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Vážené kolegyne, 
kolegovia, milí študenti,

stojíme na prahu no-
vého roka a po kon-
coročnej rekapitulácii 
nastupujú opäť na svoje 
miesto plány, predsa-
vzatia, ale aj osobné 
sny, túžby i ambície. 
Všetci si prajeme, aby 
tento rok bol úspešným 

pre každého jedného z nás i pre našu univer-
zitu, aby sme spoločnými silami zvládli všet-
ky rozhodujúce úlohy a výzvy, ktoré nám rok 
2014 prinesie.

Verím, že každý si v tomto neformálnom 
prianí nájde niečo pre seba. Ja osobne si 
vyberám tú časť, ktorá by mala byť akýmsi 
mottom života na univerzite, a síce, aby sme 
„spoločnými silami“ zvládli všetky rozhodu-
júce úlohy a výzvy. Vízia spoločného cieľa 
a spojeného úsilia nás všetkých musí priniesť 
svoje ovocie. Rovnako prospešné sú aj akti-
vity zamerané na rozvoj vlastnej inštitúcie a 
jej komunity. Vedia o tom mnohé renomova-
né zahraničné univerzity, ktoré touto cestou 
aktivizujú najmä študentov, aby formovali 
obojstranne aktívny vzťah univerzita – štu-
dent. Je to vzťah, keď študent žije so svojou 
univerzitou aj mimo vyučovania, urobí občas 
o niečo viac, ako sa vyžaduje a odmenou sú 
mu nové skúsenosti, kontakty a zážitky. Ak 
chcete, môžeme použiť termín, zaužívaný 
v európskom podprograme Mládež: „dob-
rovoľnícka služba ako forma neformálneho 
vzdelávania.“ 

A pretože dobré príklady priťahujú a aktív-
ny život v lokálnej komunite sa cení všade vo 
svete (len neviem, či aj na Slovensku), dovoľ-
te mi, aby som na začiatku nového roka 2014 
oficiálne ohlásila založenie neformálnej otvo-
renej skupiny  ZEMO-TEAM na SPU v Nitre 
(pri grantovom programe ZELENÝ MOST), 
ktorá bude združovať študentov, ktorí majú 
tvorivé nápady, nadšenie, chcú svojou 
troškou prispieť k oživeniu univerzitných štu-
dentských tradícií, organizovaniu kultúrnych 
podujatí či medzinárodných vzdelávacích 
akcií. Bližšie informácie o tíme ZEMO budú 
v priebehu mesiacov február - marec zverej-
nené vo všetkých univerzitných médiách, na 
stránke grantového programu ZELENÝ MOST 
aj v prihláške na získanie grantu. Takže naše 
heslo pre rok 2014 znie: „Mládež SPU v ak-
cii!“

Prof. Dr. Ing. Elena Horská, 
prorektorka pre zahraničné vzťahy  

a prácu s verejnosťou 

V príjemnom prostredí vyzdobenej auly SPU sa 
zišli vzácni hostia – zástupcovia Indonézskeho 
veľvyslanectva v Bratislave, štátny tajomník Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Štefan Chudoba, prezident Slovenskej rektorskej 
konferencie a rektor UKF prof. Libor Vozár, deka-
ni SPU, členovia Správnej a Vedeckej rady, ako aj 
zamestnanci a zahraniční i domáci študenti.  

V programe sa predstavila operná a operetná 
speváčka Mária Eliášová, Cimbalová hudba Zo-
bor pod vedením Viliama Hubinského, FS Zobor, 
detský FS Borinka a Dominika Titková & Friends. 
Večerom sprevádzala doc. Danka Moravčíková.

V slávnostnom príhovore rektor SPU prof. Peter 
Bielik povedal, že SPU si uvedomuje, že treba ro-
biť niečo pre tých, ktorí to najviac potrebujú. A 
práve predvianočné obdobie má byť naplnené 
láskou a ľudskou spolupatričnosťou. Osobitne po-
ďakoval sponzorom a všetkým, ktorí počas večera 
prispeli na dobročinné účely.  V mene MŠ VVaŠ 
SR podujatie vysoko ocenil Štefan Chudoba.

Tento rok bol vianočný koncert obohatený o 
sprievodné podujatia. Pod aulou bolo vytvorené 
vianočné mestečko, kde mohli prezentovať svoje 
produkty absolventi SPU, ako aj katedry. Medzi 
vystavovateľmi a predajcami boli výrobcovia vína  
(firma Alcedo z Bábu), včelár a spracovateľ medu 
Ing. Jozef Čápek, umeleckí rezbári Martin a Ja-
roslav Heczkoví, medovnikárka Dana Čerteková 

z Nitrianskych Sučian, Vysokoškolský poľno-
hospodársky podnik SPU v Kolíňanoch, Katedra 
skladovania a spracovania rastlinných produktov, 
Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych 
produktov FBP a ďalší. S vianočnými dekorácia-
mi a ikebanou sa predstavila Botanická záhrada 
SPU, s ručnými prácami a obrazmi študenti Fa-
kulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Obe 
pracoviská sa rozhodli venovať výťažok z predaja 
do zbierky na podporu hendikepovaných študen-
tov SPU. Finančným darom do zbierky prispela aj 
Univerzitná organizácia OZ PŠaV pri SPU v Nitre. 
Predvianočnú atmosféru doplnili koledy v podaní 
členov Divadielka na Osmičke.

Vo foyeri bola inštalovaná výstava prác zdravot-
ne postihnutých umelcov, ktorú prezentovala ne-
zisková organizácia Slovenská agentúra na pod-
poru zdravotne postihnutých občanov SR. Náv-
števníci si mohli pozrieť výtvarné práce Danky 
Pekarovičovej z Vrbového - Maľba nohami, foto-
grafickú výstavu Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska - Cesta svetla, Umenie fotografie z vo-
zíčka, Umenie fotografie mentálne postihnutých 
umelcov z Košického kraja, maľby Jozefa Hubál-
ka zo Slovenskej Novej Vsi, umelca postihnutého 
sklerózou multiplex a práce jednorukého rezbára 
Jaroslava Velčického z Uhrovca. Predseda Slo-
venskej agentúry na podporu zdravotne postih-

Z pracovnej 
cesty 

Zástupcovia  
FAPZ v Indonézii
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Slovenská poľnohospodárska univerzite v Nitre sa 12. decembra 2013 odela do vianočného šatu  
a verejnosti predstavila svoju sviatočnú tvár. Pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bie-
lika, PhD., pripravila už tradičný benefičný koncert Vianočný dar SPU. Finančný výťažok z 
3. ročníka podujatia bude použitý na podporu hendikepovaných študentov SPU v Nitre. Na 
univerzite ich v súčasnosti študuje štyridsať.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR udeľovalo 28. novembra 2013 po prvý-
krát ceny Samuela Mikovíniho za prínos vo 
vede a technike. Medzi 26 vedcami bol oce-
nený aj emeritný dekan Fakulty biotechno-
lógie a potravinárstva SPU v Nitre prof. h. c. 
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.  

pokračovanie na strane 2
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Novoročný príhovor rektora

Cena Samuela Mikovíniho  
profesorovi Jozefovi Bullovi

Vyhlásenie volieb  
kandidáta na rektora SPU

Prof. J. Bullovi udelili Veľkú medailu Samuela 
Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a 
techniky. Ocenenému 17. decembra 2013  sláv-
nostne zablahoželal dekan FBP prof. Ing. Ján 
Tomáš, CSc., a úprimne mu poďakoval za jeho 
prínos na vzniku a rozvoji fakulty. Ako sa vyjadril 
prof. J. Bulla, najdôležitejšie je, že fakulta - dielo, 
ktoré vzniklo pred desiatimi rokmi sa nielen napl-
nilo, ale naďalej zveľaďuje a podstatne prispieva 
k rozvoju vedomostnej spoločnosti.                  rch                                                                                                                      

ECTS a DS Label 2013 - 2016 pre SPU v Nitre
SPU sa v minulom roku úspešne uchádzala o obnovenie prestížnej značky kvality uplatňovania Eu-
rópskeho systému prenosu kreditov ECTS Label, ktorú opätovne získala na roky 2013 - 2016. Záro-
veň získala aj značku DL Label.

Študentskou osobnosťou Slovenska pre školský 
rok 2012/2013 v kategórii Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, drevárstvo sa stal Ing. Jaromír Vašíček, 
PhD., absolvent Fakulty biotechnológie a potravi-
nárstva SPU v Nitre. V súčasnosti pôsobí v Centre 
výskumu živočíšnej výroby Nitra, Lužianky. 

SPU v súlade so zása-
dami Bolonskej dekla-
rácie uskutočňuje troj-
stupňový flexibilný sys-
tém štúdia s kreditovým 
hodnotením predmetov 

v súlade so zásadami Európskeho systému pre-
nosu kreditov (European Credit Transfer System 
- ECTS) s cieľom kvalifikovane pripraviť konku-
rencieschopného absolventa, ktorého poznatky, 
vedomosti a zručnosti budú na úrovni súčasného 

vedeckého poznania a budú v súlade s požiadav-
kami praxe. Jeho výsledné kompetencie by mali 
byť zhodné s kompetenciami obdobného diplo-
mu v jednotlivých krajinách Európy či vyspelého 
sveta. 

Kreditový systém vo všeobecnosti umožňuje 
študentovi voliť si tempo a miesto (univerzitu, fa-
kultu, štát) štúdia, a tak prispôsobiť náročnosť a 
úroveň štúdia jeho individuálnym schopnostiam 
a možnostiam, ako aj požiadavkám vzdelávacej 

Akademický senát Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre prijal na svojom zasadnu-
tí 18. decembra 2013 uznesenie, na základe kto-
rého vyhlasuje voľby kandidáta na rektora SPU v 
Nitre na nové štvorročné funkčné obdobie. Voľ-
by sa budú konať 19. februára 2014. V prípade 
nezvolenia kandidáta na rektora sa nová voľba 
uskutoční 26. februára 2014.   

Doc. Ing. Ján Weis, CSc.,  
               predseda AS SPU v Nitre

               

Ocenenie prof. J. Bullovi odovzdal minister 
školstva Dušan Čaplovič.              Foto: archív MŠ 

Študentská osobnosť Slovenska 
je absolvent FBP Jaromír Vašíček

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti, 
v novom roku 2014, ktorý je pre Slovensko z 

hľadiska budúcnosti kľúčový, spojený s mnohými 
očakávaniami, novými možnosťami, vám prajem 
veľa zdravia, šťastia, úspechov, spokojnosti a tvo-
rivej invencie. 

Študentom želám, aby aj v tomto roku boli 
úspešní, získali významné ocenenia na domácom 
i medzinárodnom poli, učiteľom, aby boli pre svo-
jich študentov príkladom vo vedeckom bádaní, 
zodpovednosti a ľudskosti. Na nich stojí pokrok 
našej inštitúcie a jej dobré meno. A to je najvyššia 
miera akreditácie našej univerzity. 

Aj v tomto roku má SPU rozsiahle plány a vízie 
ďalšieho rozvoja, predovšetkým v oblasti vedy 
a výskumu, preto si spoločne zaželajme, aby sa 
nám ich postupne darilo plniť. 

Všetkým vám želám príjemnú a tvorivú pracov-
nú atmosféru a dobré podmienky na dosiahnutie 
významných výsledkov vo vzdelávaní a vede. 
Nezabúdajme ani na to, že SPU je výrazným čini-
teľom rozvoja a života mesta Nitry. Svojou vzde-
lanosťou a kultúrou máme šancu prispievať ku 
kvalite kultúry mesta, regiónu i Slovenska v tom 
najširšom zmysle slova.

Nech sa nám v novom roku 2014 darí spoločný-
mi silami splniť všetky predsavzatia!

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

DEŇ
OTVORENÝCH 
DVERÍ SPU

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame vás 

7. február 2014
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Riešiteľský kolektív počas riešenia projektu 
pripravil kompletnú pedagogickú dokumentáciu 
6 študijných programov (ŠP) v AJ (ekonomika 
podniku na FEM, manažment rozvoja vidieckej 
krajiny a vidieckeho turizmu na FEŠRR, ma-
nažment rastlinnej výroby na FAPZ, bezpečnosť 
a kontrola potravín na FBP, poľnohospodárska 
technika a komerčné činnosti na TF, záhradná a 
krajinná architektúra na FZKI), pričom bolo vy-
daných spolu 20 vysokoškolských učebníc v AJ, 
vytvorených medzinárodným odborným tímom. 
Priamu kontaktnú výučbu vybraných predme-
tov pre 121 študentov jednotlivých fakúlt za-
bezpečovali učitelia SPU, ale aj 9 zahraničných 
expertov z  renomovaných univerzít v Indonézii 
(1), Írsku (1), Veľkej Británii (2), Maďarsku (2) a  
v Česku (3), ktorí sa tiež podieľali na písa-
ní učebníc a súčasne si vymieňali skúsenos-

ti z hodnotenia kvality vzdelávania na svojej 
univerzite a na SPU. V rámci diskusií sa hľa-
dali možnosti pre pokračujúcu spoluprácu v 
oblasti zvyšovania kvality vzdelávania, ude-
ľovania spoločných diplomov a riešenie spo-
ločných vzdelávacích či výskumných pro-
jektov. Výsledkom bolo podpísanie 15 zmlúv 
o spolupráci v oblasti zvyšovania kvality 
vzdelávania na úrovni univerzít alebo fakúlt.                                                                                                                                          
     Odborný tím pre hodnotenie kvality ŠP vy-
pracoval 25 vnútorných modelov a systémov 
zabezpečenia kvality vzdelávania, pričom bolo 
vytvorených 67 výstupov (metodická príručka, 
smernice, správy). Vypracované dotazníky pre 
hodnotenie kvality vzdelávania pre študentov 
na všetkých troch stupňoch štúdia, absolventov, 
pedagogických pracovníkov a potenciálnych za-
mestnávateľov sa už zaviedli do života univer-

zity. Vytvorený vnútorný systém zabezpečenia 
kvality vzdelávania podľa ESG sa postupne im-
plementuje na univerzite, čo je dôležité krité-
rium pri komplexnej akreditácii univerzity.

Riešiteľský kolektív vytvoril na fakultách 
priestor pre ponuku jedného ŠP v AJ a verí, že 
riešením projektu sa posilnila internacionalizá-
cia vzdelávania na univerzite. V budúcom obdo-
bí sa predpokladá zvýšenie nielen počtu zahra-
ničných lektorov na SPU, ale aj zahraničných 
študentov študujúcich na univerzite. Študenti 
zo SR, zaradení do projektu, získali tak benefity 
nielen z hľadiska nadobudnutia odborných ve-
domostí, ale aj dobrých jazykových kompeten-
cií, ktoré môžu efektívne uplatniť v ich profesio-
nálnom živote. Tým sa podporila ich konkuren-
cieschopnosť na trhu práce v SR a v zahraničí.

Riešiteľský kolektív urobil veľký kus zmyslupl-
nej práce, za ktorú mu úprimne ďakujem.    

 Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., 
projektová manažérka 

pokračovanie zo strany 1
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Indonézia – krajina monzúnov, čajovníkových plantáží a priateľských ľudí

ECTS a DS Label 2013 - 2016 
pre SPU v Nitre

Šesťčlenná delegácia z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, vedená dekanom  
Dr.h.c. prof. Ing. Danielom Bírom, CSc., navštívila od 22. do 30. novembra 2013 Univerzitu An-
dalas (UA) v Padangu na ostrove Západná Sumatra v Indonézii. Pracovná cesta bola súčasťou 
aktivít finančne zabezpečených z prostriedkov ŠF EÚ pod názvom TRIVE. Cieľom bolo nadviazať 
užšiu spoluprácu s fakultami UA v Padangu. 

Ako nás informoval dekan prof. D. Bíro, pra-
covný program našich odborníkov (prof. Ing. 
Ondrej Debrecéni, CSc., doc. Ing. Anna Trako-
vická, CSc., prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., 
doc. Ing. Milan Šimko, PhD., doc. Ing. Radovan 
Kasarda, PhD.,)  začal nasledujúci deň po prí-
chode. „Hneď ráno sme cestovali na vidiek, na 
prehliadku šľachtiteľskej a reprodukčnej stanice 
hovädzieho dobytka. Názov stanica bol na naše 
pomery honosný. V prevažnej miere išlo o kravy 
plemena Brahman a ich krížencov s dobytkom 
simentálskeho typu. Základnou úlohou farmy je 
zabezpečiť odchov mladého dobytka pre potre-
by štátneho podporného programu. Počas cesty 
sme mali možnosť objavovať krásne zákutia in-
donézskej prírody a spoznávať miestnu kultúru 
spolu s jej odlišnosťami. Najväčším šokom pre 
nás bolo jazdenie v opačnom jazdnom pruhu 
a dopravný chaos. K najkrajším zážitkom pat-
ril pohľad na zrekonštruovaný kráľovský palác 
Pagaruyung v Batu Sangkar. Pri tejto príležitos-
ti sme sa zoznámili s históriou Minangkabau 
– mýtu o teľati vodného byvola, ktorý zvíťazil 
nad obrovským býkom z Jávy. Zároveň sme za-

čali ochutnávať miestne pokrmy a zvykať si na 
chute tohto exotického ostrova. Jedlo bolo buď 
štipľavé, na slano či sladko, alebo korenisté, čo 
v konečnom dôsledku tiež znamenalo štipľavé 
(ale trochu inak). A v niekoľkých obdobách sme 
ho vychutnávali počas celého nášho pobytu,“ 
spomína dekan.

Pokiaľ ide o nasledujúce dni, niesli sa v oficiál- 
nom tóne. „Po privítaní na rektoráte UA a pre-
zentácii fakulty sa konali rokovania o finálnej 
podobe memoranda o porozumení. Príjemne 
nás prekvapilo, že o podpis memoranda preja-
vil záujem dekan Agronomickej fakulty (AF) a 
dekan Zootechnickej fakulty (ZF). Program po-
kračoval prednáškami na fakultách. Na ZF pre-
zentoval aktuálne poznatky v silážovaní s oso-
bitným dôrazom na kukuricu doc. Milan Šimko, 
následne doc. Radovan Kasarda vystúpil s pre-
zentáciou z oblasti optimalizácie šľachtiteľských 
stratégií. Z diskusie so študentmi a pedagógmi 
vyplynula nevyhnutnosť rozvíjať chov dobytka 
a najmä zdroje krmív a ich technologickej úpra-
vy. Na AF priblížil poznatky o pestovaní pšenice 
a cukrovej repy prof. Vladimír Pačuta. Prezentá-

cie zapadli do nasledovného programu, keďže 
na západnej Sumatre sa rozbieha tzv. pšeničný 
program v spolupráci s univerzitou v Padan-
gu, osivárskou firmou zo Slovenska a študent-
mi, ktorí absolvovali semester štúdia na SPU v 
Nitre.  V rámci diskusie rezonovali najmä otáz-
ky reálnej spolupráce vo výskume a výmenných 
pobytov študentov a učiteľov. Po prednáškach 
sa uskutočnil slávnostný podpis memoranda o 
spolupráci medzi dekanmi všetkých troch fa-
kúlt.“

Zástupcovia z SPU navštívili aj ekologickú 
farmu patriacu jednému z profesorov. „Ako 
väčšina fariem v oblasti mala výmeru asi trištvr-
te hektára. Pestovali na nej ryžu, zemiaky, čili 
a nám neznámu listovú zeleninu, chovali pár 
sliepok a vykrmovali tri kusy dobytka. Farma 
slúžila na samozásobovanie a predaj prebytkov 
na trhu v Bukitingi. V Padang Pajangu sme na-
vštívili pestovateľov pšenice. Farmári prenajali 
pôdu univerzite a podieľali sa na poľných poku-
soch. Bolo zaujímavé oboznámiť sa s indonéz-
skym pohľadom na pestovanie. Ostáva dúfať, že 
tamojší študenti, nielen tí, ktorí boli na Sloven-
sku, ale aj budúci, budú mať možnosť aplikovať 
súčasné poznatky do podmienok tropického 
poľnohospodárstva,“ konštatuje dekan Daniel 
Bíro. Program delegácie sa naplnil návštevou na 
Polytechnickom inštitúte UA, Negeri Payakum-
buh. Na základe iniciatívy pracovníkov ZF bolo 
podpísané memorandom o porozumení a spolu-
práci v oblasti vzdelávania. 

Čo dodať na záver? „Bolo úžasné vlastnými 
očami uvidieť Indonéziu, krajinu monzúnov, 
krásnych až romantických terasovitých ryžo-
vých polí, rozľahlých čajovníkových plantáží, 
vysokých kopcov, exotickej flóry a aktívnych 
sopiek, ktoré sa občas prebudia bez varovania. 
Našťastie, na žiadne z prírodných katastrof sme 
nenarazili. Na druhej strane však vidieť všetky 
nedostatky rozvíjajúcej sa krajiny, s množstvom 
odpadkov a nie príliš ústretovým prístupom 
obyvateľov k okolitému životnému prostrediu. 
Ľudia sú tu však veľmi milí, priateľskí, mysliaci 
pozitívne. Naša cesta bola teda úspešná. Jej vý-
sledky však najlepšie zhodnotí až čas,“ uzatvára 
prof. D. Bíro.     

Doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., 
Renáta Chosraviová

V Centre výskumu živočíšnej výroby v Nitre sa 
5. decembra 2013 konala medzinárodná vedec-
ká konferencia s uvedeným názvom, zameraná 
najmä na problematiku biodiverzity a živočíš-
nych genetických zdrojov. Garantom podujatia 
bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., (na snímke)
organizátorom bolo CVŽV Nitra v spolupráci s 
Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU. 
Okrem domácich prednášajúcich prezentovali 
aktuálny stav živočíšnych genetických zdrojov 
aj viacerí národní koordinátori z Poľska, Česka a 
Litvy. Hostia z Rakúska a Maďarska prezentovali 
problematiku potenciálneho využitia geneticky 
modifikovaných zvierat aj pre účely génových 
rezerv.                   r                                                                                                             

Projekt QEDU úspešne ukončený. Aké výstupy priniesol? 
V rámci operačného programu Vzdelávanie z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ bol od januára 2012 do decembra 2013 na 
SPU v Nitre riešený celouniverzitný projekt Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne 
potreby spoločnosti (skratka QEDU), ITMS kód: 26110230057. Cieľom bolo pripraviť jeden študijný program na inžinierskom stupni štúdia na 
každej fakulte v anglickom jazyku (AJ) tak, aby ich fakulty ponúkali predovšetkým záujemcom zo SR. Súčasne bolo treba vytvoriť na univerzite 
vnútorný systém kvality vzdelávania vypracovaný podľa noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského 
vzdelávania (ESG).

Z konferencie  
Animal Biotechnology 2013

Delegácia z SPU na prehliadke pokusných polí pšenice v Padang Pajangu.       Foto: archív FAPZ 

nutých občanov SR Arpád Beník počas slávnost-
ného večera poďakoval iniciátorovi myšlienky 
podujatia - rektorovi prof. P. Bielikovi a odovzdal 
mu symbolický dar, ktorý vyrobili zdravotne po-
stihnutí umelci.               Renáta Chosraviová

Vianočný koncert na podporu 
hendikepovaných študentov

inštitúcie. Kredity sú číselné hodnoty priradené 
k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce po-
trebnej na nadobudnutie predpísaných výsled-
kov vzdelávania. Na SPU sa realizuje flexibilný 
systém štúdia od roku 2001, keď bola jednou 
z prvých univerzít v SR, ktoré na tento systém 
nastúpili. Postupne sa ECTS dostalo do života 
univerzity, zvyšoval sa počet mobilít študentov 
do zahraničia a počet zahraničných študentov 
študujúcich na našej univerzite. Získané kredity 
za absolvované predmety na zahraničnej univer-
zite sa študentovi uznávajú v plnom rozsahu, čo 
je základným atribútom ECTS. V roku 2010 SPU 
v Nitre, opäť ako prvá zo slovenských univerzít, 
získala od Európskej komisie prestížne ocenenie 
za dôsledné uplatňovanie Európskeho systému 
prenosu kreditov na roky 2010-2013. V minulom 
roku sa SPU uchádzala o obnovenie tejto prestíž-
nej značky kvality a 20. decembra 2013 nám Eu-
rópska komisia opätovne priznala ocenenie ECTS 
Label na roky 2013 - 2016.

V záujme porovnateľnosti nadobudnutého 
vzdelania a kompetencií našich študentov v eu-
rópskom priestore vydáva SPU od akad. roku 
2009/2010 absolventom všetkých troch stupňov 
štúdia diplom, vysvedčenie, ako aj dodatok k 
diplomu v slovensko-anglickej mutácii. Na zák-
lade toho SPU podala v roku 2013 prihlášku na 
získanie ďalšieho prestížneho medzinárodného 
ocenenia Diploma Supplement Label (DS Label). 
Model Dodatku k diplomu vytvorila Európska 
komisia, Rada Európy a organizácia UNESCO/
CEPES. Cieľom vydávania dodatku je poskytnúť 
dostatok relevantných údajov o štúdiu absolven-
ta, čo zvyšuje transparentnosť jeho vzdelania na 
medzinárodnej úrovni, akademického a odborné-
ho uznania získaných kvalifikačných dokladov. 
Získanie značky DS Label na roky 2013 – 2016 po-
tvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný našou 
univerzitou spĺňa náročné európske štandardy. 

Získanie obidvoch ocenení signalizuje partner-
ským organizáciám v zahraničí, že SPU je spoľah-
livým partnerom z hľadiska kvality vzdelávania, 
realizácie ECTS a mobilít študentov. Udelené oce-
nenia svedčia o európskej úrovni našej univerzi-
ty. Dovoľujeme si vysloviť poďakovanie všetkým 
spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave 
podkladov pre získanie ECTS Label a DS Label. 

 Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.,
     prorektorka pre vzdelávanie a ECTS

Rok 2013 bol pre slovenský vidiek veľmi náročný

Ako vnímate nové výzvy 
na rok 2014?

Ocitli sme sa na prahu nového 
roka 2014, ktorý nám prináša nové výzvy: nároč-
ný systém komplexnej akreditácie, systémové 
zmeny súvisiace s modernizáciou vzdelávacie-
ho systému, tvorbu atraktívnejších študijných 

programov, dobudovanie univerzitného vnútor-
ného systému kvality či riešenie mnohých vzde-
lávacích, výskumných alebo rozvojových pro-
jektov, ktoré nás v náročných administratívnych 
podmienkach priam nabádajú k pracovitosti, 
vytrvalosti, húževnatosti a tvorivosti. 

Rokom 2014 vstupujeme do nového sedem-

ročného programového obdobia Európskej 
únie. Európska komisia už zverejnila prvé vý-
zvy nového rámcového programu Horizont 
2020, kde je v rámci dvojročného programo-
vého obdobia na roky 2014 - 2015 na priori-
ty alokovaných viac ako 15 mld. eur. Nový 

   JEDINÁ OTÁZKA            
doc. Ing. Zuzane Kapsdorferovej, PhD.,  
prodekanke pre medzinárodnú spoluprácu a prácu s verejnosťou FEM

pokračovanie na strane 3
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Ako ste sa dostali k štúdiu biotechnológie?
Vďaka spolužiakovi z gymnázia, neskôr aj  

z univerzity a súčasnému kolegovi na CVŽV 
Ing. Jaroslavovi Slamečkovi, PhD., ml. V pod-
state nám tento odbor odporučil jeho otec, 
dlhoročný pracovník CVŽV a občasný pred-
nášajúci na FBP. Videli sme v danom obore 
perspektívu s ohľadom na súčasný vývoj našej 
planéty.

Mohli by ste nám priblížiť svoju činnosť  
a aktivity, ktoré v oblasti rozvoja vzdelávania 
vykonávate?

Moja činnosť počas doktorandského štúdia 
na CVŽV mala hlavne výskumný charakter, 
keďže spolu s kolegom Ing. J. Slamečkom sme 
boli spoluriešitelia APVV projektu získaného 

naším aj školiteľom prof. Petrom Chrenekom. 
V súčasnosti pokračujeme v začatom výskume 
a príležitostne sa podieľame na výučbe študen-
tov FBP či už vo forme cvičení alebo predná-
šok. Rovnako sa snažím odovzdávať poznatky 
a skúsenosti z domáceho aj zahraničného pra-
coviska svojim mladším kolegom doktorandom 
na univerzite aj v CVŽV a pomáhať im so štú-
diom alebo prípravou na zahraničnú stáž.

Akej problematike sa v súčasnosti venujete 
vo výskume a aké sú perspektívy tejto vedec-
kej oblasti?

Už takmer dva roky (z toho rok v zahraničí) 
sa venujeme problematike králičích dospelých 
kmeňových buniek z rôznych biologických 
zdrojov (krv, kostná dreň, plodová voda...). Do-
spelé kmeňové bunky majú vo svete obrovskú 
perspektívu a v biomedicíne budú určite v bu-
dúcnosti zohrávať veľkú úlohu.

Myslíte si, že naša spoločnosť si je vedomá 
potenciálu, ktorý študenti v sebe majú a ich 
úsilie, cieľavedomosť, zodpovednosť a vytr-
valosť sú dnes patrične ocenené?

Myslím, že len malá časť spoločnosti si uve-
domuje potenciál dnešných študentov. Žiaľ, v 
súčasnosti sú školy preplnené a mnohí absol-
venti nenájdu uplatnenie na pracovnom trhu. 
Mnohí študenti tvrdo pracujú, aby dosiahli vy-
nikajúce úspechy. Napriek tomu sa po ukonče-

ní štúdia radšej rozhodnú odísť do zahraničia, 
kde ich ocenia lepšie ako „miestom” na úrade 
práce.

Vidíte perspektívu svojho ďalšieho vedec-
kého rastu na CVŽV, prípadne na Slovensku?

Určite by som rád zostal pracovať na súčas-
nom, prípadne inom výskumnom pracovisku 
na Slovensku. Súčasná situácia vo vede však 
nepodporuje mladých pracovníkov a len ťažko 
hľadajú uplatnenie vo svojom obore. Z vlastnej 
skúsenosti viem, aké ťažké je robiť kvalitný 
výskum na Slovensku. Samozrejme, keď sa mi 
naskytne pracovná ponuka v zahraničí, budem 
ju zvažovať.

Určite máte aj iné záľuby ako vedu. Aké?
Popri práci a výskume mám samozrejme veľa 

iných záľub, ktorými sa snažím odreagovať. 
Patrí k nim najmä šport, posedenie s priateľmi 
alebo nejaká dobrá kniha.

Aké je vaše životné krédo?
Nemám žiadne. Celý život som sa snažil riešiť 

veci zodpovedne a niekedy až prehnane pun-
tičkársky. Vyplýva to asi z môjho znamenia 
(Kozorožec), keďže som aj tvrdohlavý a ambi-
ciózny.

Mohli by ste poradiť ostatným mladým ľu-
ďom, ako sa z bežného študenta môže stať 
študent spolupodieľajúci sa na skvalitnení 
výučby a výskumu?

Treba mať len chuť a tvrdo na sebe pracovať.                                     
Renáta Chosraviová

J. Vašíček: Vo svojom odbore vidím perspektívu s ohľadom na súčasný vývoj našej planéty
ROZHOVOR s Ing. Jaromírom Vašíčkom, PhD., víťazom súťaže Študentská osobnosť Sloven-
ska pre školský rok 2012/2013 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. J. Vašíčkovi k úspechu zablahoželal aj de-
kan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.      Foto: za                                     

Slávnostné odovzdávanie ocenenia Štu-
dentská osobnosť Slovenska pre školský rok 
2012/2013 sa konalo 11. decembra 2013 v Pálfy-
ho paláci v Bratislave. 

Cieľom súťaže je vyzdvihnúť a predstaviť ši-
rokej verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa 
vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbor-
nými študentmi, ale sú v niečom výnimoční 
- napr. víťazi študentských odborných súťaží, 
doktorandi s významnými vedeckovýskumný-
mi výsledkami, ale i úspešní umelci či športov-
ci. Hlavnou myšlienkou je, že i v našej krajine 
je mnoho talentovaných mladých ľudí, ktorí 
majú potenciál a zaslúžia si našu pozornosť. 

Do 9. ročníka podujatia, v ktorom bolo vyhlá-
sených 11 kategórií podľa jednotlivých študij-
ných smerov, predstavitelia fakúlt nominovali 
70 študentov vysokých škôl a vedeckých praco-
vísk. 

Po predchádzajúcich dvoch ročníkoch, keď v 
kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevár-
stvo zvíťazili tiež študenti FBP SPU – Ing. Vla-
dimíra Kňazovická, PhD., a Ing. Lukáš Hleba, 
PhD., sa fakulta opäť môže hrdiť svojím úspeš-
ným odchovancom, Jaromírom Vašíčkom. Oce-
nenému 17. decembra slávnostne zablahoželal 
dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. Prítom-
ní boli aj prodekani a vedúci katedier FBP.  
                                    rch

Študentská osobnosť 
Slovenska je absolvent FBP 
Jaromír Vašíček
pokračovanie zo strany 1

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

Univerzitné prostredie predstavuje priestor 
pre uplatňovanie a začleňovanie nových, per-
spektívnych, inovačných prvkov do systému 
vzdelávania – vedy – výskumu. Je určitým pro-
striedkom sebarealizácie osobnosti pôsobiacej 
v tomto prostredí s excelentnou symbiózou pre 
kooperáciu s vonkajším prostredím – laickou i 
odbornou verejnosťou, ktorá je pri zodpoved-
nom prenesení zdrojov informácií, foriem spo-
lupráce a nadväzovaní kontaktov osožnou pre 
jednotlivca, skupiny odborníkov pôsobiacich 
vo vede, výskume a v školstve. Akademická 
pôda, ako spektrum rôznorodosti pre dosiah-
nutie vytýčených cieľov v rozsahu a forme, 
predstavuje jedinečný a kreatívny príklad. 

Ako by ste charakterizovali vaše odborné 
vedecké zameranie pre záujemcov mimo vá-
šho odboru? 

Každodenná vedecká a pedagogická prá-
ca v oblasti mikrobiológie, v prepojení na 
oblasť potravinárstva, biotechnológií a cel-
kovo pôdohospodársky sektor, poskytuje 
široký záber pre rozvíjanie a aplikáciu mo-
jich poznatkov. Je aj súborom vedeckový-
skumných činností smerom k odbornej ve-
rejnosti, ale i prirodzenou cestou, ktorou 
prostredníctvom publikácií (dostupných i pre 
potenciálnych „konzumentov“), osobných 
stretnutí, konzultácií, mimoodborových po- 
dujatí a iných prenášam svoje poznatky záu-
jemcom mimo odboru.

Ako veda obohacuje váš život? 
Výsledky vedeckej práce, ktoré odzrkadľu-

jú moju snahu, sú obohatením nielen mojej 

profesijnej činnosti, ale zároveň mi poskytujú  
vnútorné uspokojenie, pretože sú prínosom 
pre všetkých odborníkov a študentov. Veda je 
pre mňa výzvou i priestorom pre spoluprácu s 
množstvom odborníkov doma i v zahraničí. Je 
„mostom“ na získavanie kontaktov, nadväzo-
vanie spolupráce vo vedeckej, výskumnej i pe-
dagogickej oblasti a v tomto kontexte excelent-
ným zdrojom prínosov nielen pre moju odbor-
nú činnosť, ale aj pre univerzitné prostredie, 
kolegov, spolupracovníkov, blízke organizácie, 
inštitúcie, subjekty a odborníkov v praxi.

O potrebe kvalitného vysokoškolského 
vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných 
príležitostiach. Viac ako slová sú potreb-
né skutky. Čo by mala univerzita robiť pre 
skvalitnenie vzdelávania a vedeckého vý-
skumu? 

Predovšetkým prispôsobovať vzdelávanie  
reálnym podmienkam, požiadavkám praxe, 
domácemu a zahraničnému trhu práce. Zís-
kavanie podpory rôznych grantových schém, 
programov a fondov Európskej únie je podľa 
môjho názoru v súčasnosti jednou z výraz-
ných aktivít smerujúcich k skvalitňovaniu 
vedy, výskumu i vzdelávania. 

 Keby ste mali vymenovať tri míľniky vo 
svojom živote, ktoré by to boli?

Body zlomu v mojom živote predstavujú 
niečo, čo ma i napriek všetkému prirodzene 
posúvalo k snahám o vnútornú spokojnosť. 
Míľnikov je v mojom živote viacero. Môžem 
ich definovať ako vznik pozitívnych vzťahov k 
„novým“ ľuďom, v pozitívnom póle interakcie 
rodina - priatelia, a tiež profesionálny úspech.

Renáta Chosraviová

   s novou profesorkou  
Miroslavou Kačániovou z Fakulty biotechnológie a potravinárstva

Celosvetový kongres botanických záhrad  
s účasťou našich odborníkov

Kongres je poprednou medzinárodnou akciou 
BZ, koná sa každé tri roky. Organizuje ho BGCI 
a hostiteľská členská BZ. V minulom roku bola 
vybraná BZ v Dunedine, ktorá oslávila 150. vý-
ročie svojho vzniku. Podujatie poskytuje jedi-
nečnú príležitosť pre výmenu nápadov a skú-
seností. Už viac ako 450 rokov sú BZ v popredí 
ľudského poznania rastlín a životného prostre-
dia. V poslednom období však vzrástli obavy z 
globálneho vplyvu ľudskej činnosti a degradácie 
nášho prírodného prostredia. Informácie gene-
rované BZ prispievajú k zachovaniu životného 
prostredia a sú zdrojom poznatkov a skúseností 
v politických diskusiách a rozvoji medzinárod-
ných agend. 

Ako nás informovala M. Bečárová, témami 
kongresu bola výmena skúseností pri budovaní a 
organizovaní živých zbierok a diskusie o nových 
výzvach. „BZ sa stále viac snažia pozerať „za 
záhradný múr“ a zapojiť nové publikum. Rea- 
gujú na zmeny a sú v popredí vedy a inovácií. 
Predmetom jednaní boli aj diskusie venované 
zachovaniu biodiverzity, obnove ekosystémov 
a riadeniu rastlinných zbierok, ako aj význam 
vzdelávania v tejto oblasti. Cieľom kongresu 
bolo vytvoriť priestor na zamyslenie sa nad tý-
mito otázkami a vyvinúť program pre BZ v otáz-
kach riešenia ochrany a udržateľnosti v čase glo-
bálnych zmien. Okrem hlavného programu pre-
biehali aj sekundárne sympóziá a semináre, kto-

ré sa týkali nových výziev a dosiahnutých úspe-
chov BZ,“ dozvedeli sme sa. Naša BZ sa prezen-
tovala príspevkom  Obnova ohrozených biotopov 
kultiváciou chránených druhov v podmienkach 
ex-situ v Botanickej záhrade SPU v Nitre.    rch

Pod záštitou  medzinárodnej organizácie združujúcej botanické záhrady s cieľom budovať 
sieť svetovej ochrany rastlín - Botanic Gardens Conservation International (BGCI) a Botanic-
kej záhrady v Dunedine na Novom Zélande, sa od 20. do 25. októbra 2013 konal v Dunedine 
5. svetový kongres botanických záhrad. Zúčastnilo sa na ňom vyše 340 delegátov zo 45 kra-
jín, medzi nimi aj zástupcovia Botanickej záhrady (BZ) SPU v Nitre - riaditeľ Ing. Juraj Kuba, 
PhD., a záhradníčka Michaela Bečárová.

Ing. J. Kuba pod papraďou Ponga.       Foto: MB

   NA SlOvíčKO            

Foto: archív FBP

program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, mládeže a športu Erasmus+, s rozpoč-
tom vo výške 14,7 mld. eur, ponúka priestor na 
posilnenie zručností, zamestnanosti a podporu 
modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy 
a systémov práce s mládežou. Podporu na štú-
dium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľ-
nícku činnosť v zahraničí získa viac ako štyri 
milióny ľudí vrátane dvoch miliónov študentov 
vysokých škôl. Študenti, ktorí plánujú absolvo-
vať v zahraničí celé magisterské štúdium, môžu 
okrem vnútroštátnych grantov a pôžičiek využiť 
nový systém záruk Európskeho investičného 
fondu na pôžičky. Nové programy poskytujú 
na jednej strane nové príležitosti, ale na druhej 
strane si vyžadujú kvalitne pripravených, 
schopných a zodpovedných ľudí.

Nastupujúci rok bude významný aj z hľadis-
ka volieb rektora či dekanov niektorých fakúlt. 
Pred nami je zložité obdobie. Vstupujeme do 
roka, ktorý nás svojimi nárokmi celkom určite 
posunie dopredu, ale bude si to od nás všetkých 
vyžadovať aktívne postoje, nápaditosť, hľadanie 
nových riešení, akcieschopnosť a spoluprácu, 
aby sme ponúkané príležitosti využili v pro-
spech rozvoja SPU v Nitre.

Do nového roka teda všetkým prajem pevné 
zdravie, šťastie mnoho úspechov, tvorivú spolu-
prácu a porozumenie na pracoviskách, poteše-
nie z pedagogickej práce, kreativitu vo vedecko-
výskumnej činnosti, múdre rozhodnutia a veľa 
síl pri ich napĺňaní. Okrem toho veľa osobného 
šťastia, lásku a porozumenie vo vašich rodi-
nách. Nech je pre nás všetkých rok 2014 radost-
ným, požehnaným a rokom naplnených želaní!                                                             

rch

pokračovanie zo strany 2

   JEDINÁ OTÁZKA            
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Aké liečivé rastliny odporúčate na liečenie 
typických ochorení vyskytujúcich sa v zime?

Priebeh tejto zimy je z pohľadu využitia lie-
čivých rastlín v prevencii, ale i terapii, zatiaľ 
až netypický. Predpokladám, že zvýšenie záuj-
mu o bylinné čaje v tomto roku ešte len príde. 
Zima v našich klimatických podmienkach je 
sprevádzaná výskytom vírusových a bakteriál-

nych infekčných ochorení horných dýchacích 
ciest, osobitne medzi mladými ľuďmi. Nevyh- 
ne sa ani študentom a zamestnancom našej 
univerzity, ktorí sa stretávajú na prednáškach, 
skúškach, ale aj v čase voľna. Na začiatku chríp-
kového obdobia kýcha len jeden, potom druhý, 
a s pribúdajúcimi dňami nie je vzácnosťou 
stretnúť s vreckovkou celú študijnú skupinu, 

prípadne časť pedagogického zboru. Vtedy je 
lepšie ostať doma v pokoji na lôžku, vypotiť sa a 
začínajúce ochorenie vyliečiť aj podaním vhod-
ného záparu z liečivých rastlín, u nás známeho 
pod názvom bylinkový alebo bylinný čaj. Pripo-
mínam, že termín čaj je správny iba v prípade 
záparu, odvaru, prípadne iným spôsobom pri-
praveného nápoja z listov čajovníka čínskeho. 
Populárnymi liečivými rastlinami, po ktorých 
v zimnom období konzumenti siahajú, sú dúš-
ka tymianová, dúška materina, mäta pieporná, 
ktoré pomáhajú prostredníctvom účinného 
uvoľňovania silíc zlepšiť dýchanie. Pri kašli 
sprevádzanom produkciou hlienu je vhodné 
pridať do záparu divozel veľkokvetý a skoro-
cel kopijovitý. Obidve rastliny sú veľmi účinné 
expektoranciá, podporujú odkašliavanie a sú 
vhodné pre dospelých aj deti. Na zlepšenie sa 
pridávajú korigenciá chuti a vône, napr. fenikel 
obyčajný, bedrovník anízový a pod.

Aké osvedčené čajovinové zmesi sú vhod-
né?

Všetko závisí od toho, či ochorenia dýchacích 
ciest sprevádza dráždivý, suchý alebo dusivý 
kašeľ. Hlavne pri dráždivom zápale horných dý-
chacích ciest sa k základným liečivým rastlinám 
používajú aj tie, ktoré obsahujú slizy pôsobia-
ce tlmivo na podráždenú sliznicu ústnej dutiny 
súčasne zmierňujúcom reflexe na kašľanie, na-
príklad ibiš lekársky, slez maurský, prvosienka 
jarná, podbeľ liečivý. Pri prechladnutí a chrípke 
sa osvedčila čajovinová zmes zo šípok, kvetov 
bazy čiernej, feniklového plodu, lipového kve-
tu a dúšky tymiánovej. Čajová lyžička zmesi sa 
zaleje štvrť litrom horúcej vody a nechá sa vy-
lúhovať 5 až 7 minút v prikrytej nádobe. Zápar 
sa pije čo najteplejší, môže sa dochutiť naprí-
klad skorocelovým sirupom. Bylinných zmesí je 

veľa, v dnešnej uponáhľanej dobe sú obľúbené 
komerčne vyrábané čajoviny, či už voľne sypané 
alebo balené v záparových vrecúškach. Odporú-
čam hlavne produkty od slovenských výrobcov, 
ktorí používajú v prevažnej miere liečivé rastliny 
dopestované na Slovensku.

Čo robiť, keď sa zvyšuje teplota, prípadne 
nastane horúčkovitý stav?

V takomto prípade je najvhodnejšie odpočívať 
v posteli, pričom je dôležitý výdatný prísun te-
kutín a pravidelné vetranie miestnosti. Vhodné 
sú liečivé rastliny a zmesi s antipyretickým pô-
sobením zložené napr. z lipového a rumančeko-
vého kvetu, tiež kvetu bazy čiernej v kombiná-
cii s prídavkom vŕbovej kôry a šípok. Do takto 
pripraveného záparu sa môže nastrúhať čerstvý 
koreň ďumbiera, pridať časť škoricovej kôry, prí-
padne po miernom vychladnutí med a šťava z 
čerstvého citróna. Tým sa dosiahne lahodnejšia 
chuť. Ak teplota alebo horúčka neustupuje, je 
vhodné použiť obklady v kombinácii s medika-
mentóznou liečbou a aromaterapiou, inhaláciou 
odparujúcich sa silíc, napr. eukalyptovej. 

Kde môže záujemca získať informácie, ako 
postupovať v prevencii a liečbe chorôb dýcha-
cích ciest v zime?

Najrýchlejším spôsobom je uplatnenie feno-
ménu súčasnosti - aj v tomto prípade platí, že 
„všetko je na webe“. Treba však informácie pre-
zieravo vytriediť, lebo veľakrát sú protichodné. 
Pre študentov, ako aj pre ďalších záujemcov, vy-
šlo vo Vydavateľstve SPU doplnené a prepraco-
vané vydanie skrípt Liečivé rastliny. V príprave 
je vysokoškolská učebnica Základy farmakognó-
zie a fytoterapie, pričom členmi autorského ko-
lektívu sú okrem našich pedagógov aj odborníci 
z radov lekárov a farmaceutov.           
                                             Renáta Chosraviová

Počasie tohtoročnej miernej zimy čajom z liečivých rastlín veľmi nepraje. Avšak 
vlhké počasie a nižšie teploty kladú na náš imunitný systém zvýšené požiadav-
ky a pribúda aj počet nachladnutí. Ideálnymi pomocníkmi sú bylinné čaje. Aké 
sú osvedčené čajové zmesi, sme sa spýtali doc. Ing. Miroslava Habána, PhD.,  
z Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ.

Zimný rozhovor o liečivých rastlinách

Katedra verejnej správy FEŠRR pod vedením 
vedúcej Ing. Evy Balážovej, PhD., a Ing. Ma-
roša Valacha, PhD., zorganizovala pre študen-
tov II. ročníka inžinierskeho štúdia odbornú 
exkurziu, v rámci ktorej mali študenti ma-
nažmentu rozvoja vidieckej krajiny a vidiec-
keho turizmu možnosť spoznať inovatívne 
postupy manažmentu etablované v oblasti 
súkromného sektora, ktoré môžu implemen-
tovať vo verejnej správe. 

Lučenec, centrum regiónu Novohrad, je 
mestom, v ktorom sa jeho vedenie rozhodlo 
tieto princípy uplatniť v rámci organizácie 
práce mestského úradu, ako aj pri zabezpeče-
ní hospodárskeho a správneho chodu mesta. 
Podrobné a výstižne formulované informá-

cie o fungovaní manažmentu etablovaného 
v súkromnom sektore a schopného uplatniť 
sa aj vo sfére verejnej správy či samosprávy, 
sprostredkoval účastníkom exkurzie na pôde 
Mestského úradu prednosta Lučenca Ing. Igor 
Korniet. Priestor pre spoznanie inovatívnych 
metód manažmentu aplikovaných v súkrom-
nom sektore ponúkla zahraničná spoločnosť 
Johnson Controls, podnikajúca v oblasti au-
tomobilového priemyslu. Tu mali študenti 
možnosť vidieť princípy manažmentu apliko-
vané v bežnej praxi a reálne o nich diskutovať 
s riaditeľom, predstaviteľmi manažmentu a 
zamestnancami spoločnosti. Sériu prednášok 
uzatvoril odborný pohľad prednostu Obvod-
ného úradu v Lučenci Ing. Branislava Há-
morníka na reálny stav a perspektívy verejnej 
správy na Slovensku. 

Ing. Eva Balážová, PhD., na záver predsta-
vila pozitívne efekty projektov regionálneho 
značenia produktov v Českej republike a na 
Slovensku, ktoré sa stali predpokladom sta-
bility regionálneho hospodárstva a rozvoja vi-
dieckeho turizmu a prvkom odzrkadľujúcim 
regionálne tradície, kultúru a garanciu ich 
pôvodu, kvality a jedinečnosti. Konkrétny po-
stup zavedenia a aplikácie regionálnej značky 
bol prezentovaný na príklade Miestnej akčnej 
skupiny Partnerstvo Veľkokrtíšskeho Poiplia.   

Odborná exkurzia bola jednou z posled-
ných, ktorú budúci inžinieri na svojej alma 
mater absolvovali. Aj napriek istej dávke 
nostalgie však potvrdili svoju pripravenosť 
pre angažovanie sa vo sfére verejnej správy na 
Slovensku.                     

 Bc. Tomáš Krajmer, FEŠRR

Účastníci odbornej exkurzie v novohradskom regióne. Foto: archív TK

Lučenec, centrum regiónu.

Víno SPU 2013

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinár-
stva FZKI SPU organizovala 9. - 11. decembra 
2013 celoslovenskú súťažná prehliadku vín - 
Víno SPU 2013. 

Verejná degustácia prebehla v Kongresovom 
centre ŠD A. Bernoláka. Prvý blok patril odbor-
ným prednáškam popredných predstaviteľov vi-
nárskeho sektora – Ing. Ladislava Ďorďa, PhD., 
hlavného technológa spoločnosti ELESKO, Ing. 
Tomáša Glajzu, zástupcu technického riaditeľa 
vo VZ Topoľčianky, Ing. Tibora Rumana, PhD., 
a  Ing. Edity Ďurčovej, ktorá patrí medzi špičko-
vých odborníkov na vína z celého sveta. Druhý 
blok tvorila verejná degustácia. Prezentované 
boli všetky vína, ktoré sa zúčastnili na súťažnej 
prehliadke vín.

Prihlásených bolo 102 súťažných vín v 6 ka-
tegóriách. Bielych bolo 58, ružových 14, červe-
ných 30. Odbornú degustáciu viedol doc. Ing. 
Slavko Bernáth, PhD. Vytvorené boli dve hodno-
tiace komisie s poprednými degustátormi. 

Pokiaľ by som mal zhodnotiť vína, treba pove-
dať, že ročník 2013 bol náročný najmä z vino-
hradníckeho hľadiska. Ťažké bolo aj hodnotenie 
prihlásených vín ročníka 2013, ktorých bolo 
59. Naše vinohrady absolvovali dlhú a krutú 
zimu a rovnaká bola aj jar, ktorá mala ďaleko od 
prívlastku poetická. Bola studená, to zapríčinilo 

neskorý štart do vegetácie a horšie odkvitnutie. 
Vína v pivnici nestihli dobehnúť neskorší štart, 
čo sa prejavilo aj na momentálnej situácii. Mno-
hé biele vína sú ešte na bentonite, niektoré po-
maly dokvášajú, sú problémy s bielkovinami. 
Oproti minulým ročníkom súťaže Víno SPU to 
bolo veľmi badateľné a vína neboli také, ako  
v minulých ročníkoch. Som presvedčený, že 
tie isté vína budú o dva-tri mesiace v úplne inej 
kondícii. Prejavilo sa to aj na historicky najmen-
šom počte zlatých medailí na tejto súťaži. Ten-
to rok boli udelené len tri zlaté medaily a ani 
jedna nebola za ročník 2013. Tradične veľmi 
vysoko skončili vína s najvyššími prívlastkami, 
teda sladké slamové, ľadové a bobuľové výbery. 
Červené vína sa napriek vysokým kyselinám za-
tiaľ javia ako vyhovujúce, ale je veľmi predčasné 
hovoriť, ako bude vyzerať ročník 2013. Niektoré 
odrody mali problém so spŕchaním a zlým ope-
lením.

Celé podujatie hodnotíme ako veľmi vydarené 
a určite sa našlo veľmi veľa pekných a hodnot-
ných vín, ktoré si zaslúžia našu organoleptickú 
pozornosť. Dovidenia v nasledujúcom ročníku!  

 Ing. Ján Mezey, PhD., FZKI

O víťazoch v jednotlivých kategóriách sa dočí-
tate na www.polnohospodar.sk

Za inováciami v Novohrade

Záujem o prezentované vzorky bol veľký.    Foto: JM

O účinkoch liečiviek sa študenti dozvedajú od doc. M. Habána.           Foto: za
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Bc. Marek Michálek 
- študent 5. roč. FAPZ, 
programu udržateľné poľ-
nohospodárstvo a rozvoj 
vidieka. Záľuby: natáčanie 
a strih videa, poker, šport.

Bc. Peter Lacko - štu-
dent 4. roč. TF, program  
informačné a riadiace 
systémy vo výrobnej tech-
nike. Hobby: natáčanie a 
upravovanie videa, počí-

tačový hardvér, alternatívna hudba, plávanie, 
beh. Má rád tvorivú prácu, možnosť učiť sa a 
spoznávať zaujímavých ľudí.

Ing. Tomáš Holota – ab-
solvent TF v rokoch 2005 - 
2010 v odbore kvalita pro-
dukcie. Skúsenosti: dvoj-
ročná prax ako inžinier 
kvality vo výrobnej organi-
zácii. Od roku 2012/2013 

je doktorandom na TF. Záľuby: šport, turistika 
a história.

Tím ITŠ Mladosť sa aktuálne rozrástol aj o 
Bc. Zuzanu Csillagovú (vľavo) a Bc. Michae- 
lu Vargovú, obe 4. roč. TF, program kvalita 
produkcie, ktoré sa chcú venovať prevažne 
športovým podujatiam. 

Doc. Ing. MARTA  
HABÁNOVÁ, PhD.
Pracovná pozícia:  
docentka v odbore výživa 
na FAPZ
Miesto narodenia: Čadca 
Vek: 44 

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Ako veľa malých dievčat aj ja som chcela byť 
slávnou speváčkou alebo herečkou. Moja 
mama však bola učiteľka a keď som videla ako 
ju prváčikovia majú radi, zaumienila som si, 
že raz budem aj ja dobrou učiteľkou. 
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Študovala som učiteľstvo odborných poľno-
hospodárskych predmetov na Prevádzkovo-
-ekonomickej fakulte VŠP. Vtedy nebolo také 
jednoduché dostať sa na vysokú školu a VŠP 
bola jedna z najlepších, preto som sa tešila, že 
ma prijali. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
 Chcela by som sa stretnúť so svojimi rodičmi a 
rozprávať sa s nimi o všetkom, čo sme nestihli, 
kým tu ešte boli. Určite by sa zo mňa tešili.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Ozval sa mi môj diplomant a pochválil sa, že 
si našiel prácu, ktorá ho baví a najmä, že sú-
visí s tým, čo študoval. A že dostal služobné 
auto a slušný plat. A to na Slovensku a nie v 
zahraničí! Takéto správy ma vždy potešia. Je 
to pre mňa satisfakcia, že čas, ktorý venujem 
študentom, nie je stratený. Rovnako sa teším 
z úspechov svojich detí a manžela, ktorý sa 
v poslednom období pričinil o to, že v týchto 
neľahkých časoch budú mať učitelia na verej-
ných vysokých školách po štyroch rokoch ta-
rifný plat zvýšený o 3 %. 
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Určite výživovú politiku nášho štátu a oveľa 
viac priestoru by som vytvorila primárnej pre-
vencii a predchádzaniu chorobám správnou 
výživou a konzumáciou zdravých slovenských 
potravín. A práve v tejto oblasti by mohli nájsť 
plnohodnotné uplatnenie absolventi odboru 
výživa ľudí so všetkým, čo k tomu patrí. 
Čo rada čítate (počúvate)? 
Rada čítam romány z lekárskeho prostredia, 
odborné knihy s gastronomickou a výživár-
skou tematikou, rada počúvam hudbu 80-tych 
a 90-tych rokov, ale tiež bratov Nedvědovcov.
Aké máte koníčky? 
Rada varím, v zime lyžujem, v lete si „dobíjam 
baterky“ pri mori. Oddýchnem si aj v záhradke, 
pri lúštení krížoviek alebo pri dobrom filme. 
 Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Mala som jeden veľký, ale pochopila som, 
že všetko je v hlave a ak sa chceme nejakého 
zlozvyku zbaviť, musíme si „upratať“ najskôr 
tam. To upratovanie v mojom prípade trvalo 
skoro rok, ale oplatilo sa.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?
Láska môjho manžela, zdravie celej mojej ro-
diny a blízkych, priateľstvo, úprimnosť a čest-
nosť.
Máte nejaký obľúbený citát? 
Keď sa dalajlámu opýtali, čo ho na ľudstve 
najviac prekvapuje odpovedal: „Ľudia. Pretože 
obetujú zdravie, aby zarobili peniaze, potom 
obetujú peniaze, aby ho znovu získali a potom 
sa tak obávajú budúcnosti, že si neužívajú prí-
tomnosť a preto nežijú ani v prítomnosti ani 
v budúcnosti. A žijú tak, akoby nikdy nemali 
zomrieť a potom zomrú bez toho, aby pred-
tým žili.“          rch

 v zrkadle                    Bude mať SPU svoju študentskú televíziu? 

 vESElOU CerUzkOU 

Internátne televízne štúdio Mladosť pôsobí pri SPU v Nitre viac ako desať rokov. Prostredníc-
tvom nového konceptu by ITŠ - Mladosť malo prispieť  k zlepšeniu informovanosti internej, 
ale aj externej verejnosti a tiež k budovaniu povedomia o vedeckovýskumných a voľnočaso-
vých aktivitách realizovaných na našej univerzite. 

„Naše vízie sú možno až prí-
liš veľké, lebo vytvoriť projekt 
„študentskej televízie" na uni-
verzite, ktorá nie je zameraná 

na žurnalistiku, resp. médiá, je určite dosť od-
vážne," vyjadril sa nový vedúci ITŠ Ing. Ján Csil-
lag, doktorand na Technickej fakulte. 

„Myslím si, že v súčasnosti je problémom všet-
kých slovenských VŠ a univerzít nedostatočná 
spolupráca s odbornou praxou v porovnaní so 
zahraničím. Chceli by sme vytvoriť krátke a vý-
stižné videá o súčasných vedeckovýskumných 
projektoch v rámci univerzity a tiež priniesť 
reportáže zo školského, ale aj mimoškolského 
života študentov," dodáva Jakub Berčík, člen 
štúdia.

ITŠ bude fungovať na sociálnej sieti prostred-
níctvom serveru youtube.com. Pripravuje aj 

vlastnú stránku, ktorá v súčasnosti funguje v 
testovacej verzii na www.its.inr.sk. 

„Všetky naše videá budú ľahko šíriteľné cez 
internet, takže verím, že sa dostanú nielen k 
študentom a pracovníkom, ale všetkým, ktorí sú 
nejakým spôsobom spojení s našou univerzitou 
alebo len rozmýšľajú nad štúdiom u nás," hovo-
rí J. Csillag.

„Naše ambície sú teda veľké, ale tím zatiaľ 
malý. Preto sa budeme tešiť každému novému, 
tvorivému členovi, ktorý obohatí náš kolektív a 
pomôže splniť naše ambície. Stačí napísať na: 
itsmladost@gmail.com. Tiež veríme, že budeme 
mať dobrú vzájomnú spoluprácu s Internátnym 
rozhlasovým štúdiom, ktorá by mala byť pro-
spešná pre fungovanie a napredovanie oboch 
krúžkov," dodáva J. Berčík.                        

  Renáta Chosraviová

Študenti 2. ročníka manažmentu rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu na FEŠRR 
mali jedinečnú príležitosť zoznámiť sa so sprievodcovskými službami v Skalici. Pod vedením 
doc. Ing. Jany Jarábkovej, PhD., a Ing. Janky Bereseckej, PhD., sem zavítali 5. decembra 2013 
na odbornú exkurziu.

Informácie o histórii a projektoch nám poskyt-
la Ing. Renáta Fasurová, vedúca Turistickej infor-
mačnej kancelárie mesta Skalica. Ako uviedla, 
na mape Slovenska má Skalica významné po-
stavenie z viacerých hľadísk - 6. októbra 1372 
jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobod-
ného kráľovského mesta a do slovenských dejín 
sa významne zapísala v roku 1918, keď sa na 

krátky čas stala sídlom Dočasnej vlády pre Slo-
vensko. Dnes je dynamickým mestom s úctou k 
tradíciám a s bohatým kultúrno-historickým po-
tenciálom. Hrdí sa renovovanými pamiatkami a 
v širokej miere sa snaží o ich sprístupňovanie ve-
rejnosti. Patrí medzi ne Rotunda sv. Juraja, Mlyn 
bratov Pilárikových, Ľadovňa – vzácna technická 
pamiatka, ktorá sa používala na uschovanie po-
travín, Dom kultúry či Evanjelický kostol. Z hľa-
diska prírodného potenciálu je najznámejší Baťov 
kanál, ktorý vznikol v 30-tych rokoch 20. storočia 
ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. V 
súčasnosti sa využíva pre výletné plavby. Pozo-
ruhodný je aj Golf Resort Skalica - prvý mestský 
golfový areál na Slovensku s plnohodnotnou in-
fraštruktúrou a 18-jamkovým ihriskom. Skalicu 
charakterizuje aj víno Frankovka alebo Rubín, ale 
najmä Skalický trdelník, ktorý v roku 2007 ako 
prvý slovenský výrobok získal ochranné zeme-

pisné označenie riadne zaregistrované Európskou 
komisiou.

Skalica je aj mestom kultúry, kde sa už tradične 
konajú rôzne festivaly: Skalické dni – festival tra-
dície, hudby a zábavy či Trdlofest – deň trdelníka 
a vína. Vďaka schopným a ochotným ľuďom má 
mesto medzinárodný charakter a  rozvíja sa vďa-
ka rôznym projektom v cestovnom ruchu. Napr. 

výstavba prístavu Skalica-Baťov kanál, bol pro-
jekt  finančne podporený z programu iniciatívy 
spoločenstva INTERREG IIIA Slovensko - Česká 
republika, projekt Rekonštrukcia radnice v Ska-
lici financoval Nórsky finančný mechanizmus, 
projekt Obnova a reštaurovanie  NKP „Paulínsky 
kostol“ v Skalici sa realizoval z programu Obnov-
me si svoj dom. Cez projekty sa realizovali aj re-
konštrukcie viacerých významných pamiatok a 
cyklotrás. Už tradičné sú sprievodcovské služby, 
poskytované verejnosti zdarma.

Pre rok 2014 je naplánovaných viacero noviniek: 
Wifi na námestí, nové smerové tabule TIK, vinár-
ska expozícia v Ľadovni, billboardy v Lednicko-
-valtickom areáli, spolupráca s BKIS – Bratislava 
card, spolupráca s OOCR Záhorie, nové témy noč-
ných prehliadok či tematické prehliadky pre deti. 
Neváhajte a zavítajte do Skalice! 

 Marína Valenčíková, FEŠRR

Ing. Ján Csillag – ukončil 
bakalárske štúdium v od-
bore manažérstvo kvality 
produkcie na TF, inžinier-
ske v odbore kvalita pro-
dukcie na TF, v súčasnosti 
je doktorandom na Kated-
re fyziky TF. Skúsenosti: 
mojanitra.sk, Nitrička TV, 

TASR, hbknitra.sk, florbalportal.net, Profitme-
dia, Amilen, RTVS. Záľuby: foto, video, zo špor-
tu hlavne stolný tenis, ktorý aj aktívne hráva.

Ing. Jakub Berčík - 
ukončil bakalárske štú-
dium v odbore účtovníc-
tvo na FEM, inžinierske v 
odbore agrárny obchod a 
marketing na FEM, v súčas-
nosti je doktorandom na 
Katedre marketingu FEM. 

Skúsenosti: marketing v podnikoch služieb, 
zabezpečovanie hudobnej produkcie, organizo-
vanie kultúrnych podujatí, Dj, Vj. Záľuby: autá, 
video, hudba, strih videa, neuromarketing.

„Vitajte ve Skalici“

Na seminári vystúpili zástupcovia organi-
zácie IUVENTA, SAIA, ESN SUA, AIESEC a 
ADEL, ktoré ponúkajú študentom a čerstvým 
absolventom príležitosť rozvíjať svoj potenciál. 
Predstavili rôzne možnosti ako absolvovať stáž, 
študijný či výskumný pobyt  počas alebo po 
skončení štúdia na vysokej škole. Študenti sa 
tiež dozvedeli o rôznych vzdelávacích progra-
moch a projektoch, na ktorých môžu participo-
vať, a tak nadobudnúť nové kompetencie alebo 
sa priamo zapojiť do činnosti organizácií ako 
členovia a nadobúdať praktické skúsenosti pre 
budúcu kariéru. Počas podujatia, o ktoré štu-
denti prejavili veľký záujem, prebiehala aj ne-
formálna diskusia.                                                                 

Bc. Monika Smiešková, FEŠRR
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Záujem o prezentované vzorky bol veľký.    Foto: JM

Študenti FEŠRR na exkurzii v Skalici.                            Foto: archív MV

       Foto: archív MS

Informácie pod 
jednou strechou 

Na SPU sa 2. decembra 2013 konal infosemi-
nár pre vysokoškolských študentov s uvede-
ným názvom. Organizovala ho autorka člán-
ku, študentka 5. ročníka Fakulty európskych 
štúdií a regionálneho rozvoja. Projekt Infor-
mácie pod jednou strechou bol podporený  
z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť 
národného projektu KomPrax – Kompeten-
cie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slo-
venský inštitút mládeže.
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Podarilo sa vám zachytiť nejakú veselú či ku-
rióznu situáciu? Podeľte sa o svoje fotoúlovky 
s čitateľmi Poľnohospodára a pošlite ich spo-
lu s vtipným textom na našu mailovú adresu: 
redakcia@polnohospodar.sk. Autorov najlep-
ších snímok odmeníme. 

poľnohospodár Spravodaj zamestnancov a študentov SPU v Nitre. Vydáva Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra. Vedúca redaktorka: PhDr. 
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SKRIPTÁ 
A. Látečková a kol.: Účtovníctvo podnikateľov 

(Zbierka príkladov), 1. doplnené a prepracované 
vydanie, náklad 600 ks, cena 3,20 €

M. Žitňák: Prevádzka a bezpečnosť technic-
kých zariadení, 1. prepracované a doplnené vyd., 
200 ks, cena 5,20 €

R. Opáth a kol.: Výrobné systémy 2, 1.prepraco-
vané a doplnené vyd., 140 ks, cena 8,20 €

L. Maderková: Základné výpočty v krajinárstve 
a záhradníctve,  1. vyd., 300 ks, cena 3,70 €

J. Lendelová: Dokumentácia stavieb I., 1.vyd., 
100 ks, cena 3,20 €

J. Kóňa a kol.: Množiteľské technológie v zeleni-
nárstve a kvetinárstve, 1.vyd., 150 ks, cena 6,50 € 
  V. Vietoris: Food Statistics, 1. vyd., 100 ks, cena 6 € 
  M. Angelovičová – S. Kunová: Risk Assessment, 
1. vyd., 100 ks, cena 6 €

A. Hegedűsová – O. Hegedűs: Bezpečnosť pes-
tovania poľnohospodárskych plodín, 1. vydanie, 
150 ks, cena 3,40 €

R. Opáth – V. Kažimírová: Procesná technika,  
1. vyd., 160 ks, cena 6,90 €

P. Polák – J. Žitňanský: Integrované systémy 
riadenia, 1. vyd., 300 ks, cena 5,50 €

J. Žitňanský a kol.: Technická spôsobilosť pro-
cesov, 1. vyd., 200 ks, cena 7,10 €

M. Habán a kol.: Liečivé rastliny, 1. prepracova-
né a doplnené vyd., 400 ks, cena 3,50 €

M. Kučera: Technická mechanika – Statika,  
1. prepracované a doplnené vyd., 350 ks, cena 3,40 € 
  P. Findura a kol.: Stroje pre rastlinnú výrobu 
(Technika pre chemickú ochranu rastlín a zavla-
žovanie), 1. vyd., 100 ks, cena 4,80 €

J. Golian a kol.: Hygiena stravovacích služieb a 
zariadení, 1. vyd., 100 ks, cena 5,60 €

UČEBICE
J. Jakabovičová, J. Horváthová: European Insti-

tutions, 1. vyd., 120 ks, cena 7,00 €
D. Országhová a kol.: Matematika s aplikácia-

mi, 1. časť, 1. vyd., 1 000 ks, cena 4,20 €
I. Ubrežiová, I. Sedliaková, A. Ubrežiová: Me-

dzinárodný manažment a podnikanie,  1. prepra-
cované vyd., 200 ks, cena 6,50 €

J. Bojňanský a kol.: Dane podnikateľských sub-
jektov, 1. vyd., 300 ks, cena 7,00 €

J. Záhorec, M. Hallová: Databázové systémy 
– Tvorba a aplikácie relačných databáz, 1. vyd., 
150 ks, cena 6,00 €

MONOGRAFIE
E. Svitačová: Mládež – občianstvo – politika,  

1. vyd., 100 ks, cena 2,50 €
J. Lendelová a kol.: Podlahové konštrukcie v 

chove hovädzieho dobytka, 1. vyd., 100 ks, cena 
4,20 €

Vydavateľstvo SPU

 PRÁvE vyšli                  

Staň sa aj ty členom MSČK

■ Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
s hlbokým zármutkom oznamuje, že 29. 11. 
2013 vo veku 71 rokov navždy odišla Erika 
Mandáková, bývalá pracovníčka na Katedre 
chémie. Posledná rozlúčka so zosnulou bola 
4. 12. 2013 na mestskom cintoríne v Nitre.

Česť jej pamiatke!

■ Fakulta agrobiológie a potravinových 
zdrojov s hlbokým zármutkom oznamuje, že 
30. 12. 2013 vo veku 80 rokov navždy odišiel 
prof. Ing. Ivan Lichvár, CSc., bývalý pedagóg 
na Katedre výživy zvierat. Posledná rozlúčka 
so zosnulým bola 4. 1. 2014 v Bratislave.    
                            Česť jeho pamiatke!

■ Fakulta záhradníctva a krajinného inži-
nierstva s hlbokým zár-
mutkom oznamuje, že  
1. januára 2014 vo veku 54 
rokov navždy odišiel uzná-
vaný odborník na proble-
matiku pestovania zeleni-
ny a dlhoročný pedagóg na 
Katedre zeleninárstva 

doc. Ing. Ján Kóňa, PhD.
Na poslednej ceste sme sa s ním rozlúčili  

4. 1. 2014 na Cyrilometodskom cintoríne na 
Cabajskej ceste.            Česť jeho pamiatke!

 S PIETOU                      

Mládež Slovenského Červe-
ného kríža je spolok, ktorý v 
roku 2003 založili naši pred-
chodcovia, študenti SPU v 
Nitre. Prioritou jeho členov je 

sprostredkovať rady a návody na poskytovanie 
prvej predlekárskej pomoci ostatným študen-
tom, preto každoročne organizujeme bezplat-
né kurzy s touto tematikou. Svoje vedomosti  
a zručnosti využívame na rôznych spoločen-
ských, kultúrnych a športových akciách, kto-
ré pripravuje univerzita a mesto. Dvakrát roč-

ne organizujeme bezpríspevkový odber krvi  
v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou 
v Nitre. Spoločne s Územným spolkom Červe-
ného kríža sa podieľame na organizácii súťaží 
v prvej pomoci pre žiakov stredných škôl a pri-
pravujeme Memoriál doktora Harineka - maj-
strovstvá SR v poskytovaní prvej pomoci. 

Kontakt: msckspu@gmail.com.  
Bližšie informácie na: 
www.facebook.com/MsckPriSpu  alebo 
msck.uniag.sk/    

 Ing. Monika Gubáňová, PhD.

Vianočný futsalový turnaj

V športovej hale SPU sa 17. decembra 2013 ko-
nalv poradí už 15. ročník vianočného futsalového  
turnaja o Pohár predsedu Univerzitnej organizá-
cie OZ PŠaV pri SPU, ktorý zorganizovala športo-
vá komisia v spolupráci s Centrom univerzitného 
športu SPU. Zúčastnilo sa na ňom sedem muž-
stiev – šesť fakultných a jedno rektorátne. Turnaj 
otvorila predsedníčka UO OZ PŠaV doc. RNDr. 
Zuzana Hlaváčová, CSc. 

Víťazom sa stalo mužstvo FBP, ktoré v drama-
tickom finále zdolalo FAPZ po strelách zo značky 
pokutového kopu, keď v riadnom hracom čase 
gól nepadol. V zápase o 3. miesto zvíťazila FEM 
nad TF najtesnejším rozdielom 1:0. 

Konečné poradie: 1. FBP, 2. FAPZ, 3. FEM, 4. 
TF, 5. Rektorát, 6. FEŠRR, 7. FZKI. Najlepším 
hráčom turnaja sa stal Tomáš Jambor z FBP, 
brankárom Tomáš Rábek z FEM a najlepším 
strelcom so šiestimi gólmi Róbert Kirchner z 
Rektorátu SPU. S prehľadom rozhodoval Roman 
Hrnčár a Ľubomír Kleštinec, časomieru obsluho-
val Jozef Dolinský a František Cupák. Na záver sa 
hráči a hostia stretli v ŠD Mladosť na vyhodnotení 
turnaja a neformálnom posedení so želaním, aby 
sa aj v nadchádzajúcom roku uskutočnili podob-
né športové podujatia.  

 Roman Récky, predseda športovej komisie 
UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre                                                                                                          

Putovný pohár predsedu UO OZ získali futsalisti 
Fakulty biotechnológie a potravinárstva. 

Foto: archív MSČk 

So začiatkom letného semestra sa spája aj otvorenie nových prípravných kurzov na jazykové skúšky. Pedagóg 
Mgr. Štefan Murárik (uprostred) je skúseným „examinátorom“, ktorý sa špecializuje na skúšky Cambridge En-
glish a TOEFL. Súčasne vedie viaceré prípravné kurzy.

E – KU TIP: Prípravný kurz na skúšku FCE (CAMBRIDGE English na úrovni B2): Uzávierka: 
20. 1. 2014. Termín kurzu: 27. 1. – 30. 1. 2014.
Kontakt: E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel.: 037/6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk, www.eku.sk

WHAT`S UP?

Quote of the week: "A different language is 
a different vision of life." Federico Fellini

(1/2014)

Január v záhradke.       Foto:  Jozef Garlík jr.

 ZOOOOOOm                                                           

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
partner pre celú rodinu

srdečne pozýva všetky generácie na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku  2, Nitra

7. februára 2014 od 10.00 do 15.00 h

www.uniag.sk

Foto: Peter Magdolen

* Callan Method
* Direkte Methode
* nemčina pre opatrovateľky
* taliančina, francúzština
* doučovanie, príprava na maturity
* 4x rýchlejšia a efektívnejšia výučba
* 20 školských rokov skúseností

ZÁPIS DO LETNÉHO SEMESTRA
od 15. januára po – št 15.00 – 17.00 h

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

2/2014

ANGLIČTINA
NEMČINA


