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polnohospodár
Rok 2015 je Medzinárod-

ným rokom svetla, ale aj 
pôdy. Pôda a voda patria k 
nenahraditeľným zložkám 
životného prostredia člove-
ka, živočíchov i rastlinných 
ekosystémov. Pôda, na roz-

diel od vodných zdrojov, ktoré sú prakticky 
nevyčerpateľné (neustále sa obnovujú), pred-
stavuje neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý 
môže veľmi rýchlo podliehať rôznym degra-
dačným vplyvom a záberom na nepoľnohos-
podárske účely. V súlade s princípom trvalo 
udržateľného rozvoja si ľudstvo musí uvedo-
miť nutnosť ochrany pôdy nielen pre seba, 
ale aj pre ďalšie generácie. Koncepcia trvalej 
udržateľnosti (TU) pri využívaní a ochrane 
pôdy musí byť v súlade s právom človeka na 
bezpečnú výživu a všetky ostatné prínosy z 
využívania pôdy.  

O dôležitosti TU manažmentu pôd sved-
čí aj to, že vzniklo Globálne partnerstvo o 
pôde v rámci OSN - FAO, ktoré tieto smery 
iniciuje. Medzinárodný rok pôdy  schváli-
lo Valné zhromaždenie OSN a FAO ho sláv-
nostne vyhlásila 5. decembra 2014 v Ríme 
pri príležitosti Svetového dňa pôdy. V tejto 
súvislosti by bolo veľmi významným krokom 
vytvorenie Pôdnej politiky Slovenska, kde by 
sa jednoznačne deklarovali všetky hľadiská 
ochrany a udržateľného manažmentu pôd 
vo väzbe na európske a celosvetové trendy. 
Už dnes vieme, že v krátkom období bude-
me čeliť problémom z nedostatku prírodných 
zdrojov, ešte silnejšiemu vplyvu klimatických 
zmien a z toho vyplývajúcich celospoločen-
ských zmien. Tieto faktory sú východiskom 
pre širokú celospoločenskú diskusiu, ktorá 
by umožnila vytvoriť racionálny a efektívny 
systém ochrany a zveľaďovania poľnohos-
podárskej pôdy. O dôležitosti riešenia týchto 
problémov, nielen z pohľadu našej krajiny, 
ale aj z globálneho hľadiska, svedčí aj to, že 
podľa OSN o 40 rokov bude treba na nasýte-
nie ľudstva dvakrát toľko potravín ako teraz. 
Plochy na pestovanie plodín sú čoraz menšie 
a populácia sa rozrastá – v roku 2050 bude 
na Zemi žiť takmer 10 miliárd obyvateľov.  V 
podmienkach, kde celospoločenské priority 
sú nastavené skôr na ekonomické ukazovate-
le a spotrebu, je veľmi problematické legisla-
tívne ošetriť k plnej spokojnosti ekonomické 
záujmy a celospoločenské potreby, zamerané 
na starostlivosť o pôdu a životné prostredie. 
V blízkej budúcnosti sa však ochrana pôdy 
môže stať zásadným a nevyhnutným fakto-
rom pre dosiahnutie udržateľného rozvoja 
spoločnosti. Globálne partnerstvo o pôde v 
rámci pracovného piliera 2 s názvom: Podpo-
ra investícií, technickej spolupráce, politiky, 
vzdelávania, povedomia a rozširovanie po-
znatkov schválilo akčný plán pre presadzova-
nie záujmov ochrany pôdy. Poznatky z tohto 
dokumentu budú využívať aj regionálne part-
nerstvá pre pôdu. Ochrana pôdy a zvyšovanie 
povedomia o pôde je celospoločenskou potre-
bou a týka sa všetkých zložiek spoločnosti. V 
načrtnutých smeroch sú veľké možnosti, ale 
aj povinnosti pre SPU v Nitre, vytvárať čoraz 
väčší priestor nielen pre zvyšovanie povedo-
mia o význame pôdy a jej ochrany, ale aj v 
oblasti uplatňovania nástrojov trvalej udrža-
teľnosti pri využívaní pôdy a jej ochrany. 

 Prof. Ing. Jozef Hanes, PhD.
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SPU v Nitre získala ďalších partnerov pre spoluprácu - Kabardino-Balkarskú štátnu poľnohos-
podársku univerzitu a Marijskú štátnu univerzitu.

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
odovzdal v pondelok, 2. februára, menovacie 
dekréty novým dekanom štyroch fakúlt SPU. 
Dvaja z nich budú zastávať tento post už druhé 
volebné obdobie. Zároveň odovzdal ďakovné 
listy a Pamätné medaily SPU končiacim deka-
nom. Na stretnutiach, ktoré sa konali na pôde 
fakúlt, sa zúčastnili členovia akademických se-
nátov a vedenia jednotlivých fakúlt.

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
prijal 3. februára predstaviteľov Univerzity ag-
rárneho obchodu a rozvoja vidieka v Plovdive, 
Bulharsko – rektora prof. Dr. Eng. Dimitara  
Dimitrova a prorektorku pre vzdelávanie a za-
hraničné vzťahy prof. Dr. Maryianu Ivanovu. 
Hostí sprevádzala dekanka Fakulty európskych 
štúdií a regionálneho rozvoja prof. JUDr. Anna 
Bandlerová, PhD. 

Nádherné róby, dobrá hudba a kulinárske špeciality, no najmä príjemné chvíle strávené v spoloč-
nosti priateľov, známych a kolegov – to je už tradičná atmosféra akademického plesu nitrianskych 
univerzít. Inak tomu nebolo ani počas tohtoročného už 8. ročníka, ktorý sa pod záštitou rektorov 
SPU a UKF - Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc., konal  
17. januára v Estrádnej hale PKO v Nitre.    

pokračovanie na strane 2

pokračovanie na strane 4

pokračovanie na strane 2

Memorandum o spolupráci s ďalšími ruskými 
poľnohospodárskymi univerzitami

Zo stretnutia  
s bulharskými partnermi 

Menovacie dekréty 
novým dekanom 

Návšteva SPU sa konala pri príležitosti medziná-
rodného projektového stretnutia, ktoré obe uni-
verzity pravidelne organizujú už od roku 2004. 
Ako odznelo na stretnutí, doteraz bolo spoločne 
realizovaných množstvo medzinárodných projek-
tov a vzájomných výmen pedagogických mobilít. 
Počas rokovania boli špecifikované ďalšie oblasti 
pre rozvoj doterajšej spolupráce v medzinárod-
ných vzdelávacích, výskumných a publikačných 
aktivitách v oblasti agrárneho obchodu, rozvoja 
vidieka, bioekonómie a environmentálnych vied. 

Za vyše desaťročnú aktívnu spoluprácu a pod-

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU  
9. februára otvorili ďalší ročník EURUS AGRI - in-
žinierskeho študijného programu s jednosemes-
trálnym pobytom v Moskve. Zároveň sa konalo 
stretnutie zástupcov partnerských univerzít na 
projekte TEMPUS PACAgro – Verejná akreditá-
cia poľnohospodárskych študijných programov 
v Rusku (543902-TEMPUS-1-2013- SK-TEMPUS-
-SMGR), ktorý koordinuje SPU v Nitre. Po skon-
čení oficiálnej časti programu na FEM prijal rek-
tor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rekto-
rov a prorektorov ruských poľnohospodárskych 
univerzít: prof. Fajzrachmanova Džaudata Ibra-
himoviča, rektora Štátnej poľnohospodárskej uni-
verzity v Kazani, prof. Michaila Švecova, rektora 
Marijskej štátnej univerzity, prof. Aslana Apaže-
va, rektora Kabardino-Balkarskej štátnej poľno-
hospodárskej univerzity, prof. Sergeja Garnika, 

prorektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriaze-
vovej univerzity v Moskve, prof. Viktora Smelika, 
prorektora Štátnej poľnohospodárskej univerzi-
ty v Sankt Peterburgu a prof. Jonasa Caplikasa, 
prorektora Štátnej poľnohospodárskej univerzity 
v Kaunase (Litva). Na stretnutí sa zúčastnila aj 
prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM a doc. 
Ing. Natália Turčeková, PhD., prodekanka FEM 
pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou. 

„Vysoko pozitívne hodnotím hlavnú myšlien-
ku projektu – vzájomnú výmenu skúseností z 
národných a európskych procesov akreditácie, 
riadenia kvality a zvyšovania atraktívnosti poľ-
nohospodárskych študijných programov. Verím, 
že aj odborníci našej univerzity prispejú svojimi 
poznatkami a skúsenosťami k úspešným záve-
rom projektu, pretože sme úspešne v minulom 

K Medzinárodnému roku pôdy

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE
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Po úvodnom prípitku rektorov oboch univer-
zít nasledoval zábavný program. Pre účastníkov 
plesu boli pripravené ukážky štandardnej pleso-
vej choreografie V zámku a podzámčí v podaní 
nitrianskej Akadémie tanca, ukážky exotických 

latinskoamerických tancov skupiny Sangre nue-
va či módna prehliadka Fashion Show z produk-
cie AD-Style, kde sa v úlohe modeliek hosťom 
predstavili študentky SPU a UKF. 

Akademický ples nitrianskych univerzít 
opäť v znamení elegancie a skvelej nálady

poru internacionalizácie vzdelávania udelila de-
kanka FEŠRR predstaviteľom Univerzity agrárne-
ho obchodu a rozvoja vidieka v Plodive pamätnú 
medailu fakulty. Aj bulharskí predstavitelia oce-
nili spoluprácu s SPU. Za rozvíjanie a podporu 
vzájomných vzťahov medzi oboma inštitúciami 
udelili rektorovi prof. P. Bielikovi a FEŠRR pamät-
nú medailu svojej univerzity. Prevzala ju dekan-
ka prof. A. Bandlerová (na snímke).                  rch

Noví dekani vstúpili do štvorročného funkčné-
ho obdobia 1. februára 2015. Na čelo Fakulty ag-
robiológie a potravinových zdrojov bol zvolený 
doterajší prodekan pre rozvoj fakulty a vzťahy s 
verejnosťou doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. Novou 
dekankou Fakulty ekonomiky a manažmentu sa 
stala prof. Dr. Ing. Elena Horská, bývalá prorek-
torka SPU pre medzinárodné vzťahy a prácu s ve-
rejnosťou. Staronovým dekanom Fakulty biotech-
nológie a potravinárstva je prof. Ing. Ján Tomáš, 
CSc., Technickej fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, 
PhD. Obaja tento post zastávali už v predchádza-
júcom volebnom období. 

„O kvalite vašej práce niet pochýb. Som pre-
svedčený, že ste vytvárali všetky podmienky pre 
rozvoj svojej fakulty, aby dosiahla čo najvyššiu 

Rektori a prorektori ruských poľnohospodárskych univerzít s predstaviteľmi SPU. Foto: rch

Foto: Martin Cintula
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V Dušanbe, hlavnom meste Tadžikistanu, sa koncom novembra 2014 konalo koordinačné 
stretnutie projektu CASIA pod názvom The European Union and Tajikistan Relationship in 
Education and Science within the Framework of CASIA Partnership. Hostiteľskou inštitúciou 
bola Tadžická poľnohospodárska univerzita S. Shotemura. SPU na stretnutí zastupoval Ing. 
Norbert Floriš a Mgr. Martin Valach, PhD., z Centra medzinárodných programov FEŠRR.

Zástupcovia FEŠRR na stretnutí k projektu CASIA  
v Tadžikistane

pokračovanie zo strany 1

Cieľom bolo prezentovať najnovšie poznatky 
z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín 
a potravín, rastlinných, živočíšnych a mikro-
biálnych biotechnológií, genetických zdrojov, 
molekulárnych markerov hospodársky vý-
znamných vlastností s perspektívami šľachtenia 
na kvalitu produkcie. Prezentované výsledky 
formou 21 prednášok a 105 elektronických po-
sterov a medzinárodné zastúpenie  - 135 vedec-

kých pracovníkov z 15 krajín (SR, ČR, Poľsko, 
Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, 
Švédsko, Slovinsko, Rumunsko, Srbsko, Litva, 
Ukrajina, Thajsko a Mexiko) potvrdzujú, že ju-
bilejné podujatie bolo skutočne na vysokej od-
bornej úrovni. 

Účastníkov privítala prorektorka SPU prof. 
RNDr. Zdenka Gálová, CSc., a dekan FBP prof. 
Ing. Ján Tomáš, CSc. Následne s príhovorom 

vystúpil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, 
DrSc. Tematické zameranie konferencie smero-
valo do troch rokovacích sekcií: biotechnológie 
rastlinnej a živočíšnej produkcie, kvalita a hy-
giena surovín a potravín rastlinného pôvodu, 
kvalita a hygiena surovín a potravín živočíšneho 
pôvodu. V plenárnych prednáškach sa prezento-
vali odborníci zo Slovenska (Jozef Bíreš, Milan 
Kováč), Švédska (Volkmar Passoth, Swedish 
University of Agriculture Sciences, Uppsala), 
Francúzska (Philippe Pinton, INRA-Toxalim, 
Toulouse), Thajska (Nuttakan Nitayapat, Kaset-
sart University, Bangkok), Rumunska (Monica 
Dragomirescu, Banat´s University of Agricultu-
ral Sciences and  Veterinary Medicine „King Mi-
chael I of Romania“, Timisoara), Slovinska (Ivan 
Kreft, University of Ljubljana) a Španielska (Án-
gel A. Carbonell-Barrachina, Miquel Hernández 
University, Alicante). Príspevky sú publikované 
vo vedeckom časopise The Journal of Microbio-
logy, Biotechnology and Food Sciences a v knihe 
abstraktov a posterov.                             

Doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., FBP

Jubilejná konferencia FBP priniesla najnovšie poznatky z oblasti biotechnológií, 
kvality, bezpečnosti a hygieny potravín
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU organizovala pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a RV SR a SAPV 10. medzinárod-
nú vedeckú konferenciu Biotechnológie a kvalita surovín a potravín. Konala sa 28. - 30. januára v Kongresovom centre Academia v Starej 
Lesnej vo Vysokých Tatrách.

Na Katedre práva FEŠRR sa od 18. do 26. ja-
nuára konal workshop k príprave projektu v 
rámci Erasmus+ KA2 „Vedomostná spoloč-
nosť", ktorý spoločne pripravuje Karelia Uni-
versity a Savonia University (Fínsko), Univer-
zita Pardubice, Západomaďarská univerzita 
Šoproň, Univerzita New Brunswick, Kanada, 
Univerzita HAS den Bosch, Holandsko a SPU. 

Technická fakulta SPU prostredníctvom Oddelenia dopravnej výchovy a služieb v spolupráci 
so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl SR (SKVZA) so sídlom v Bratislave 
a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR organizovali 22. ja-
nuára v Kongresovom centre SPU seminár na tému Digitalizácia prevádzky autoškôl v Nit-
rianskom kraji. 

Projekt CASIA sa úspešne realizuje od roku 
2010 ako partnerstvo v rámci programu Erasmus 
Mundus. Partnerskými krajinami zo Strednej 

Ázie je Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan a 
Uzbekistan. Hlavným cieľom projektu je rozví-
janie spolupráce inštitúcií vyššieho vzdelávania 
medzi EÚ a tretími krajinami prostredníctvom 
mobilít, určených pre študentov na všetkých 
stupňoch štúdia, ale aj pre výskumných a admi-
nistratívnych pracovníkov.

Stretnutie bolo zamerané najmä na výmenu 
skúseností medzi univerzitami zapojenými do 
projektu. V úvode bol prezentovaný systém vy-
sokoškolského vzdelávania v krajinách Stred-
nej Ázie. Zástupcovia univerzít z Tadžikistanu, 
Kirgizska a Kazachstanu následne hodnotili vý-
sledky spolupráce s európskymi univerzitami. 
Zástupcovia európskych univerzít predniesli ná-
vrhy na zefektívnenie budúcej spolupráce, keď-
že mobility budú pokračovať aj v AR 2015/2016. 
Zaujímavé postrehy do diskusie vniesli i ab-
solventi mobilít, medzi nimi aj študenti, ktorí 
vďaka projektu CASIA absolvovali časť svojho 
štúdia na SPU. Prerokované boli aj možnosti 
ďalších projektových aktivít s partnerskými uni-
verzitami zo Strednej Ázie v rámci programu 
Erasmus+.   

 Mgr. Martin Valach, PhD., CMP FEŠRR

Uvedené inštitúcie navzájom dlhodobo spolu-
pracujú. Počas realizácie projektu „Rozvoj me-
dzinárodnej spolupráce za účelom transferu a 
implementácie výsledkov výskumu a vývoja do 
vzdelávacích programov" - Trive bolo podpísané 
aj memorandum o spolupráci. 

Vytvorené konzorcium univerzít je zárukou 
ďalšej úspešnej kooperácie v príprave projektov, 
výmene študentov a pedagógov a príprave „me-
dzinárodného semestra", ktorý sa organizuje 
pre študentov každý rok na niektorej z partner-
ských univerzít. 

Počas workshopu, na ktorom sa zúčastnili zá-
stupcovia všetkých partnerov, odovzdala prode-
kanka FEŠRR prof. Eleonóra Marišová v mene 
dekanky prof. Anny Bandlerovej pamätnú me-
dailu pri príležitosti 10. výročia vzniku FEŠRR 
Liise Timonen, riaditeľke Kancelárie zahranič-
ných vzťahov Karelia University (Fínsko) a Jo-
celyne Landry, koordinátorke medzinárodných 
záležitostí CCNB, Kanada. FEŠRR týmto ocenila 
dlhoročnú spoluprácu a úspešnú realizáciu pro-
jektu EU-Kanada Biopower, ktorú koordinovali 
ocenené reprezentantky univerzít.                              

Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., FEŠRR

Zúčastnilo sa na ňom 76 výcvikových zariade-
ní, ktoré boli oboznámené s európskym projek-
tom digitalizácie prevádzky autoškôl a výcviko-
vých centier, ako aj so zvyšovaním kvality výuč-
by v oblasti dopravy. Seminár viedol predseda 
SKVZA Jaroslav Prekop, s odbornou prednáškou 
k danej problematike vystúpil Ing. Martin Uhliar 
z MDVRR SR, Mgr. Jaroslav Ozimanič a Mgr. To-
máč Mésároš, ktorí podrobne prezentovali cieľ 
projektu podporený EÚ a jeho postupné zavá-
dzanie do praxe. Medzi čestnými hosťami bol 
vedúci Odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií (OCDPK) v Nitre Ing. Miroslav Mi-
kulášik, zamestnanec OCDPK Pavel Javorčík, 
zástupca redakčnej komisie SKVZA František 
Solár. V diskusii sa hovorilo o nedoriešených 
detailoch súvisiacich so zavádzaním a apliká-
ciou elektronického systému priamo do praxe, 
možnostiach obstarávania sledovacích jedno-
tiek GPS vo výcvikových zariadeniach, ako aj o 
legislatívnych náležitostiach pri osobnej slobode 

záujemcov. Bolo predostreté nákladové zaťaže-
nie výcvikových zariadení a z toho vyplývajúce 
nútené zvyšovanie cien za kurzy v autoškolách. 
Elektronizácia vo vyučovacom procese autoškôl 
má zefektívniť kontrolu nad jednotlivými schvá-
lenými výcvikovými zariadeniami a prispieť k 
zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu pri 
zodpovedajúcej cene kurzov.                     

Ing. Rastislav Bernát, PhD., TF                               

Úspešná spolupráca 
univerzít v rámci TRIVE

Čo priniesol seminár o digitalizácii prevádzky autoškôl?

Predseda Slovenskej 
spoločnosti pre poľno-
hospodárske, lesnícke, 
potravinárske a veterinár-
ne vedy pri SAV prof. Dr. 
Ing. Jozef Golian vyhlásil 
24. februára 2014 prvý 
ročník súťaže pre mladých 
vedeckých pracovníkov o 

najlepšiu vedeckú prácu za rok 2013. V kon-
kurencii najlepších prác z univerzít Slovenska 
získala druhé miesto v sekcii Poľnohospodár-
ske vedy  bývalá doktorandka Katedry fyzio-
lógie živočíchov Ing. Zuzana Kňažická, PhD. 
Uspela s článkom Effects of mercury on the 
steroidogenesis of human adrenocarcinoma 
(NCI-H295R) cell line od kolektívu autorov: 
Z. Kňazická, N. Lukáč, Z. Forgacs, E. Tvrdá, 
J. Lukáčová, J. Slivková, Ł. Binkowski a P. 
Massanyi. Článok bol publikovaný v časopise 
Journal of Environmental Science and Health, 
Part A: Toxic/Hazardous Substances and Envi-
ronmental Engineering. Srdečne blahoželáme!                                   

Katedra fyziológie živočíchov FBP

Cena za publikáciu  
pre Zuzanu Kňažickú 

roku prešli procesom náročnej národnej akre-
ditácie,“ povedal rektor SPU v úvode stretnu-
tia. Zároveň uviedol, že SPU môže partnerom 
z ruských univerzít ponúknuť nové možnosti 
spolupráce v rámci akademickej a vedeckový-
skumnej kooperácie, novovybudovaného vý-
skumného a transferového centra AgroBioTech, 
ako aj Vyšehradskej asociácie univerzít.

Zástupcovia univerzít sa prostredníctvom 
prezentácie zoznámili s SPU, projektom Vybu-
dovanie výskumného centra „AgroBioTech“ a 
činnosťou VUA. 

Na záver bolo podpísané Memorandum o 
spolupráci s novými partnermi – s Kabardino-
-Balkarskou štátnou poľnohospodárskou uni-
verzitou a Marijskou štátnou univerzitou. Spo-
lupráca sa bude  realizovať prostredníctvom 
aktivít, ako napr. spoločné výskumné aktivity 
a publikovanie vo vedeckých časopisoch oboch 
univerzít, výmena študentov, učiteľov a zamest-
nancov, účasť na seminároch, konferenciách a 
vedeckých stretnutiach, krátkodobé akademic-
ké programy, rozvoj virtuálnych študijných mo-
dulov, výmena metodiky, učebných materiálov 
a dokumentov či príprava spoločných študij-
ných programov.   

Renáta Chosraviová

Memorandum o spolupráci 
s ďalšími ruskými 
poľnohospodárskymi 
univerzitami

Menovacie dekréty 
novým dekanom 

úroveň. Predovšetkým vďaka vám sú fakulty 
v dobrej kondícii. Chcem sa vám aj na tomto 
mieste poďakovať za erudovanosť, entuziazmus 
a kvalitnú študijnú aj vedeckú prípravu našich 
študentov,“ prihovoril sa rektor SPU končiacim 
dekanom: Dr.h.c. prof. Ing. Danielovi Bírovi, 
PhD., (FAPZ) a  doc. Ing. Ivete Zentkovej, CSc., 
(FEM) a odovzdal im ďakovný list a Pamätnú 
medailu SPU.

Novým dekanom zaželal predovšetkým pevné 
zdravie, veľa elánu, osobných úspechov, invenč-
ných nápadov a múdre rozhodovanie, aby sa im 
v dnešnom turbulentnom období darilo preko-
návať prekážky, napĺňať všetky výzvy, ciele a na-
ďalej rozvíjať pozitívne trendy na fakulte pre jej 
ďalší rozvoj. Rektor SPU sa zamyslel aj nad úlo-
hou dekana: „Dekani nemôžu rozdeľovať fakul-
ty, dekani musia byť integrujúcimi osobnosťami, 
musia vytvárať priestor pre pokojnú prácu kaž-
dému zamestnancovi, pedagógovi, vedeckému a 
odbornému pracovníkovi a študentom.“ 

Noví dekani sa vyjadrili, že funkciu preberajú s 
pocitom zodpovednosti, budú sa snažiť napĺňať 
očakávané ciele, pokračovať v zveľaďovaní všet-
kého pozitívneho, čo bolo na fakultách vytvore-
né, vystupovať ako pevná zložka univerzity, ko-
rektne komunikovať a spolupracovať na úrovni 
akademickej diskusie pre blaho univerzity.

Po oficiálnej časti pokračovali stretnutia na 
fakultách diskusiou o ich ďalšom rozvoji, peda-
gogickej a vedeckovýskumnej činnosti, medzi-
národnej spolupráci, ako aj o možnostiach zapo-
jenia do aktivít študentov a pod.        

 Renáta Chosraviová

pokračovanie zo strany 1

Účastníci konferencie v Starej Lesnej. Foto: archív AK

Foto: archív MV

Účastníci workshopu na Katedre práva. Foto: za Foto: RB
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FEŠRR: E-learningová platforma 
pre vzdelávanie v oblasti 
nových európskych štandardov 
v kontexte reformovanej 
spoločnej poľnohospodárskej 
politiky je už aktívna

V decembri minulého roka prebehol jubilejný desiaty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Jej hlavnou myšlienkou je, že i v našej 
krajine je mnoho talentovaných mladých ľudí, ktorí majú potenciál a zaslúžia si našu pozornosť. Jedným z nich je aj Ing. ATTILA TÓTH, dokto-
rand na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, víťaz súťaže v kategórii Poľno-
hospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo. Toto prestížne ocenenie získal už po druhýkrát (2010).

Pán inžinier, ako ste sa dostali k štúdiu kra-
jinnej a záhradnej architektúry?

Doviedla ma k nemu záľuba v kreslení, nadše-
nie pre prírodu a vášeň pre krajinu a jej tvorbu. 
Od detstva som totiž veľmi rád kreslil, skúmal 
krásy a zaujímavosti prírody, trávil čas v záhra-
de alebo na poli s rodičmi a starkými a objavoval 
rozmanitosť krajiny za humnami, v chotári.

Mohli by ste nám objasniť v čom spočíva 
vaša činnosť a aké aktivity v oblasti rozvoja 
vzdelávania vykonávate?

Na pedagogickej činnosti sa podieľam najmä 
výučbou predmetu priestorová kompozícia, ale 
učil som aj ateliéry tvorby verejnej zelene, ob-
novu zelene vidieckeho sídla či  štruktúru sídiel. 
Do výučby priestorovej kompozície sa snažím 
vniesť súčasné progresívne trendy zo zahrani-
čia. Prednedávnom som napríklad vypracoval 
úplne nový učebný plán a koncepciu predme-
tu som postavil najmä na rakúskej, nemeckej 
a anglickej škole. Počas doktorandúry som ab-
solvoval viacero vedeckovýskumných pobytov, 
vzdelávacích kurzov a školení  na renomova-
ných zahraničných univerzitách a inštitúciách v 
Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Švédsku, Špa-
nielsku, Rusku, Slovinsku a na Novom Zélande. 
Vedomosti nadobudnuté vďaka týmto projek-
tom sa snažím uplatniť u nás. Ako člen riadia-
ceho výboru LE:NOTRE Institute sa podieľam 
na organizácii medzinárodných online vzde-
lávacích kurzov a prednáškových sérií a ako 
predstaviteľ Európskej asociácie študentov kra-
jinnej architektúry informujem o možnostiach 
absolvovania workshopov a exkurzií v rôznych 
európskych krajinách. 

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

V oblasti vedy a výskumu sa venujem zelenej 
infraštruktúre, ktorá je jedným z cieľov Stratégie 
EÚ pre biodiverzitu do roku 2020 a kľúčovým 
nástrojom pre dosiahnutie cieľov stratégie Eu-
rópa 2020. Zelená infraštruktúra je v súčasnosti 
predmetom výskumu na globálnej úrovni a záu-
jem o ňu neustále rastie. Keďže predstavuje kľú-
čový nástroj pre vytváranie udržateľných miest 
a krajín budúcnosti, ukotvený vo významných 
strategických dokumentoch, je veľmi perspek-
tívnou vedeckovýskumnou disciplínou.

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

Myslím si, že spoločenská uvedomelosť v tom-
to smere neustále rastie a významnou mierou k 
tomu prispievajú najmä študenti, ktorí sa usi-
lovne vzdelávajú, cieľavedome nasledujú svoje 
vízie, zodpovedne pristupujú k svojim povin-
nostiam a vytrvalo na sebe pracujú. Ak takýchto 
študentov bude viac, spoločnosť si ich bude viac 
všímať a ich kvality oceňovať.

Vidíte perspektívu svojho ďalšieho vedecké-
ho rastu na FZKI, prípadne na Slovensku?

Určite áno. Mojou víziou je totiž prispieť k roz-
voju vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku 
a vidím potenciál naplnenia tejto vízie v mojom 
vedeckovýskumnom a pedagogickom pôsobení 
na FZKI aj po ukončení doktorandského štúdia.

Aké je vaše životné krédo?
Som presvedčený, že keď chceme byť dobrí a 

úspešní v tom, čo robíme, musíme to robiť radi 
a vtedy nás to bude tešiť a napĺňať. Nedávno 
som natrafil na výrok Maxima Gorkého, ktorý 
veľmi presne vystihuje toto životné krédo slova-
mi: „Komu je práca radosťou, pre toho je život 
šťastím..."

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

Moja odpoveď na túto otázku bude nadväzovať 
na tú predchádzajúcu. Keď chcete byť prínosom 
pre spoločnosť a spolupodieľať sa na skvalitne-
ní výučby, vedy a výskumu, venujte sa tomu, čo 
vás skutočne zaujíma a baví a to vás bude inšpi-
rovať, motivovať a posúvať vpred.

   Renáta Chosraviová

Hello Canada! 

FEŠRR SPU začala s realizáciou medzinárod-
ného projektu Leonardo da Vinci, transfer ino-
vácií (č. 2012-1-SK1-LEO05-04199) v roku 2012. 
Vytvorenie a sprevádzkovanie on-line vzdelá-
vacích modulov v oblasti nových európskych 
štandardov v kontexte reformovanej spoločnej 
poľnohospodárskej politiky riešilo medzinárod-
né konzorcium štyroch inštitúcií zo Slovenska, 
Bulharska a Talianska.

Začiatkom februára 2015 sa v Nitre konalo 
posledné projektové stretnutie, ktoré zároveň 
zahájilo spustenie e-learningovej platformy pre 
vzdelávanie cieľovej skupiny projektu, ktorou 
sú poľnohospodárski poradcovia, farmári, ako 
aj ďalšie kľúčové cieľové skupiny na vidieku s 
potrebou zlepšiť ich kvalifikačnú úroveň v tejto 
oblasti, a následne aj ich kompetencií. On-line 
vzdelávacie moduly plánuje FEŠRR ponúknuť 
v rámci svojich študijných programov a vzdelá-
vacieho procesu na SPU v Nitre. Tematické za-
meranie on-line modulov zahŕňa štyri kľúčové 
oblasti: Spoločnú poľnohospodársku politiku, 
Priame platby a trhové opatrenia, Krížové plne-
nie a Politiku rozvoja vidieka. Všetky moduly 
sú ponúkané v štyroch jazykových mutáciách 
- v angličtine, taliančine, bulharčine a v sloven-
čine. Každá jazyková verzia pritom zohľadňuje 
špecifické podmienky pre poľnohospodárov v 
jednotlivých krajinách. Viac informácií o pro-
jekte a e-learningovej platforme nájdete na:  
http://www.newcap-project.eu/e-learning/     

Prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.,  
koordinátor projektu

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

Práca na univerzite je určite veľmi atraktívna 
a zaujímavá, aj keď u nás nie je celkom spolo-
čensky docenená a primerane ohodnotená. Už 
počas štúdia na vysokej škole som sa rozhodol 
pracovať vo výskume, s perspektívou stať sa 
raz vysokoškolským pedagógom. Zrejme tomu 
pomohla aj genetická dispozícia, pretože v na-
šej rodine predstavujem už tretiu generáciu 
učiteľov a ako sa s humorom hovorí, človek sa 
musí pedagógom narodiť. Pre mňa osobne je 
významným a pozitívnym prvkom pedagogic-
kej práce každodenný kontakt so študentmi na 
prednáškach a cvičeniach, ale aj pri neformál-
nych stretnutiach a rozhovoroch. Okrem toho 
je určite každý pedagóg hrdý, keď jeho bakalár, 
diplomant alebo doktorand úspešne obháji svo-
ju prácu a on ho pri jej spracovaní a vykona-
ných experimentoch odborne viedol a usmer-
ňoval.   

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

To nebude asi také zložité, pretože od nástu-

pu na Katedru špeciálnej zootechniky sa venu-
jem problematike chovu hovädzieho dobytka. 
Ten, podobne ako ostatné prežúvavce, predsta-
vuje jedinečný organizmus, ktorý dokáže po-
mocou svojich fyziologických a biochemických 
mechanizmov v procese látkového metaboliz-
mu vytvárať z objemových krmív biologicky 
plnohodnotné potraviny – kravské mlieko a ho-
vädzie mäso, ktoré predstavujú významnú sú-
časť humánnej výživy. V rámci vedeckého za-
merania som sa pomerne dlhé obdobie venoval 
problematike šľachtenia slovenského strakaté-
ho plemena a v posledných rokoch riešime na 
pracovisku primárne problematiku nepriamych 
úžitkových vlastností hovädzieho dobytka. 
Funkčné (nepriame) vlastnosti sú definované 
ako vlastnosti, ktoré zvyšujú zisk z produkcie 
mlieka a mäsa znižovaním nákladov a zaraďu-
jeme k nim predovšetkým vybrané ukazovatele 
plodnosti, exteriér, dojiteľnosť (rýchlosť spúš-
ťania mlieka pri dojení) priebehy pôrodov kráv, 
dlhovekosť a zdravie zvierat.     

Ako veda obohacuje váš život?
Klasici hovoria, že veda je nádherné dob-

rodružstvo poznania, ako aj snaha o pravdivé a 
všeobecné poznanie určitej oblasti konkrétnej 
skutočnosti. Tým, že došlo k úzkemu prepoje-
niu vedy s technikou musí súčasný vedec pri ex-
perimentovaní ovládať aj možnosti existujúcich 
zariadení a prístrojovej techniky a tým prehl-
bovať vedecké bádanie. Keď sa raz človek vydá 
na spomenutú cestu dobrodružstva poznania a 
vedy a má pritom primeranú slobodu a výbor-
ných spolupracovníkov, čo platilo aj v mojom 
prípade, len veľmi ťažko z tejto cesty odbočí. Z 
môjho pohľadu je vedecká práca krásna, zaují-
mavá, veľakrát veľmi náročná, ale človeku pri-
náša jedinečné a nezabudnuteľné chvíle radosti 
z vykonaného experimentu, výsledkov práce a 
uznania vedeckou a odbornou komunitou.

O potrebe vysokoškolského vzdelania 
sa hovorí veľa a pri rozličných príležitos-
tiach. Viac ako slová sú potrebné skutky.  

Čo by mala univerzita robiť pre skvalitnenie 
vzdelávania a vedeckého výskumu?

Žiaľ, z celospoločenského hľadiska je záujem 
o odvetvie poľnohospodárstva a jeho produkč-
ného a mimoprodukčného významu pomerne 
nízky a neporovnateľný s vyspelými krajina-
mi. Ľudia na Slovensku si často neuvedomu-
jú význam poľnohospodárstva pre produkciu 
potravín, ale aj jeho ďalšie nenahraditeľné 
funkcie v krajine. Odrazom tejto skutočnosti 
je aj znížený záujem súčasných maturantov o 
štúdium tradičných poľnohospodárskych od-
borov a programov štúdia. Myslím si, že naša 
univerzita a jednotlivé fakulty majú precízne 
a kvalitne prepracovaný systém štúdia a profi-
láciu absolventov. Z pohľadu našej fakulty by 
však bolo treba sústrediť pozornosť na vybu-
dovanie a organizačné zabezpečenie riadené-
ho systému praxe študentov, ktorý poznáme 
zo zahraničia. Na nedostatočnú úroveň praxe 
upozorňujú aj naši absolventi. Tento problém 
bude ešte výraznejší po úspešnom akreditova-
ní nového študijného programu farmárstvo.                 

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

Ako píše Mark Twain, v živote človeka sú dva 
najdôležitejšie dni: „Deň, keď sme sa narodili 
a deň, keď prídeme na to, prečo sme sa naro-
dili.“ V súvislosti s touto otázkou je pomerne 
ťažké spomenúť len tri míľniky. Najvýznam-
nejším z hľadiska smerovania v živote bol jed-
noznačne môj nástup na súčasné pracovisko. 
Odmalička som mal vzťah a lásku k zvieratám, 
a preto ma táto práca vo výskume a v praxi 
uspokojuje a napĺňa. Ďalším významným míľ-
nikom v mojom živote bolo založenie rodiny, 
ktorá mi počas celého života vytvárala veľmi 
dobré podmienky pre prácu s významnou 
mierou tolerancie a pochopenia. V neposled-
nom rade to boli moji učitelia a kolegovia –  
prof. Pšenica, prof. Debrecéni, prof. Medvecký 
a prof. Bulla, ktorí výrazne prispeli k formova-
niu mojej osobnosti pedagóga a výskumníka 
a zároveň ma naučili v živote pochopiť určité 
profesionálne morálne a hodnotové princípy.                                                                                

Renáta Chosraviová

Adrenalín. Tréma. Smiech. Pocit publicity. Aj 
takto môžeme opísať natáčanie videa o verejnej 
správe Slovenska pre študentov z kanadskej uni-
verzity v New Brunswicku. Iniciatíva vznikla v 
rámci bilaterálnej spolupráce EU-CANADA.

Kameru sme zapli 16. januára v zasadacej 
miestnosti rektorátu. Motívom našej aktivity bolo 
predstaviť  administratívne rozdelenie Slovenskej 
republiky, fungovanie  štátnej správy, VÚC a obcí, 
ich kompetencie a povinnosti či reformu ESO, 
všetko témy, ktorými sme sa zaoberali v rámci 
predmetu správne právo, ktorý  sme absolvovali v 
anglickom jazyku. Náš krúžok (1.ročník inžinier-
skeho stupňa štúdia, manažment rozvoja vidiec-
kej krajiny a vidieckeho turizmu, FEŠRR) si svoju 
kreativitu nenechal pre seba. Odvážne sa postavil 
pred objektív a ochotne pokryl potrebné technic-
ké práce aj zákulisnú podporu. Networking nebol 
jednostranný, kanadskí študenti sa na oplátku 
postarali o zatraktívnenie nášho štúdia svojím vi- 
deom, ktorým nám predstavili verejnú správu 
Kanady. Po odbornej stránke viedla projekt prof. 
JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., v tvorivej spolu-
práci s Ing. Luciou Grešovou. 

Toto dielo je tiež dôkazom toho, že naša uni-
verzita preukazuje otvorenosť k rôznorodým for-
mám štúdia a rozvíjaniu medzinárodných vzťa-
hov i prostredníctvom študentských iniciatív.        

Tatiana Kováčová, Tímea Fürjészová
  

s novým profesorom PETROM STRAPáKOM  
z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

  Na slovíčko                                                                                                         

A. Tóth: Keď chceme byť dobrí a úspešní v tom, čo robíme, 
musíme to robiť radi

Foto: za

Foto: archív AT

Ing. Attila Tóth získal ocenenie Študentská osob-
nosť Slovenska už po druhýkrát.
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V súčasnosti sa veľký dôraz vo vzdelávaní 
kladie na prepojenie teoretických poznatkov a 
praktických skúseností. Forma odborných stáží 
je výbornou príležitosťou pre získanie cenných 
poznatkov, ktoré sú pre ďalšie kariérne smero-
vanie po ukončení štúdia veľkou konkurenčnou 
výhodou. Slovenská republika minulý rok oslávi-
la jubilejné 10. výročie vstupu do Európskej únie. 
Členstvo v tomto elitnom klube prináša so sebou 
mnoho záväzkov, ale aj príležitostí, ktoré treba 
využiť. 

Pôsobiť na diplomatickom pracovisku v tíme 
skúsených odborníkov bolo pre mňa cennou 
celoživotnou skúsenosťou. Pracovná náplň stá-
že bola skutočne rôznorodá. Mal som možnosť 
zúčastňovať sa na rokovaniach v Rade EÚ tý-
kajúcich sa problematiky SPP, potravinárstva, 
fytosanitárnych otázok, ochrany spotrebiteľa, 
potravinovej bezpečnosti a to na rôznych politic-
kých úrovniach od najvyššej, ktorou bola Rada 
ministrov, až po rokovania pracovných skupín 
pre jednotlivé oblasti spadajúce do portfólia tém 
OPP SZ EÚ v Bruseli. Veľkým prínosom pre mňa 
bola účasť na konferenciách a workshopoch za-
meraných na rôzne témy: ekologické poľnohos-
podárstvo v podmienkach EÚ, ochrana pôdy a 
biodiverzity, nové právne normy a ich dopady na 
európsky agrosektor a pod. Za nezabudnuteľnú 
považujem i účasť na najväčšej svetovej výstave 
morských produktov SeaFood Expo a na Forum 
for the Future of Agriculture. Integrálnou sú-
časťou stáže v Bruseli bola zodpovedná práca v 
kancelárii (mimochodom, lokalizovanej priamo 

v srdci EÚ, len pár metrov od Európskej komisie 
a Rady EÚ). Medzi každodenné činnosti, ktorý-
mi som bol poverený, patrilo spracovanie repor-
tov z konferencií či rýchlych správ, tzv. flashov, 
o dianí v Bruseli a ich odoslanie odborníkom na 
Ministerstvo pôdohospodárstva a RV SR, prípad-
ne spracovanie rôznych podkladov a materiálov 
pre ďalšie využitie. Pracovná atmosféra na odde-
lení bola skvelá. Celý tím pracoviska je zložený 
z profesionálov. Od každého z nich som sa veľa 
naučil a získal som nový pohľad na problema-
tiku poľnohospodárstva, európskej integrácie, 
diplomacie a medzinárodných vzťahov priamo 
z praxe. Navyše, výsledkom mojej stáže bolo vy-
pracovanie záverečnej práce vo forme prípadovej 
štúdie na tému komitologických pravidiel a ich 
implikácií pre proces autorizácie GMO kukurice 
1507 Pioneer (v anglickom jazyku) a zostavenie 
praktickej príručky o EÚ pre delegátov MPaRV SR 
pre potreby nadchádzajúceho SK PRES 2016 (v 
anglickom i slovenskom jazyku). 

Za príležitosť vyskúšať si prácu na takom dô-
ležitom mieste, akým je Stále zastúpenie SR pri 
EÚ v Bruseli, by som sa veľmi rád poďakoval 
Ministerstvu zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR. Moje poďakovanie patrí aj celému 
tímu OPP - garantovi stáže a vedúcemu oddelenia 
Matejovi Hudecovi, Martinovi Chudému, Helene 
Lettrichovej, Jane Revákovej a Márii Bírešovej za 
ich odborné rady, ktoré mi počas celej doby stá-
že odovzdávali, za prejavenú dôveru a vynikajúci 
ľudský prístup. Čas strávený v Bruseli považu-
jem za skutočnú „školu života“, ktorá mi dala 

nesmierne veľa skúseností v podobe rôznych zá-
žitkov, ale i nových situácií, ktorým som musel 
čeliť. Každému študentovi odporúčam prekročiť 
územie komfortnej zóny - to je práve ten priestor, 
v ktorom sa začínajú diať zázraky! Navyše, nám 
študentom SPU môže byť inšpiráciou, že Matej 
Hudec a Jana Reváková, ktorí v súčasnosti pôso-
bia na OPP SZ SR, sú absolventmi SPU v Nitre, 
čo je dôkazom toho, že naša univerzita poskytu-
je výborné základy pre úspešnú a kvalifikovanú 
prácu v oblasti poľnohospodárstva v kombinácii 
s diplomaciou či problematikou európskych zále-
žitostí.         David Bielik, FEM 

Vytvorenie globálnej siete akademických a výskumných inštitúcií, ktoré sa zameria-
vajú na rozvoj vidieka a rozvoj odľahlých oblastí, bolo hlavným cieľom workshopu 
s názvom Vytvorenie globálnej siete vzdelávania a výskumu pre regionálny rozvoj 
(Creating a Global Network of Education and Research for Regional Development), 
ktorý sa konal 24. - 26. januára na Univerzite v Kagošime (UK) v Japonsku. Zúčastnili 
sa na ňom aj zástupcovia FEŠRR - Ing. Martin Mariš, PhD., a Ing. Marián Kováčik, PhD.

V rámci projektu Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a imple-
mentácie výsledkov výskumu a vývoja  do vzdelávacích programov - TRIVE (ITMS 
26110230085) sa  26. novembra - 2. decembra 2014 zástupcovia TF - dekan prof. Ing. 
Zdenko Tkáč, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Ing. Štefan Po-
gran, CSc., vedúci Katedry dopravy a manipulácie Ing. Ľubomír Hujo, PhD., a od-
borná asistentka Ing. Daniela Uhrinová, PhD., zúčastnili na mobilite v Švajčiarsku. 

Projekt TEMPUS úspešne napreduje 

Cieľom bolo podporiť predchádzajúcu spo-
luprácu s výskumným strediskom Agroscope 
Räckenholz-Tänikon (ART) a vybudovať nové 
kontakty pre potreby plánovaných projektov 
v rôznych oblastiach ako napr. meranie emisií 
poľnohospodárskej techniky, využívanie bio-
palív v praxi či testovanie biopalív a bioolejov. 
Pracovná cesta bola príležitosťou prerokovať 
budúcu kooperáciu medzi SPU a ART pre potre-
by využívania novovybudovaných laboratórií v 
rámci projektu Vybudovanie výskumného centra 
„AgroBioTech“, v rámci ktorých sa plánuje skú-
manie nového technologického postupu merania 
a zisťovania emisií poľnohospodárskej techniky. 
Výsledkom mobility je dohoda o príprave memo-
randa o porozumení medzi oboma inštitúciami 
a prijatí dvoch doktorandov z Katedry dopravy 

a manipulácie na odbornú stáž vo výskumnom 
stredisku na jeseň 2015. Súčasťou pracovnej cesty 
bola návšteva medzinárodného veľtrhu poľno-
hospodárskej techniky AGRAMA v Berne. Veľmi 
podnetným bolo aj stretnutie s Dr. Helmutom 
Kőhlom, odborníkom na exaktné vedy.                                                                       

Ing. Daniela Uhrinová, PhD., TF

Zástupcovia TF pod vedením dekana prof. 
Ing. Zdenka Tkáča, PhD., sa 4. – 6. februára 
zúčastnili na pracovnej návšteve Jihočeskej 
univerzity v Českých Budějoviciach. Konala 
sa  na pozvanie dekana Zemědělskej fakulty 
Dr.h.c. prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc. Zú-
častnené strany diskutovali o možnostiach 
spolupráce medzi fakultami, ktorá sa bude v 
oblasti vedeckej činnosti orientovať na prípra-
vu medzinárodných publikácií registrovaných 
v databázach SCOPUS a Web of Knowledge, 
ale aj na participáciu na organizovaní študent-
ských a doktorandských konferencií. Partneri 
sa zároveň budú informovať o pripravovaných 
vedeckých podujatiach, stretnutiach odbor-
ných technických pracovných skupín, výsta-
vách a pod. Zástupcovia fakúlt budú navzá-
jom členmi a oponentmi v komisiách pre štát-
ne skúšky a členmi v komisiách pre odborný 
rast pracovníkov.   

Doc. Ing. Roman Gálik, PhD., TF

Európske skúsenosti študenta FEM v Bruseli
V minulom akademickom roku som mal možnosť absolvovať trojmesačnú odbornú stáž na 
Oddelení poľnohospodárskej politiky Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

Japonský vidiek dnes čelí viacerým výzvam  

Technická fakulta 
rozširuje možnosti 
spolupráce

Zástupcovia TF rokovali so švajčiarskym 
výskumným strediskom ART 

David Bielik (v strede) s tímom OPP. Zľava: He-
lena Lettrichová, Matej Hudec (absolvent SPU), 
Jana Reváková (absolventka SPU), Mária Bírešo-
vá a Martin Chudý.         Foto: archív DB

Projekt TEMPUS 530397, ktorý 
koordinuje SPU prostredníc-
tvom prof. JUDr. Eleonóry Ma-

rišovej, PhD., je vo svojom poslednom roku rea-
lizácie. Zo 14-tich zapojených partnerov (Rusko, 
SR, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko), prevládajú 
ruské univerzity (5), na ktoré je projekt zamera-
ný. Využitím e-learningovej platformy Moodle, 
ktorá sa vytvorila práve vďaka projektu TEMPUS 
a bude naplnená siedmimi tréningovými progra-
mami a 51 kurzami, budú mať študenti, učitelia 
a experti z oblasti životného prostredia, možnosť 

využiť inovatívne formy vzdelávania. Na zaruče-
nie efektívnosti a kvality programov boli kurzy 
detailne hodnotené externými expertmi a na zák-
lade ich odporúčaní budú programy v ďalšej fáze 
dolaďované. Kvalitu overí aj pilotné testovanie 
kurzov, ktoré tiež poukáže na silné a slabé články 
e-learningu a spôsobu výučby. Na zaručenie udr-
žateľnosti projektu bude v ďalšej fáze podpísaná 
aj sieťová rámcová zmluva medzi ruskými part-
nermi, ktorá umožní úspešne pokračovať v ponu-
ke programov aj po skončení projektu.      
                                          Ing. Lucia Grešová, FEŠRR

Pozvanie našim pedagogickým pracovníkom 
zaslala UK na základe kooperácie v rámci pro-
jektu „Rozvoj medzinárodnej spolupráce za 
účelom transferu a implementácie výsledkov 
výskumu a vývoja do vzdelávacích programov“ 
– TRIVE. 

„Súčasťou workshopu bola návšteva vidieckej 
oblasti Shimoda neďaleko Kagošimy, ktorá čelí 
podobným výzvam ako mnohé európske vidiec-
ke oblasti, súvisiacim s pracovnou migráciou, 
odlivom mladej pracovnej sily z vidieka do miest 
a starnutím populácie. Druhou navštívenou ob-

lasťou bol ostrov Amami, severne od Okinawy, 
ktorý sa až do 60. rokov minulého storočia po-
kladal za nerozvinutý. Vládnymi intervenciami a 
reguláciami sa podarilo zvýšiť kvalitu života na 
tomto ostrove, ale v súčasnosti, tak ako mnohé 
odľahlé oblasti, čelí podobným výzvam ako vi-
diecke oblasti či už v Japonsku alebo v Európe,“ 
dozvedeli sme sa. Podľa účastníkov workshopu 
prínosom pre SPU je možná budúca spolupráca 
zainteresovaných krajín v oblasti výskumu roz-
voja vidieka a realizácia výmenných pobytov pre 
našich študentov.                rch

Na tanečné parkety pozývala Dominika Titko-
vá & Friends, DJ Roman a Cimbálová muzika 
Jožky Severina z Kostic, večerom úspešne spre-
vádzala moderátorská dvojica Lucia Richterová 
a Marián Stolár. 

Nechýbali dobré vína z produkcie spoločnosti 
Château Topoľčianky, chutné jedlá a najmä vý-
borná nálada, ktorá neopúšťala zúčastnených 
hostí  do skorých ranných hodín. Výhercov 
zlosovateľných vstupeniek potešili nielen zau-
jímavé ceny, ale aj čokoládové figúrky sovičiek. 

Podľa ohlasov, ktoré sme zaznamenali, 8. roč-
ník sa vydaril. 

„Ples bol pestrý, zaujali tance i módne kre-
ácie, potešili zlosovateľné vstupenky. Boli na 
ňom aj moji rodičia a odchádzali sme veľmi 
spokojní. Svedčí o tom aj to, že sme sa zabá-
vali až do konca,“ povedal Ing. Roderik Virágh. 
„Ples bol na úrovni, s vynikajúcim kultúrnym 
programom. Verím, že bude organizovaný aj v 

budúcom roku,“ konštatovala doc. Adriana Ko-
lesárová. 

A ako zhodnotila ples prorektorka doc. Ro-
berta Štěpánková, organizátorka za SPU? 

„Pozitívne vnímame, že spolupráca a vzá-
jomné dobré vzťahy s UKF sa prezentujú aj to-
uto formou. Je veľmi dôležité, že je vytvorený 
priestor na spoznávanie sa a upevňovanie kon-
taktov aj v spoločenskom prostredí a mimo pra-
covných povinností. Teší nás, že atmosféra ple-
su bola aj tento rok výborná, obdiv starších, ale 
i mladších, už tradične patril cimbalovke Jožky 
Severina. Domnievame sa, že za tie roky orga-
nizovania sme ho dostali na vysokú úroveň, 
to však môžu objektívne  zhodnotiť  len hos-
tia plesu. Posúvať úroveň tohto podujatia stále 
vyššie je pre organizátorov náročné, ale som si 
istá, že sa to vzájomnou spoluprácou štábom 
oboch univerzít bude dariť aj naďalej.“                             

          Renáta Chosraviová

Akademický ples nitrianskych univerzít 
opäť v znamení elegancie a skvelej nálady
pokračovanie zo strany 1

Foto: archív MK

Na mobilite vo Švajčiarsku. Foto: archív DU
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JUDr. JANA  
SOCHOROVÁ
Pracovná pozícia:  
vedúca Útvaru sprá-
vy majetku SPU 
v Nitre
Miesto narodenia: 
Vráble
Vek: Som žena bez 
veku J.

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Doktorkou J.   
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Právnickú fakultu Univerzity Komenského v 
Bratislave. Moje rozhodnutie študovať právo 
bolo skôr spontánne, ale správne. Toto štú-
dium dáva človeku solídny základ do života 
a je do značnej miery univerzálne – právnici 
sa veľmi dobre uplatnia i mimo vlastného od-
boru, či už v oblasti ekonomiky alebo verejnej 
správy.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
So svojou babičkou, bola to úžasná žena.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Z neterinej dcérky, ktorá mi stále robí veľkú 
radosť.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Fungovanie štátnej a verejnej správy a samo-
zrejme zdravotníctvo. 
Čo rada čítate (počúvate)? 
Rada čítam cestopisy a kuchárske knihy J.  
Z hudobnej produkcie sú to skladby od Joea 
Cockera a Chrisa Reu.
Aké máte koníčky? 
Varenie, pečenie. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Áno, mám a neviem sa ho zbaviť J.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?
Zdravie a rodina.
Máte nejaký obľúbený citát? 
„Ryba aj vzťahy začínajú hniť od hlavy.“ 
(V. Savčenko)                                                  rch

 v zrkadle                    

 vEsEloU CerUzkOU 

Študentky FZKI sú medzi 
finalistami súťaže Unilever

Svoj projekt navrhli na jednu z 
piatich tém, ktorou bolo životné 
prostredie. Úlohou bolo vytvo-
riť niečo šetrné k životnému 
prostrediu a zároveň aj využi-
teľné. 

„Ako prvé nám napadlo vybudovať niečo náuč-
né pre deti. Na realizáciu myšlienky sme  potre-
bovali vhodný priestor. Po dohode s kompetent-
nými sme dostali k dispozícii pozemok na ZŠ v 
Lednických Rovniach. Areál školy je priestranný 
a od riaditeľky sme mali plnú podporu pre svoju 
tvorbu. Vytvorili sme projekt náučného detské- 
ho ihriska z recyklovaných a trvalo udržateľných 
materiálov. Naším cieľom bolo poukázať na hra-
vú formu učenia, v rámci ktorého niektoré ho-
diny vybraných predmetov môžu prebiehať von-
ku, ako aj na šetrné využitie materiálu, určeného 
na vyhodenie,“ hovoria študentky. Konkurencia 
bola silná, spolu bolo prihlásených 77 projek-
tov. Svojím projektom s názvom „Škola hrou” sa 
však zaradili medzi prvú dvadsiatku. Z nich od-
borná komisia vyberala do finále 10 najlepších. 
„Boli sme nesmierne šťastné, keď sme sa dozve-
deli, že patríme do skupiny finalistov. Keďže z 
SPU sme sa do súťaže zapojili iba my, sme hrdé 
na to, že aj týmto spôsobom sme ju mohli zvi-
diteľniť,“ podelili sa so svojimi pocitmi úspešné 
finalistky.                                                                   rch
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Na FEM otvorili Centrum preŠtudenta.  
Je novátorské, skrátka cool!

Spoločnosť Unilever vyhlásila v Českej a Slo-
venskej republike súťaž Unilever pre študen-
tov vysokých škôl. Bola zameraná na mladých 
ľudí s inovatívnymi nápadmi v oblasti udrža-
teľného rozvoja. Dve študentky 5. ročníka FZKI 
SPU - Katarína Pecháčková a Stanislava Rojko-
vá, neváhali a zapojili sa do nej. 

Slovenský agrobiznis potrebuje ako soľ mladých, dynamických manažérov. Práve SPU  v Nitre má 
ambíciu takýchto ľudí pripravovať. 

Rozvíjať študentskú kultúru, prispievať k skvalitneniu komunikácie medzi vedením fakulty a 
študentmi, vytvoriť pre študentov priestor, kde sa môžu pravidelne stretávať   a pracovať na svo-
jich projektoch, je poslaním nového Centra preŠtudenta na Fakulte ekonomiky a manažmentu 
SPU, ktoré 28. januára slávnostne otvorila dekanka doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.  

S víziou vytvoriť vlastné centrum pre študentov, 
ktoré bude rozvíjať ich kultúru, zahŕňajúcu prv-
ky štúdia, aktívneho prístupu k napĺňaniu život-
ných zámerov, relaxu a poznávania nového, priš-
la pred dva a pol rokom skupinka študentov FEM. 
Hlavnou iniciátorkou bola Ing. Lucia Richterová, 
doktorandka FEM. Aj v spolupráci s pracovníkmi 
Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, 
najmä Janou Šimunekovou, autorkou dizajnu, 
ale aj Jurajom Macánkom, Alexandrou Takáčo-
vou a ďalšími zanietenými kreatívnymi mladými 
ľuďmi, spoločne vytvorili dielo, ktorého ambíciou 
je spájať študentov všetkých fakúlt SPU. 

„Centrum sa svojimi aktivitami bude snažiť vy-
tvoriť pre študentov prostredie, ktoré bude pod-
porovať ich hrdosť na svoju alma mater a veríme, 
že bude atraktívne aj pre potenciálnych uchádza-
čov o štúdium,“ povedala dekanka I. Zentková, 
ktorá zároveň poďakovala vedeniu SPU za podpo-
ru  myšlienky vytvorenia vlastného priestoru pre 
študentov a všetkým tým, ktorí sa podieľali na 
budovaní centra.  

Centrum preŠtudenta vzniklo v donedávna 
zmysluplne nevyužitých priestoroch, v sklade 
všetkého, čo sa „ešte niekedy zíde”, a bolo navrh-
nuté tak, aby splnilo všetky nároky moderného 
interiéru. Jeho podkrovné priestory, situované na 

3. poschodí FEM, ako aj veselé prvky interiéru, 
zaujmú už na prvý pohľad.  „Lietajúce“ knihy 
na stenách, rôznofarebné stoličky, biele palety s 
mäkkými poduškami miesto klasických pohoviek 
či nápaditý drevený stôl so sklenenými nohami z 
vínových fliaš, to všetko spolu s autorskými maľ-
bami na stenách – oblakmi, lietajúcim balónom 
a ďalšími atribútmi cestovania, pripomína štu-
dentom, že sa nachádzajú v študentskom nebi. 
                                                     Renáta Chosraviová

Je jasné, že nie každý jej 
študent chce svoju budúc-
nosť spojiť s poľnohospodár-

skou prvovýrobou či biznisom, ktorý s ňou pria-
mo súvisí. No veríme, že mnohí z vás takúto am-
bíciu máte. A určite by ste radi získali možnosť 
podieľať sa na riadení tých najúspešnejších pod-
nikov, ktoré sú v slovenskom agrobiznise pevne 
etablované. Tieto podniky majú i z dlhodobého 
hľadiska ekonomicky lákavú perspektívu, preto-
že záujem spotrebiteľov o kvalitné slovenské po-
traviny začína zažívať nevídaný boom. Dostať sa 
do povedomia najlepších agromanažérov a médií 
je pre úspešný štart vašej kariéry v agrobiznise 
veľmi dôležité.

Nová súťaž, ktorú inicioval Klub poľnohospo-
dárskych odborníkov pri SPU (KPO) v Nitre, má 
ambície spropagovať, dostať do povedomia tých z 

vás, ktorí o takúto úspešnú kariéru stoja. Chceme 
nájsť dynamických, šarmantných, vzdelaných 
mladých ľudí, schopných prezentovať moderné 
myšlienky a propagovať agrosektor a našu alma 
mater v širokej verejnosti. 

Práve otvárame 1. ročník súťaže Naj poľno 
študent/študentka. Viac informácií o súťaži, pri-
hlášku a štatút nájdete na http://www.uniag.sk/
sk/najpolno/ a na facebooku.

V rámci finálového kola budete mať možnosť 
prezentovať svoju osobnosť pred úspešnými 
predstaviteľmi nášho agrobiznisu a zaujať svojich 
potenciálnych zamestnávateľov či obchodných 
partnerov, ako i prítomné médiá. Veríme, že sa 
do súťaže prihlásite, tešíme sa na stretnutie a zo-
známenie s vami.  

 Ing. Ján Huba, CSc., Ing. Zuzana Čierna, PhD.,
 členovia Výkonného výboru KPO   

Súťaž Naj poľno študent/študentka – štart vašej 
úspešnej kariéry v agrobiznise

Študentská organizácia AIESEC poskytujúca 
vzdelanie a praktické skúsenosti pre študentov 
a čerstvých absolventov prostredníctvom za-
hraničných stáží, členstva, konferencií a pro-
jektov, hľadá nových členov. Sídlime v ŠD A. 
Bernoláka SPU v Nitre. Prihlášku nájdete na:  
http://aiesec.sk/clenstvo/        

 Mária Kleinová, prezidentka AIESEC

Stravovacia komisia SPU v Nitre oznamuje 
všetkým stravníkom z radov zamestnancov 
a študentov SPU, že sa môžu zapojiť do hod-
notenia kvality a úrovne stravovania v jedál-
ňach,  v termíne od 16. 2.  do 2. 3. 2015.
Hodnotiaci formulár bude  prístupný všetkým 
zamestnancom a študentom dennej formy štú-

dia na SPU v Nitre  cez UIS po prihlásení sa v 
sekcii eAgenda voľba ePrieskumy
(https://is.uniag.sk/auth/vv/epruzkumy/
prehled_pruzkumu.pl).
Veríme, že sa aktívne zapojíte a vyjadríte svoj 
názor! 

Členky Stravovacej komisie SPU v Nitre

Pomôžte zachovávať ľudové tradície pre 
ďalšie generácie, podporte činnosť čle-
nov FS Zobor prostredníctvom 2 % z dane.  
Ďakujeme! Viac na www.fszobor.sk

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinár-
stva SPU v Nitre oznamuje, že 25. 2. 2015 o 
13.00 h v zasadacej miestnosti Katedry ché-
mie (pavilón CH, 1. posch.) bude Ing. Diana 
Hrabovská, doktorandka na KCH FBP, obha-
jovať dizertačnú prácu na tému Vplyv meta-
lickej kontaminácie pôdy na vybrané biolo-
gicky cenné zložky zemiakovej hľuzy. 

Pozývame vás na univerzitný trh kariérnych 
príležitostí a práce s názvom 

PREZENTAČNé DNI PODNIKOV DEň  
KARIéRy SPU 2015. 

Podujatie sa bude konať  3. marca 2015 (uto-
rok) od 9.00 do 15.00 h v hlavnej budove SPU 
vo vestibule pod aulou. 
Organizuje ho Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre v rámci aktivít Kariérneho 
centra SPU (/www.uniag.sk/sk/karierne-cen-
trum-98/) v spolupráci s národným projek-
tom Vysoké školy ako motory rozvoja vedo-
mostnej spoločnosti. 
Hlavným cieľom je pomôcť študentom pri 
orientácii v kariérnych možnostiach a na trhu 
práce.               r

Posilnite naše rady

 PozváNka                                                             

 NEPrEhliadNitE                        

 ozNamUjEmE                        

V turnaji zamestnancov zvíťazili 
biotechnológovia a ekonómovia

Zamestnanci a doktorandi našej univerzity si 
zmerali sily v basketbalovom turnaji, ktorý 27. 
januára zorganizovala športová komisia OZ a 
Centrum univerzitného športu. Zúčastnili sa na 
ňom štyri tímy: TF, FEŠRR, Rektorát a spoločné 
družstvo FBP a FEM. V príjemnej atmosfére sa 
v Športovej hale SPU odohralo šesť zaujímavých 
duelov systémom každý s každým. Víťazom tur-
naja sa stalo kombinované mužstvo FBP+FEM, 
ktoré na turnaji ako jediné nenašlo premožiteľa. 

Konečné poradie: 1. FBP+FEM, 2. Rektorát, 3. 
TF, 4. FEŠRR. Obdiv si zaslúžia všetci hráči a 
najmä hráčky, ktoré napriek počiatočnému vá-
haniu našli v sebe odvahu a nebáli sa popasovať 
so súpermi (niekedy aj so sebou) o čo najlepší 
výsledok. Poďakovanie patrí nielen hráčom a di-
vákom, ale aj pracovníkom CUŠ za ich nezištnú 
pomoc pri organizácii turnaja.  

Roman Récky, OZ PŠaV pri SPU

FS Zobor SPU v Nitre bude naďalej manažo-
vať Ing. Petra Zaujecová, PhD.  Rektor prof. 
Peter Bielik jej 30. januára odovzdal meno-
vací dekrét s účinnosťou od 1. februára 2015. 

Manažérka FS Zobor  
si prevzala menovací 
dekrét 

Zapojte sa do prieskumu o kvalite stravovania

Ako sa vyjadrila Ing. P. Zaujecová, snahou FS 
Zobor bude aj naďalej šíriť ľudové tradície, roz-
víjať lásku k folklóru a národným tradíciám, pre-
zentovať výsledky práce členov jednotlivých zlo-
žiek súboru doma a v zahraničí a reprezentovať 
svojho zriaďovateľa - SPU. 

„Budeme pokračovať v snahe zachovávať tra-
dície, ako napríklad stavanie mája, koledovanie 
v období Vianoc, vinobranie a podobne. Našou 
úlohou bude rozšíriť materiálne vybavenie FS, 
nahradiť opotrebované súčasti krojov novými, 
najmä z Nitrianskej oblasti, ale aj z iných oblastí 
Slovenska. Časť nákladov bude hradená pros-
tredníctvom dotácie na podporu kultúry a špor-
tu úradu NSK.“  A aké aktivity plánuje súbor v 
blízkej budúcnosti? „V rámci letných aktivít sa 
zúčastníme na festivale Akademický Zvolen, 
kde zabojujeme o titul laureáta, ako aj na rôz-
nych podujatiach organizovaných mestom Nitra 
a SPU. V neposlednom rade veľkú pozornosť 
budeme venovať príprave 60. výročia FS Zobor, 
ktoré oslávime budúci rok,“ informovala mana-
žérka P. Zaujecová.               rch

Foto: za
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Prípravný kurz na skúšku TOEFL 
Uzávierka prihlášok: 27. 2. 2015
Termín: 9. 3. - 13. 3. 2015 (10 vyuč. h.)
Termín skúšky: 27. 3. 2015

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?

(1
/2

01
5)

(2
/2

01
5)

Dlhoročná spolupráca so študentskou organizáciou AIESEC v Nitre, ktorej je E – KU Inštitút JaIK jazykovým partne-
rom, priniesla v januári 2015 ďalšiu užitočnú akciu. Stážisti z piatich krajín sveta si po dohode s vedením E – KU pri-
pravili zaujímavé témy a pod dohľadom pedagógov ich predstavili žiakom a študentom. Snímka zachytáva príjem-
nú atmosféru z hodiny, ktorá sa konala pod taktovkou stážistiek Christiny z Taiwanu (vpravo) a  Wity z Indonézie.

Vysokoškoláci potrápili aj favoritov

Študenti, vstávať a cvičiť!

Basketbalový klub MBK SPU Nitra má pred 
sebou záverečné zápasy extraligovej súťaže 
Eurovia SBL 2014/2015. V prelomovej sezóne 
urobilo nové vedenie klubu odvážny krok a 
rozhodlo sa staviť  hlavne na mladíkov, štu-
dentov nitrianskych univerzít.  V doterajšom 
priebehu ročníka sa podarilo zverencom Ľu-
bomíra Urbana získať tri cenné víťazstva, ne-
raz však mohla byť ich bilancia aj lepšia, keď 
sa im úspešne darilo trápiť favorizovaných ri-
valov. Je zrejmé, že "vysokoškoláci" nepostú-
pia do vyraďovacích bojov, s tým sa však viac-

-menej rátalo. Vedenie klubu môže hodnotiť 
sezónu ako pomerne úspešnú, dali v nej totiž 
priestor hráčom, ktorí nikdy predtým neokú-
sili najvyššiu súťaž, respektíve v nej odohrali 
iba minimum času. Jedno je však jasné: kon-
cept má niekoľkoročné trvanie a preto sa klub 
už teraz snaží sústrediť na ďalšiu sezónu. S 
podporou oboch nitrianskych univerzít chcú 
do nej prilákať talentovaných hráčov z celého 
Slovenska. Štúdium na univerzite spojené s 
hraním basketbalu sa totiž zdá byť tou najlep-
šou cestou pre slovenský basketbal. 

Individuálna príprava na štátnice z AJ (B2, 
C1-C2)
- forma Blended Learning  (PC + lektor)
Uzávierka prihlášok: individuálna
Termín štátnic: 24. 4. (pís. č.), 15. / 22. 5. (úst. č.)

Prihlášky aj online!

# #

Študovať a hrať basketbal, ide to dokopy?
Väčšina hráčov Basketbalového klubu MBK 

SPU Nitra popri športe študuje na univerzite, 
ôsmi z nich na SPU v Nitre. Zaujímalo nás, ako 
sa im darí skĺbiť šport a štúdium, preto sme 
všetkých oslovili s rovnakou trojicou otázok.

1. Aké je to študovať a zároveň hrať basket-
bal?

2. Prihliadajú na fakulte na to, že hráš  
v najvyššej basketbalovej súťaži? 

3. Myslíš si, že venovať sa basketbalu  
a štúdiu je správna cesta?

Juraj Šimončík, 2. ročník (Bc. 
štúdium), Fakulta ekonomiky a 
manažmentu:
1. Je to rutina - tréning, uni-
verzita, tréning... V podstate 
mi to však vyhovuje. Niekedy 

je náročné hneď po tréningu bežať do školy a 
koncentrovať sa na vyučovanie, ale všetko je to 
o disciplíne.
2. Väčšinou áno, najmä občasné absencie na 
hodinách.
3. Či je to správna cesta, uvidím až neskôr, no 
momentálne hovorím áno.

Juraj Jánošík, 1. roč (Bc. štú-
dium), Fakulta záhradníctva a 
krajinného inžinierstva:
1. Na režim tréning – škola - 
tréning som zvyknutý už od 
pätnástich rokov, takže je to 
pohoda.

2. Nesnažím sa kvôli tomu osobitne na seba 
upozorňovať, ale keď to spomeniem, tak sú pe-
dagógovia väčšinou ústretoví, čo je super.
3. Správna cesta, ako pre koho. Dúfam, že pre 
mňa áno.

Patrik Petrovský, 1. roč. (Bc. 
štúdium) Technická fakulta:
1. Počas roka je to v pohode, 
ale cez skúškové obdobie je 
to náročné. Pri dvojfázových 
tréningoch sa dosť ťažko doká-
žem prinútiť do učenia, dá sa to 

však zvládnuť. 
2. Nie, veď okrem zopár spolužiakov o tom ani 
nikto nevie. 
3. Ak je taká možnosť, určite ju treba využiť.

Jakub Novysedlák, 
1. roč. (Bc. štúdium), Fakulta 
záhradníctva a krajinného inži-
nierstva:
1. Je to náročné, no myslím si, 
že vysokoškolské vzdelanie je 
dôležité. Zatiaľ sa na Slovensku 

nedá spoliehať na to, že sa človek uživí len bas-
ketbalom. Jednoducho, štúdium musím zvlá-
dať, aj keď mi to dá zabrať viac ako bežnému 
študentovi.
2. Áno, vedia to pochopiť. 
3. Ako som už povedal, je to nevyhnutné. Osob-
ne by som sa najradšej venoval iba basketbalu. 

Roman Vido, 1. roč. (Bc. štú-
dium) Fakulta európskych štú-
dií a regionálneho rozvoja:
1. Má to svoje pozitíva aj negatí-
va. Na jednej strane, po ťažkých 
zápasoch alebo tréningoch, je 

to niekedy náročné, ale na druhej strane, aspoň 
sa nenudím doma pred televízorom J. Snažím 
sa rozvrh prispôsobiť tréningom, aby som všet-
ko stíhal. Väčšinou to nie je problém.
2. Nie, musím sa zúčastňovať na cvičeniach a 
prednáškach ako každý iný študent.
3. Je to individuálne, ale myslím si, že keď má 
niekto možnosť hrať a študovať zároveň, je to 
len výhoda.

Marian Kysela, 3. roč. (Bc. štú-
dium), Fakulta záhradníctva a 
krajinného inžinierstva:
1. Podľa mňa sa to dá zvládnuť, 
doteraz som nemal problémy 
so skúškami alebo zápočtami. 
Snažím sa nevynechať ani je-

den tréning a zároveň si zadeliť rozvrh tak, aby 
som stíhal aj basketbal aj prednášky. Zatiaľ sa 
mi to vždy podarilo.
2. Nemyslím si, že by sa na to prihliadalo a ni-
kdy som to od nikoho ani nežiadal. Možno len 
vtedy, keď musím o pár minút skôr odísť z hodi-
ny, aby som stihol tréning, inak sa snažím nevy-
hovárať na basketbal.
3. Myslím, že áno. Hocikedy sa môže stať, že sa 
zraním a budem nútený s basketbalom skončiť. 
Takto sa budem môcť realizovať aj v inej ako 
športovej oblasti. 

Adam Samek, 1. roč. (Bc štú-
dium), Fakulta ekonomiky a 
manažmentu:
1. Dá sa to zvládnuť. Univerzit-
né štúdium neobmedzuje moju 
účasť na tréningoch alebo zápa-
soch, takže sa dá povedať, že je 

to v pohode. Viacero predmetov som si musel 
prehodiť na iné termíny, aby som stíhal trénin-
gy, ale pedagógovia boli ústretoví.
2. Nie, pristupujú ku mne ako k ostatným štu-
dentom. Myslím si, že málokto vie, že hrám 
basketbal.
3. Podľa mňa je to super. Hrám basketbal a popri 
tom študujem a mám dostatok času na oboje. 

Adam Štefek, 2. roč. (Bc. štú-
dium), Fakulta európskych 
štúdií a regionálneho rozvoja:
1. Nie je to jednoduché, mu-
sím si upravovať rozvrh tak, 
aby som stíhal tréningy. Sna-
žím sa oboje skĺbiť, ale nie 

vždy sa to darí.
2. Niektorí pedagógovia áno, väčšina však po-
važuje basketbal za voľnočasovú aktivitu.
3. Škola je dôležitá a basketbal ma baví, takže 
asi tá najlepšia.

Michal Duchovič, MBK SPU Nitra 

Do školy autobusom alebo autom... na vyučovaní pohodlne v lavici... na hodinách telesnej vý-
chovy ospravedlnenka... po príchode domov učenie, sedenie za počítačom a sledovanie televí-
zie... Na pohyb nezostáva chuť a ani čas, hoci je všeobecne známe, aký obrovský prínos má pre 
organizmus človeka, pre jeho fyzické a psychické zdravie.

Napriek hrozivým prognózam, v posledných 
rokoch stúpol záujem ľudí o cvičenie, začali sa 
zaujímať o to, ako vyzerajú, ako sa stravujú. 
Pre mnohých sa zdravý životný štýl stal súčas-
ťou ich života. 

Na pôde SPU v Nitre funguje Centrum uni-
verzitného športu, ktoré vytvára pre študentov,  
zamestnancov a širokú verejnosť výborné pod-
mienky pre cvičenie a šport. Študenti SPU majú 
v rámci svojho študijného plánu možnosť zvoliť 
si telesnú výchovu ako voliteľný predmet a roz-
víjať tak svoju osobnosť v duchu kalokagatie, 
čiže harmónie tela a ducha. 

Centrum univerzitného športu ponúka štu-
dentom profesionálny prístup a vybavenie na 
úrovni bezplatne, pretože finančná stránka 
často odrádza od pravidelného športovania. 
Treba si len vybrať šport, ktorý vás bude baviť 
a motivovať, aby ste mali snahu dosiahnuť sta-
novené výsledky. 

Čo ponúkame?
AEROBIK, BODy WORK, BODy STyLING, 

DANCE AEROBIK. Toto cvičenie môžete na-
zvať ako chcete. Čaká vás hodina zameraná na 
spaľovanie tukov a formovanie postavy, vhodná 
rovnako pre začiatočníkov i pokročilejších, pod 
vedením lektorky aerobiku. Počas hodín sa oboz-
námite s rôznymi druhmi aeróbneho cvičenia  
a s aktuálnymi trendmi v aerobiku a fitness.

PLÁVANIE. Ak máte radi vodu a pohyb v nej, 
zbytočne nepremýšľajte a príďte sa zdokonaliť  
v jednotlivých plaveckých štýloch. Môžete si do 
sýtosti zaplávať pod dohľadom trénerov, ktorí 
každý tréning vedú s ohľadom na vaše individu-
álne plavecké schopnosti a zručnosti.

POSILňOVANIE. Máte možnosť vyformovať si 
postavu, nabrať svalovú hmotu, zlepšiť kondíciu, 
silu či držanie tela pri cvičení s činkami a na po-
silňovacích strojoch. Skúsení lektori vám ochot-
ne poradia pri výbere vhodných cvikov, pomô-
žu zvládnuť techniku cvičenia a oboznámia vás  
s rôznymi druhmi tréningov.

Ak sú vašou „šálkou kávy“ kolektívne športy, 
môžete si vybrať HALOVÝ FUTBAL, VOLEJBAL, 
BASKETBAL alebo FLORBAL. Získate zručnosti 
v danom športe, zlepšíte svoju kondíciu a predo-
všetkým, skvele si zahráte!

Čo od vás očakávame?
Snahu urobiť niečo pre svoje zdravie, chuť za-

baviť sa a uvoľniť.

Zaujalo vás čo ste si práve prečítali a nemáte 
ešte telesnú výchovu zapísanú vo vašom rozvr-
hu? Tak „šup, šup, do toho...vstávať a cvičiť!“

Roman Hrnčár, CUŠ

SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamu-
je, že 16. 1. 2015 nás vo veku 72 rokov navždy 
opustila Mária Bartková, bývalá zamestnan-
kyňa Vydavateľstva SPU. Naposledy sme sa 
s ňou rozlúčili na Párovskom cintoríne v Nitre. 
SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamu-
je, že 21. 1. 2015 nás vo veku 64 rokov navždy 
opustil Štefan Vaščák, dlhoročný zamestna-

nec autodopravy. Naposledy sme sa s ním roz-
lúčili na Mestskom cintoríne v Nitre. 
SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, 
že 3. 2. 2015 vo veku 79 rokov navždy odišiel 
bývalý dlhoročný zamestnanec rektorátu Ing. 
Eugen Jakab. Na poslednej ceste sme ho od-
prevadili na miestnom cintoríne v Nitrian-
skych Hrnčiarovciach.         Česť ich pamiatke!

 s PiEtoU                                                                    

LETO 2015
Nemecký zamestnávateľ v potravinárskom priemysle ponúka prázdninovú 
brigádu pre študentov VŠ počas lestných mesiacov (jún – september 2015). 
Predpokladaný počet miest: 80  
 Zabezpečená je:     preprava do SRN
      ubytovanie 
     1 podnikový lekár a zubár
       hrubá mesačná mzda 950 až 1048 eur.

Prihlásiť sa môžete do apríla t.r. na tel. čísle: 032/7430 773, 0902 220 825.

Bližšie informácie o ponuke práce v SRN nájdete aj na  
www.polnohospodar.sk/e-priloha, www.facebook.com/SPUNitra alebo 
www.kc.uniag.sk (pre študentov).

Foto: Ján Csillag


