tiež absolventky FZKI,  
ukončili študijný program Záhradná a krajinná 
architektúra. Obe úzko spolupracujú s Ateliérom 
Dobrucká, s.r.o., Nitra. FZKI má teda prvých 
absolventov, ktorí sa zreteľne zapísali medzi 
laureátov Ceny za architektúru, čo svedčí o ich 
kreatívnej zdatnosti, precíznosti pri práci a tiež 
o dobrých základoch, ktoré im dala práve SPU 
a pedagogický kolektív KZKA FZKI. Veríme, že 
ich priekopnícky krok bude inšpiratívny i pre 
ďalších absolventov.           
Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., FZKI

Klub poľnohospodárskych odborníkov (KPO) pri SPU v NItre  22. novembra v aule 
SPU diskutoval o pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politike na roky 
2014-2020. 

Foto: za

Po rozsiahlej rekonštrukcii priestorov bývalej 
študovne učebnicovej literatúry a periodík SlPK 
pod aulou, už vyše roka slúži čitáreň v novom 
šate a s novou filozofiou služieb svojim používa-
teľom. Rekonštrukcia priniesla moderne riešené 
prostredie s vysokým komfortom, aj keď na men-
šej ploche. Tomu sa museli prispôsobiť i služby 
vrátane rozsahu dostupného fondu. 

Fond zahŕňa prevažne učebnice a vybrané ve-
decké a odborné knihy z poľnohospodárstva a 
príbuzných oblastí. Nachádza sa tu tiež príruč-
ková literatúra, ktorú tvoria slovníky, príručky 
a encyklopédie. Nájdete tu aj vybranú kolekciu 
zahraničných a slovenských vedeckých a odbor-
ných časopisov vrátane denníkov a týždenníkov. 

Návštevníci majú k dispozícii 5 PC s prístupom 
na internet, jednu pracovnú stanicu so skenerom 
a wifi pripojenie pre mobilné zariadenia. Okrem 
kopírovania majú možnosť od nového školského 
roka používať samoobslužnú ČB tlačiareň. 

Služby v čitárni môžu využívať nielen študenti, 
ale aj zamestnanci univerzity, najmä tí, ktorí majú 
v kompetencii kompletizovať publikačnú činnosť 
na katedrách. Okrem odovzdávania podkladov 
pre evidenciu publikačnej činnosti je k dispozícii 
aj konzultačná služba k EPCA.

Zatiaľ čo registrovaní čitatelia môžu využívať 
pre štúdium celý dostupný fond, neregistrovaní 
čitatelia, ktorí sú držiteľmi platného preukazu 
študenta SPU,  môžu využívať čitáreň na prácu s 
vlastnými materiálmi. Sú  dni, keď je kapacita či-
tárne plne obsadená, študenti  sa otáčajú vo dve-
rách a odchádzajú. V takom prípade sa netreba 
dať odradiť, dobre je počkať alebo to skúsiť zno-
vu.                                  Ing. Ingrid Jirásková, SlPK

Národná platforma ESN
V dňoch 8. - 10. novembra sa uskutočnilo ro-

kovanie  národnej platformy Erasmus Student 
Network (ESN) v Banskej Bystrici, na ktorom sa 
zúčastnili aj študenti SPU: Kristína Candráková 
(FAPZ), Jana Súkovská (FEM), Miroslava Gogo-
vá (FEM), Emília Verbová (FEM) a Tomáš Bla-
žek. Na konferencii zastupovali študentskú dob-
rovoľnícku organizáciu ESN SUA pôsobiacu na 
našej univerzite a aktívne prezentovali výsledky 
spolupráce so zahraničnými študentmi. Cie-
ľom podujatia bola výmena informácií o mož-
nostiach pomoci zahraničným študentom po 
príchode na univerzitu, ako aj  motivácia mla-
dých ľudí k podobným aktivitám. Účastníci sa 
oboznámili s novinkami o  programe Erasmus+, 
zúčastnili sa na workshopoch zameraných na 
organizáciu dobrovoľníckych sociálnych aktivít 
v rámci projektu SocialErasmus a i.          KC

palív prvej generácie, ale aj možnosti pre výrobu 
a uplatnenie biopalív druhej generácie v pod-
mienkach regiónu V4. Výskum by sa mal týkať 
aj oblasti alternatívnych zdrojov surovín a ener-
gií pre výrobu biopalív, ako aj alternatívneho 
využitia vedľajších produktov, ktoré vznikajú pri 
výrobe biopalív.

Prednosťou SPU v Nitre, ako jedinej univerzity 
zameranej na výskum a výchovu odborníkov pre 
poľnohospodársky sektor, je možnosť komplex-
ne riešiť problematiku biopalív, a to od výberu 
vhodných plodín, ich pestovanie, zber, sklado-
vanie až po konverziu na energonosiče s vyššou 
energetickou hodnotou a širšími aplikačnými 
možnosťami. Základnú platformu pre takúto ši-
rokú spoluprácu s výrobcami biopalív bude tvo-
riť v súčasnosti budované vedecké a výskumné 
centrum AgroBioTech.

Prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR

SPU podpísala memorandum 
s výrobcami biopalív
pokračovanie zo strany 1

Rovnaký názov ako titulok článku mal semi-
nár, ktorý sa konal  5. novembra v knižnici 
Technickej univerzity vo Zvolene. Podujatie 
organizovala nadácia Ekopolis spolu s fir-
mou Nestlé. Témou stretnutia zástupcov sa-
mospráv, praxe, tretieho sektora a univerzity 
bola pomoc  pri efektívnom hospodárení s vo-
dou v meste a  v krajine. 

Úvodné vystúpenie Ing. L. Hegyiho z Karpat-
ského rozvojového inštitútu ponúklo podnetné  
informácie o možnostiach zmiernenia dopadov 
klimatických zmien a adaptácii na ne. Praktické 
poznatky vodohospodárskych úprav z Rudna nad 
Hronom sprostredkoval poslanec miestneho za-
stupiteľstva Ing. M. Jančok. Ing. M. Jakubisková, 
PhD., z Arboréta Borová Hora, priblížila účastní-
kom brehové porasty, ich význam a manažment. 
Nasledovala prezentácia firmy ELWA (www.
ekodren.sk), ktorá sa špecializuje na likvidáciu 
dažďovej vody vsakovaním. Predstaviteľ firmy, 
Ing. M. Poliak, formou praktických ukážok pred-
viedol účastníkom seminára ako možno zvýšiť 
infiltráciu v mestskom prostredí  tak, aby ani prí-
valové dažde nespôsobili väčšie škody a povrcho-
vé záplavy. S históriou kúpeľov na Borovej Hore 
zoznámila prítomných Z. Myslivcová. O tom, 
ako by sa Brno dalo pretvoriť na mesto s lepším 
hospodárením s dažďovou vodou hovorila Ing. 
K. Smutná a Ing. M. Hudečková, finalistky súťa-
že Pro vodu – cena Nestlé za inovatívne projekty 
hospodárenia s vodou. Posledným prezentujúcim 
bol autor článku,  ktorý hovoril o význame komu-
nitných záhrad a záhradkárskych osád z pohľadu 
vodného manažmentu a mikroklímy miest. 

Seminár bol prínosom najmä z hľadiska prezen-
tácie nových inovácii a trendov efektívneho hos-
podárenia s vodou.  

Ing. Ladislav Bakay, PhD., FZKI   

Voda v meste a v krajine

    Foto: za

Foto: archív JG
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Zahraniční študenti SPU v spolupráci s Erasmus 
Student Network SUA Nitra sa počas štyroch dní 
zapojili do aktivity Erasmus na školách, ktorá sa 
uskutočnila 11. – 14. 11. v rámci týždňa SocialE-
rasmus Week. Hlavným cieľom projektu bolo 
priblížiť stredoškolákom život a štúdium v za-
hraničí, prehĺbiť ich  záujem o štúdium cudzích 
jazykov, multikulturalizmus, tradície a zvyky 
iných národov a zároveň integrovať zahraničných 
študentov medzi miestnych študentov. Aktivity 
boli realizované formou prezentácií a hier počas 
vyučovacích hodín na Gymnáziu, Párovská ulica. 

Zahraniční študenti z Ruska, Španielska, Bel-
gicka a Kazachstanu pripravili zaujímavé prezen-
tácie o svojich krajinách a porozprávali o svojich 
zážitkoch počas štúdia v zahraničí. Slovenskí štu-
denti mali možnosť precvičiť si znalosti cudzích 

jazykov - z ruštiny, španielčiny a francúzštiny. 
Organizácia ESN SUA plánuje pokračovať v po-

dobných aktivitách a spolupracovať so strednými 
a základnými školami. Zlepší sa tým integrácia 
zahraničných študentov, ako aj vedomosti miest-
nych študentov o rôznych krajinách a možnos-
tiach štúdia v zahraničí.

Kristína Candráková, ESN SUA

ING. JÁN CSILLAG
Pracovná pozícia:  
doktorand na Technic-
kej fakulte
Miesto narodenia: 
Nitra 
Vek: 27 

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Tak to bolo určite viacero povolaní, ale asi naj-
viac prevládal režisér, scenárista a politik.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor? 
Študoval som na strednej elektrotechnickej 
škole a keďže veľká časť spolužiakov išla prá-
ve na TF SPU, nechcel som rozbíjať kolektív.
Ale nebanujem, určite je to dobrá škola s per-
spektívou a dobrým zameraním. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať?  
Ťažko povedať, čo sa týka slovenských osob-
ností. Ako čiastočný novinár som sa stretol s 
väčšinou známych ľudí, či už na koncertoch, 
športových podujatiach alebo divadelných 
predstaveniach. Ale keby by som si mal vy-
brať zahraničnú osobnosť, tak určite by to bol 
americký herec Larry Hagman, ktorý stvárnil 
ropného magnáta J.R. Ewinga pre mňa v neza-
budnuteľnom seriáli Dallas. To sa mi však už 
nesplní, keďže minulý rok vo veku 81 rokov 
zomrel.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Takto rýchlo ani neviem. Určite ma poteší, keď 
si dobre spravím robotu. Prípadne, keď mô-
žem s niečím pomôcť študentom pri výučbe. 
Ale asi v poslednej dobe to bola radosť z nové-
ho autíčka .
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Veľa vecí, len sa obávam, že by sa ma potom 
niekto zbavil za moje rozhodnutia . Bolo by 
čo meniť k lepšiemu, či už v politike, športe a 
tak ďalej..
Čo rád čítate (počúvate)? 
Tak a prišli sme na kameň úrazu. Mám rád 
knihy, ale aby som ich mal čas čítať, potrebo-
val by som, aby deň mal 48 hodín. Pokiaľ ide o 
hudbu, som obdivovateľ slovenskej hudby, od 
klasickej až po modernú. Aj keď nepohrdnem 
ani zahraničnou, ale skôr len výberovky.
Aké máte koníčky? 
Určite je to šport. Stolný tenis, ktorý hrávam 
už vyše 15 rokov. Momentálne je to 4. liga za 
dedinku Hronovce. Už to však nie je na „pro-
fesionálnej" úrovni, iba pre zábavu a odreago-
vanie. A samozrejme, fotografovanie a kame-
rovanie.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
To áno, je ich viacero. 
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie? 
Na prvom mieste je zdravie, ale to si zväčša 
človek nevyberá. Pre mňa je dôležitá aj dôve-
ra, úprimnosť a úsmev na tvári, lebo s tým ide 
všetko ľahšie.
Máte nejaký obľúbený citát? 
„Dobrá nálada nevyrieši všetky tvoje problé-
my, ale nahnevá toľko ľudí, že sa oplatí si ju 
udržať."                  rch

 v zRKADlE                    Erasmus Village 

 vEsEloU CERUzKOU 

Vestibul pod aulou sa 19. novembra premenil na ERASMUS VILLAGE, kde mohli študenti, za-
mestnanci a návštevníci univerzity virtuálne „navštíviť“ Kazachstan, Tadžikistan, Česko, Ru-
munsko, Lotyšsko, Rusko či Grécko. 

Zahraniční študenti, študujúci na SPU v rámci 
programov Erasmus, Erasmus Mundus, ako aj 
bilaterálnej spolupráce, ponúkli prostredníctvom 
expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít 
zaujímavé informácie záujemcom o študijné po-
byty v zahraničí takpovediac z prvej ruky. Okolo-
idúci hlasovali za najzaujímavejší stánok, ktorým 
sa tento rok zaslúžene stal stánok Tadžikistanu, 

a to najmä vďaka bohatej ochutnávke tradičných 
jedál. Jeho tvorcovia - Aliev Tabarali a Mukim 
Siamardov, študujúci na FEŠRR v rámci progra-
mu Erasmus Mundus – CASIA, získali vecné 
ceny. Rovnako aj Ondrej Petrus (2. FEM), ktorý 
sa hlasovacím lístkom zapojil do súťaže. Svoj stá-
nok mala i študentská dobrovoľnícka organizácia 
Erasmus Student Network, ktorá pomáha zahra-
ničným študentom začleniť sa do študentského 
života na SPU a rada privíta nových „medzinárod-
ne orientovaných“ nadšencov do svojho „buddy 
tímu“.  

I keď návštevnosť našej dediny sme rátali len na 
desiatky a neúčasť zástupcov niekoľkých krajín 
priniesla sklamanie pre viacerých slovenských 
študentov, ktorí sa zaujímali práve o tieto krajiny, 
veríme, že akcia splnila svoj účel a priniesla mož-
nosť nadviazať neformálne kontakty medzi za-
hraničnými a slovenskými študentmi, ako i získať 
bližšie informácie o študijných pobytoch v zahra-
ničí.                 Ing. Gabriela Slivinská, KZVaMVP

Imatrikulačný ples už 55. raz
Imatrikulačný ples na SPU sa už tradične 
koná v rámci Študentských dní nitriann-
skych univerzít. Tohtoročný, s číslovkou 
55, sa konal 14. novembra.

Organizátori pozvali umelcov, ktorí možno 
nie sú natoľko známi medzi študentmi, ale 
vedia vytvoriť výbornú zábavu a atmosféru. A 
zámer sa im aj vydaril. Bratislavská rocková ka-
pela The Cellmates pripravila výbornú show, v 
ktorej pokračovala Dominika Titková, študent-
ka FZKI, so svojou kapelou a priateľmi. Ponú-
kli zmes jazzu, rocku a latino hudby. Počas ich 
vystúpenia hostia plesu, ktorých bolo asi 800, 
doslova jasali na parkete. Show o polnoci za-
vŕšili tanečnice pole dance, ktoré reprezentova-
li tanečné štúdio ChiQui. Program dopĺňal  DJ 
Roman, ktorý do skorých ranných hodín hral 
tanečné skladby, ktoré určite výborne zabavili 
hostí. Následný víkend po plese sa niesol v zna-
mení laikov a komentárov fotiek na facebooku. 
Organizátorom plesu zostáva iba dúfať, že štu-
denti boli spokojní.         Ing. Viktor Varga, FZKI

ARRA hodnotila VŠ
Akademická rankingová a ra-

tingová agentúra (ARRA) pred-
ložila v novembri už deviate 
hodnotenie fakúlt slovenských 
vysokých škôl, ktoré sa opäť 

opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o 
kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fa-
kúlt za rok 2012. Hodnotených bolo spolu 109 
fakúlt (103 verejných a 6 súkromných VŠ v 11 
skupinách odborov).

Ako sa uvádza v správe,  zaznamenané boli 
dva dôležité trendy vývoja. Prvým je celkový 
pokles záujmu o štúdium, pričom bola  prekro-
čená hranica, pri ktorej je počet prihlásených 
uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých. 
Kvalitnejšie fakulty, ktoré sú stabilnými lídrami 
vo svojich skupinách však zaznamenali nárast 
počtu uchádzačov. Druhým trendom je pokles 
celkového počtu doktorandov na slovenských 
vysokých školách, ktorý ARRA zaznamenala 
prvýkrát v histórii rankingu. 

A ako obstáli v hodnotení fakulty SPU? V ka-
tegórii technických vied uspela TF, ktorá sa po-
sunula z vlaňajšieho 22.  na 21. miesto. V skupi-
ne pôdohospodárskych vied obsadila FBP opäť 
tretie a FAPZ opäť štvrté miesto.  V tejto kategó-
rii dobre obstála aj FZKI, ktorá sa umiestnila  na 
5. priečke rebríčka (vlani 6.) FEM v kategórii 
ekonomických vied obsadila opäť 2. miesto a 
v kategórii ostatné spoločenské vedy sa darilo aj 
FEŠRR, ktorá sa posunula na 4. miesto (vlani 5.) 
Viac na www.arra.sk                              r

SocialErasmus týždeň

Na festivale bodovala sedliacka, farmárska 
a tatkova klobása

Festival farmárskych výrobkov už tradične 
pri príležitosti ŠDNU organizuje Katedra hod-
notenia a spracovania živočíšnych produktov v 
spolupráci s Katedrou skladovania a spracovania 
rastlinných produktov FBP. Tohtoročný, v poradí 
9. festival, opäť nesklamal a každému vyčaril na 
tvári spokojný úsmev. 

Počas dvoch prípravných dní sa študenti na-
šej univerzity pokúšali podľa vlastných  recep-
tov vytvoriť čo najoriginálnejšiu a najchutnejšiu 
klobásu. Do súťaže sa prihlásilo 11 družstiev. Po 
prípravách nastal deň D – 26.  november a s ním 
prezentácia v študentskej jedálni A. Bernoláka. 
Stoly vyzdobené podľa vlastnej fantázie súťažia-
cich a lákavá vôňa klobás pritiahli davy študen-
tov, takže jedáleň praskala vo švíkoch. Návštev-
níkov zaujala propagácia farmárskych výrobkov 
aj s názornou ukážkou plnenia mäsa. 

Hodnotiacej komisii v zložení: doc. T. Bojňan-
ská, prof. D. Tančinová, prof. J. Čuboň, MVDr. 
Ľ. Lopašovský,  prof. V. Rataj, doc. J. Mareček 
a Ing. A. Monka, predsedal prof. J. Golian. Po-
rotcovia ochutnávali, hodnotili a na základe 

odborných kritérií udelili prvé miesto sedliac-
kej klobáse (študenti 4. FBP). Tesne za ňou sa 
umiestnila farmárska klobása (5. FBP),  na tre-
ťom mieste skončila tatkova klobása (doktorandi 
z KFŽ) a cenu za najkrajšiu výzdobu si odniesol 
tím poľovníkov. 

Počas festivalu mali účastníci možnosť ochut-
nať pečivo a pivo, ktoré pripravila KSSRP. Sú-
bežne prebiehala aj prezentácia a ochutnávka 
mliečnych výrobkov, za ktorú organizačne zod-
povedala Bc. T. Slotíková, neskôr nasledovala 
prezentácia ľudových tradícii, ktorú mala pod 
palcom Bc. Z. Kollárová. Súčasťou akcie bola 
tiež prezentácia medov Ing. J. Čápeka, absolven-
ta našej univerzity, a rezbárskych prác študenta 
FAPZ  M. Heczka. Vydarená akcia skončila Far-
márskou zábavou a diskotékou s DJ Adym. 

V mene organizátorov ďakujem zúčastneným 
tímom, ktoré sa s veľkým zanietením zapojili do 
súťaže, odbornej komisii a všetkým, ktorí túto 
akciu podporili a organizačne pomohli. Verím, 
že o rok sa na festivale stretneme znovu.

Ing. Jozef Garlík, FBP

Doktorandi FZKI Jaroslav Bažík a Attila Tóth 
sa 20. novembra zúčastnili na 20. ročníku me-
dzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 
MendelNet 2013, organizovanej Agronomickou 
fakultou MU. Obaja vystúpili v sekcii Rozvoj vi-
dieka. J. Bažík sa prezentoval s príspevkom Sce-
ľovanie pozemkov ako užitočný nástroj na rozvoj 
vidieka, A. Tóth s príspevkom Úloha architektú-
ry v oblasti rozvoja vidieka. Na základe hodno-
tenia päťčlennou komisiou získal 2. miesto a z 
rúk dekana AF prof. Ladislava Zemana si v aule 
MU prevzal diplom.       Študentská rada FZKI

FZKI zabodovala v Brne

Univerzitou chodil Mikuláš

Milé rozptýlenie študentom a pracovníkom 
univerzity pripravili členovia Divadielka na Os-
mičke. Mikuláš, anjeli, čert  a iné rozprávkové 
bytosti roznášali  sladké dobroty a všetkým, čo 
celý rok poslúchali.  Neobišli ani Kanceláriu rek-
tora.                                  za

Prezentoval sa aj Kazachstan.                    Foto: za

Tohtoročný víťazný tím so svojimi výrobkami.                                                          Foto: Ján Csillag
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Ocenenie pre Divadielko 

Zatiaľ čo predchádzajúce ročníky obľúbené-
ho športového stretnutia mali viac exhibičný 
charakter,  tento rok nás hokejisti prekvapili. 
Zápas bol veľmi kvalitný a hral sa zaujímavý 
hokej. Náš tím tvorilo 22 hráčov. Začali sme 
výborne, otvorili sme skóre a po druhej tre-
tine sme viedli už 4:2. V poslednej tretine sa 
nám však náskok nepodarilo udržať a hokejis-
ti UKF nás vďaka lepšej fyzickej príprave her-
ne prekonali. Konečný výsledok: 4:8 pre UKF. 

Atmosféra na zápase bola ako vždy fantas-
tická. Študenti oboch univerzít sa stretli pred 
študentskými domovmi  a v sprievodoch pri-

chádzali na zimný štadión. Počas zápasu vy-
tvorili výbornú kulisu a hráči na ľade cítili ich 
mohutnú podporu. Na lavičke oboch tímov 
boli aj rektori univerzít, ktorí povzbudzovali 
svojich hráčov.  

Radi by sme sa poďakovali organizačnému 
výboru a rektorom oboch univerzít za prípra-
vu a podporu tohto jedinečného podujatia. 

S našimi hokejistami sa stretol aj rektor prof. 
Peter Bielik, ktorý im poďakoval za úspešnú 
reprezentáciu univerzity a prisľúbil im pomoc 
pri zabezpečení podmienok na kvalitnú špor-
tovú prípravu.                Ing. Viktor Varga, FZKI

Výplatná páska za mesiac október pravdepo-
dobne nepedagogických zamestnancov (NZ) 
SPU prekvapila. V pohyblivej zložke mzdy sa 
objavila položka, ktorej pôvod si možno niek-
torí rôzne vysvetľovali. S čím teda treba spájať 
túto odmenu? 

Navýšenie platov nepedagogickým 
zamestnancom

Aby sme komplexne vysvetlili okolnosti, kto-
ré vyústili do takmer 5 % navýšenia platov ka-
tegórie NZ SPU, musíme sa vrátiť k udalostiam 
spred roka. September až november 2012 boli 
obdobím, keď oprávnené požiadavky všetkých 
pedagogických a nepedagogických zamestnan-
cov o navýšenie finančných prostriedkov do roz-
počtovej kapitoly školstva boli odborovým zvä-
zom presadzované nátlakovými prostriedkami 
- štrajkom. Napriek prevládajúcemu pesimizmu 
a aj nízkej účasti zamestnancov slovenského VŠ 
bolo toto úsilie úspešné. Výsledkom štrajku bolo 
navýšenie rozpočtových prostriedkov jednotli-
vých univerzít o prostriedky, ktoré NZ priniesli 
takmer 5 % navýšenie platov. Tento výsledok 
však relativizujú nasledovné okolnosti: navýše-
nie sa nepremietlo do taríf, nakoľko tabuľky vy-
sokoškolských zamestnancov sú spoločné aj pre 
ostatných zamestnancov verejnej a štátnej služ-
by, preto rozhodne nie je systémovým riešením, 
navýšenie bolo implementované selektívne, t.j. 
týkalo sa len NZ a navyše, pri napočítaní potreb-
ných prostriedkov do tejto skupiny nezahrnulo 
pracovníkov pre vedu a výskum, a nakoniec, na-
výšenie nesprevádzala jednotná metodika minis-
terstva, podľa ktorej by sa realizovalo.

Napriek tomu, na SPU boli začiatkom roka 
2013 vyčlenené dodatočné prostriedky, ktoré po 
prepočítaní na stavy NZ k 30. septembru 2012 
pokryli potreby univerzity  na úrovni 4,8 %. Tieto 
prostriedky sa rozdelili medzi pracoviská univer-
zity a boli našim NZ vyplatené dvakrát v pohyb-
livej zložke mzdy ako odmena. Takže odmena 
v októbrovej výplate u NZ je realizáciou druhej 
splátky navýšenia platov získaného štrajkom a 
vyjednávaním funkcionárov odborového zväzu.   

 PhDr. Pavol Barát, člen Výboru UO OZ PŠAV 
pri SPU v Nitre a predseda FV FEM

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor  
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor  
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

si Vás dovoľujú pozvať na 

S ukážkami štandardnej plesovej choreografie  
a spoločenských tancov vystúpia v programe 
členovia nitrianskej Akadémie tanca. Študenti 
Katedry hudby PF UKF v Nitre predvedú ukážky 
z muzikálov Cyrano z predmestia a Rebelové a 
skupina Argyll UV svetelnú show.
Na počúvanie a do tanca bude hrať Gustav Brom 
Big Band a Cimbálová muzika Jožky Severína z 
Kostic. Nebude chýbať dobré víno, chutné jedlo, 
bohatá tombola a výborná nálada.
Večerom bude sprevádzať Lucia Richterová  
a Ladislav Tischler.

Rezervácia a predaj vstupeniek: 
Kancelária komunikácie 
a práce s verejnosťou SPU v Nitre, 
E pavilón, 6. poschodie, 
kl. 5538, e-mail: verejnost@uniag.sk

Divadielko na Osmičke sa po rokoch opäť zú-
častnilo na  divadelnom festivale. S hrou Henricha 
Fačkovca - Kajco sa predstavilo 17. októbra  na Ce-
loštátnom festivale divadelných hier s dedinskou 
tematikou v Trebišove.  Na "ďaleký východ" sa 
divadielkari vybrali  v zložení: Veronika Šidlová, 
Roderik Virágh, Miroslava Papierniková, Júlia 
Jankovičová a Henrich Fačkovec, ktorý stvárnil 
hlavnú postavu. O hudobnú zložku sa postara-
lo spevácko-hudobné trio: Juraj Hrubý, Daniela 
Černá a Dávid Poloň.  Predstavenie v divadelnej 
sále trebišovského kultúrneho centra sa stretlo s 
výborným diváckym ohlasom. Porota hodnotila 
myšlienku scenára veľmi pozitívne a podľa vyjad-
renia jej členov, za navonok  vtipnými či povrch-
nými charaktermi postáv a humorom blízkym 
fraške vidieť niečo veľmi krehké a ľudské. A to 
bolo i zámerom autora a interpretov. Inscenácia 
chcela aj divákom na východe povedať (tak po 
svojom), že nájdenie skutočného šťastia nikdy ne-
spočíva v jeho hľadaní, ba práve naopak.

Divadielko a jeho Kajco zanechali na trebišov-
skom festivale dobrý dojem. Dôkazom toho je 
tretie miesto a cena za herecký výkon pre predsta-
viteľa hlavnej postavy. Po pozitívnej skúsenosti sú 
mladí divadelníci odhodlaní  bodovať na ďalších 
festivaloch, ale predovšetkým, tešiť svoje domáce 
– nitrianske publikum. V novembri odohrali dve 
predstavenia na pôde univerzity. Plná kongresová 
sála a záverečný aplauz, ktorým diváci odmenili 
hercov, hudobníkov i autora, hovorí za všetko.   r

Riaditeľ E – KU Inštitútu JaIK Anatolij Vdovičenko (vpravo) zablahoželal v novembri t. r. študentovi Jakubovi 
Ligačovi, ktorý získal vo výberovom konaní mesačný jazykový štipendijný pobyt v Nemecku. Vďaka tomu, že  
E – KU je Skúškovým centrom Goetheho inštitútu, môžu študenti profitovať nielen z možnosti kvalitného štú-
dia nemčiny, ale absolvovať aj medzinárodné skúšky a uchádzať sa o štipendium.

E – KU TIP: Skúšky Goetheho inštitútu. Konajú sa  cca  4 - krát počas šk. roka. Aktuálne 
termíny: Goethe-Zertifikat B2, C1 - 15. 1. 2014, Großes Deutsches Sprachdiplom C2 - 30. 1. 
2014. Uzávierka:  16. 12. (B2, C1) a 9. 1. 2014 (C2).
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?

Zitat der Woche: "Englisch ist ein Muss, 
Deutsch ist ein Plus!", www.goethe.de

ktorý sa bude konať 
18. januára 2014 od 19.00 h 
v priestoroch Estrádnej haly
Parku kultúry a oddychu v Nitre.

Študentská kvapka
Mládež Slovenského Červeného kríža pri SPU v 

Nitre v spolupráci s Národnou transfúznou služ-
bou organizuje každoročne Študentskú kvapku 
krvi. Tento rok sa uskutočnila 30. októbra v kon-
gresovej sále ŠD A. Bernoláka. Na odbere sa zú-
častnilo 63 študentov a pedagógov, podmienky 
na darovanie splnilo 55 z nich. Potešili sme sa 
tiež trinástim odvážlivcom, prvodarcom.

Všetkým vám ďakujeme za to, že ste dali kúsok 
seba, aby ste mohli pomôcť iným. Zároveň  vás 
srdečne pozývame na najbližší termín odberu,  
ktorý sa uskutoční  vo februári 2014. 

Mládež SČK pri SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska 
komora v spolupráci s Národnou agrárnou ko-
morou Maďarska v súčasnosti realizuje projekt 
Možnosti zatraktívniť poľnohospodárstvo a po-
travinárstvo na trhu práce, cieľom ktorého je 
podporiť zamestnanosť v agropotravinárskom 
sektore. Hlavným výstupom projektu je inter-
netový portál www.agrowork.eu, ktorý slúži pre 
potreby trhu práce v agropotravinárstve. Cez 
tento nástroj môžu zamestnávatelia hľadať voľ-
nú pracovnú silu na trhu, ako aj záujemcovia o 
prácu môžu hľadať zamestnanie či ďalšie formy 
vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie.

V spolupráci s Kariérnym centrom SPU v 
Nitre sa bude dňa 17. decembra od 10.00 do 
13.00 h v priestoroch Kongresového centra SPU 
konať podujatie s názvom Deň pracovných prí-
ležitostí v poľnohospodárstve a potravinár-
stve, ktoré je určené zamestnávateľom z agro-
potravinárskeho sektoru a zúčastní sa na ňom aj 
SPPK.  Tešíme sa na vašu účasť a najmä na účasť 
našich študentov – budúcich absolventov.

Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Deň pracovných príležitostí 

Hokejový zápas SPU – UKF 
Jedna z najočakávanejších udalostí zimného semestra - aj tak by sa dal definovať ho-

kejový zápas medzi oboma nitrianskymi univerzitami. Súboj na zimnom štadióne pod 
hradom, ktorý je tradičnou súčasťou ŠDNU, sa tento rok konal 19. novembra. 

Foto: archív MSČK

Foto: Ján Csillag

			Výbor UO OZ PŠaV pri SPU na svojom 
stretnutí 11. 9. rokoval okrem iného aj o prípra-
ve detského tábora pre deti zamestnancov uni-
verzity počas jarných prázdnin 2014. Pripravil 
tiež ponuku relaxačného pobytu v hoteli Mine-
rál s celoročnou zľavou 28 % pre všetkých za-
mestnancov univerzity na 5 dní / 4 noci v cene 
185 eur/. Pobyt zahŕňa: ubytovanie, polpenziu 
a 12 procedúr. Záujemcovia môžu kontaktovať 
Ing. B. Martiškovú – kl. 4257 alebo E. Palkovú – 
kl. 5513. 

Výbor sa zaoberal aj návrhom Gastromiru 
na zvýšenie cien stravného od 1. 10. 2013, kto-
rý bol zamietnutý. Na nasledujúcom rokovaní 
kvestorky SPU, zástupcov Gastromiru a zástup-
cov odborov boli podrobne preskúmané všetky 
dôvody a napokon bol prijatý návrh na zvýše-
nie cien stravného od 1. 11. 2013 so zachova-
ním aj cenovo menej náročných jedál. 
			V dňoch 16. – 18. 10. 2013 sa v Kežmar-

ských Žľaboch konalo zasadnutie Pléna Zdru-
ženia VŠaPRO. Prvý deň rokovania odzneli 
informácie o priebehu niekoľkodňových ro-
kovaní zástupcov Odborového zväzu PŠaV na 
Slovensku so zástupcami vlády, ZMOSu, VÚC 
a KOZ o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na 
rok 2014. Po náročnom vyjednávaní dosiahol 
OZ PŠaV zvýšenie o 80 mil. EUR oproti roku 
2013, z toho od 1. 1. 2014 zvýšenie tarifných 

platov nepedagogických zamestnancov regi-
onálnych a vysokých škôl o 16 EUR, tarifných 
platov pedagogických a odborných zamestnan-
cov regionálnych škôl o 5 % a platov vysoko-
školských pedagógov o 3 % a 16 EUR. V druhý 
deň zasadnutia sa konalo školenie vyjednáva-
čov zastupujúcich ZO pri kolektívnom vyjedná-
vaní. 
			Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 

2014 bola podpísaná 25. 11. 2013. 
			Na rokovaní Výboru UO OZ PŠaV pri SPU 

(23. 10.) boli prerokované plány podujatí na 
rok 2014 pre jednotlivé komisie, odznela infor-
mácia o čerpaní rozpočtu UO OZ v 1. polroku 
2013, informácia o príprave RLP v Bojniciach 
pre zamestnancov SPU a ich rodinných prísluš-
níkov ako aj informácie o činnosti fakultných 
a dielenských organizácií. 
			Predmetom rokovania Výboru UO, ktoré 

sa konalo 20. 11. bola správa revíznej komi-
sie, zabezpečenie zimnej rekreácie, príprava 
stretnutia detí s Mikulášom a i. Výbor sa tiež 
zaoberal prípravou ZDT a vyhodnotením plne-
nia kolektívnej zmluvy za rok 2013. 
			Výbor UO zabezpečil aj v tomto roku pre 

svojich členov predaj poľnohospodárskych pro-
duktov a  zorganizoval futsalový turnaj o pohár 
predsedníčky UO (13. 12.).

UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre

(183/2013)


