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polnohospodár
Každé jubileum má svoje 

pozadie i pointu vzniku. 
Takým je 90. výročie pôdo-
hospodárskych vied v Če-
chách a na Slovensku, ktoré 
sme si dôstojne pripome-
nuli v uplynulých februá-
rových a marcových dňoch. 

História inštitucionálne organizovanej vedy 
a výskumu v tejto oblasti sa oficiálne začala 
28. decembra 1924 založením Československé 
akademie zemědělské (ČAZ) v Prahe. Napl-
nila sa snaha osvietencov mnohých generácií 
od 18. storočia o kreovanie učenej spoločnosti 
s orientáciou na tvorbu a využívanie aktuál-
nych výsledkov bádania pre efektívny rozvoj 
poľnohospodárstva. Pri vzniku akadémie bola 
rozhodujúca úloha jej jednomyseľne zvole-
ného prvého predsedu  – Slováka, Dr. Milana 
Hodžu, ministra poľnohospodárstva prvej 
Československej republiky, v úzkej súčinnosti 
s vedeckou a hlavne osvetovou činnosťou čes-
kých profesorov J. Stoklasu a B. Erbena. ČAZ 
bola po švédskej a francúzskej akadémii tre-
ťou najstaršou v Európe. Priamou inšpiráciou 
vzniku akadémie pre jej zakladateľov boli hos-
podárske a demografické zmeny vidieka vo vy-
spelom zahraničí vo vzťahu k rastu rastlinnej 
a živočíšnej produkcie pre potreby rozvíjajú-
ceho sa priemyslu. Podľa Milana  Hodžu aka-
démia nie je umelým útvarom, ale vývojovou 
nutnosťou pre zakotvenie nášho poľnohospo-
dárstva na bezpečnej pevnine vedy. Akadémia 
nechce byť spoločnosťou, ktorá je odtrhnutá 
od života. Musí byť spojená s praxou, aby z nej 
čerpala veda a z vedy zase prax. Myšlienka za-
kladateľov je plne aktuálna aj v súčasnosti. Za-
kladatelia jednoznačne chápali ako organickú 
súčasť rozvoja poznania aj poľnohospodárske 
školstvo, ktoré spolu s „pokusníctvom“ potre-
buje svoj samostatný život a slobodu vývoja 
v prospech zabezpečenia zdrojov užitočných 
produktov pre zdravú spoločnosť a produkciu. 
To je len výber z ich pôsobenia platný aj dnes. 

Akadémia počas 90 rokov existencie prešla 
hlbokými organizačnými zmenami, ktoré sme 
si pripomenuli na dvoch oslavách jedného ju-
bilea v Nitre (vo februári) a Prahe (v marci). 
Naše učené spoločnosti SAPV a ČAZV sú od 
roku 1991 samostatnými inštitúciami, ktoré 
sa v intenciách zakladateľov snažia naplniť ich 
posolstvo vzájomnej interakcie pôdohospo-
dárskej vedy a praxe pre rozumné využívanie 
zdrojov našej prírody a ľudského tvorivého po-
tenciálu pre dobrú budúcnosť.

Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Knižnica ponúka 
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Pri príležitosti Dňa učiteľov, keď si už tradične pripomíname posolstvo a odkaz pedagóga a 
mysliteľa Jána Amosa Komenského, rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil osob-
nosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity, dosiahli mimoriadne výsledky vo vý-
chovno-vzdelávacom procese a vedeckovýskumnej činnosti. Na návrh dekanov jednotlivých 
fakúlt odovzdal 30. marca ďakovný list šiestim pedagógom, za celouniverzitné pracoviská bola 
ocenená kvestorka doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

V Kongresovom centre SPU v Nitre sa 8. apríla 
konala konferencia Univerzitnej organizácie 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a 
vedy pri SPU v Nitre. Zúčastnili sa na nej de-
legáti konferencie, predstavitelia OZ PŠaV na 
Slovensku, členovia vedenia SPU a fakúlt, AS 
SPU v Nitre. 

SPU si pripomenula Deň učiteľov. 
Ocenila významné osobnosti 

Odborári rozšírili svoju 
členskú základňu

Prednáška indonézskeho 
veľvyslanca na FEŠRR

Ceremoniál viedla prof. RNDr. Zdenka Gálo-
vá, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a 
ECTS. Vo svojom  úvodnom príhovore v krátkosti 
zdôraznila význam posolstva J. A. Komenského, 
ktorý bol hlboko presvedčený, že dobrá škola 
robí človeka lepším. Pripomenula, že stále je dô-

vod vracať sa k jeho myšlienkam a vzdávať hold 
jednému z najušľachtilejších povolaní – povola-
niu učiteľa. „Byť dobrým pedagógom si vyžaduje 
veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé mysle-
nie, vychádzajúce zo sústavného vzdelávania sa 
a analyzovania výsledkov vlastnej práce. Aj na-
priek tomu, že školstvo v súčasnosti prežíva po-
merne zložité obdobie, vždy dominuje snaha pe-
dagógov vychovať pre život vzdelaných a schop-
ných mladých ľudí,“ povedala prof. Z. Gálová.

Následne spoločne s doc. Ing. arch. Robertou 
Štěpánkovou, PhD., prorektorkou pre informa-
tizáciu a rozvoj univerzity, predstavili navrhnu-
tých na ocenenie (na snímke sprava): z Fakulty 
agrobiológie a potravinových zdrojov bol ocene-

ný prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.,  z Fakul-
ty biotechnológie a potravinárstva prof. MVDr. 
Peter Massányi, DrSc., z Fakulty ekonomiky a 
manažmentu doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc., 
z Technickej fakulty doc. Ing. Jana Lendelová, 
PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inži-

nierstva doc. Ing. Peter Halaj, CSc., z Fakulty 
európskych štúdií a regionálneho rozvoja Ing. 
Eva Balážová, PhD. Na návrh rektora SPU bola 
ocenená doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. 

Rektor prof. P. Bielik vo svojom príhovore naj-
skôr vyjadril poďakovanie fakultám. „Navrhli ste 
na ocenenie osobnosti, ktorých životná cesta je 
úzko spätá s činnosťou na SPU. Nie je to jednodu-
chá cesta. Vyžaduje si neustále samovzdelávanie, 
veľa času stráveného za katedrou, vedeckou čin-
nosťou, nad projektmi a pod. Hlavným poslaním 
ocenených je vychovávať, vzdelávať a zaoberať sa 
vedou. Väčšina z nich však pôsobí aj na vedúcich 
pozíciách, z toho vyplýva veľa ďalších povinnos-

Naše akadémie,  
naša veda a jubileum

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

Srdečne vás pozývame na finále 1. ročníka súťa-
že Naj poľno študent/študentka 28. apríla 2015  
o 14.30 h v aule SPU. Cieľom je  prezentovať am-
bicióznych študentov, ktorí chcú svoju budúcnosť 
spojiť s poľnohospodárskou prvovýrobou či s ňou 

súvisiacim biznisom. Do súťaže je prihlásených  
22 finalistov, na prvom stretnutí 8. apríla sa zú-
častnilo 9 z nich (na snímke). Viac informácií  
o súťaži nájdete na www.uniag.sk/sk/najpolno, 
www.poda2015.wbl.sk.                  r

V rámci hlavného bodu programu doc. RNDr. 
Zuzana Hlaváčová, CSc., predsedníčka Výboru 
UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre, predniesla Sprá-
vu o činnosti organizácie za uplynulé obdobie. 
Poďakovala všetkým členom odborov a Výboru 
UO, ktorí neúnavne pripravujú pre zamestnan-
cov kultúrne, športové či iné podujatia súvisia-
ce s regeneráciou pracovných síl. Okrem iného 
prítomných informovala o stave členskej základ-
ne. K 31. decembru 2014 univerzitná organizá-
cia združovala spolu 574 odborárov, z toho 125 
dôchodcov. Ako predsedníčka poznamenala, v 
porovnaní s minulým rokom došlo k miernemu 
nárastu členskej základne, pričom stálou úlohou 
naďalej zostáva jej stabilizácia.

Na konferencii vystúpil aj Ing. Pavel Ondek, 
predseda OZ PŠaV na Slovensku, ktorý urobil 
analýzu počtu zamestnancov a mzdových pros-
triedkov na verejných vysokých školách na Slo-

Veľvyslanec Indonézskej republiky v SR Dju-
mantoro Purbo prijal pozvanie FEŠRR na odbor-
nú prednášku pre študentov FEŠRR a FEM, ktorí 
v tomto semestri navštevujú predmet medziná-
rodné právo. Zameraná bola na medzinárodnú 
diplomaciu a zúčastnení sa mohli dozvedieť zau-
jímavé skutočnosti z diplomatických rokovaní na 
príklade vzniku Indonézskej republiky. D. Purbo 
je vzácnym a vítaným hosťom FEŠRR. V tomto 
akademickom roku už navštívil našu fakultu a za-
ujímal sa o indonézskeho študenta Agunga War-
danu, ktorý na FEŠRR študuje na bakalárskom 
stupni.  

 Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., FEŠRR

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

Finále súťaže  Naj poľno študent/
študentka sa blíži

pokračovanie na strane 2
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Hostia konferencie.                            Foto: PM

 Veľvyslanec D. Purbo medzi študentmi SPU.

Medzi nimi boli aj dvaja doktorandi SPU - Ing. 
Attila Tóth z Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva a Ing. Andrej Cupák  z Fakulty eko-
nomiky a manažmentu. Podľa prezidenta, lau-
reáti sú mladí ľudia s výnimočnými príbehmi, 
ktorí sa napriek mladému veku presadzujú vo 
svojom odbore, obohacujú tým slovenskú vedu a 

Prezident SR prijal laureátov 
súťaže Študentská osobnosť 
Slovenska

Prezident SR Andrej Kiska prijal 24. marca 
v Prezidentskom paláci jedenásť laureátov 
celoslovenskej súťaže Študentská osobnosť 
Slovenska 2013/2014. 

Foto: archív EM
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Symbolické prestrihnutie pásky sa konalo 24. 
marca za prítomnosti zástupcov vedenia uni-
verzity – prorektora pre vedu a výskum prof. 
Ing. Jána Gaduša, PhD., (na snímke s riaditeľ-
kou SlPK), dekanky FEM prof. Dr. Ing. Eleny 
Horskej, dekana FBP prof. Ing. Jána Tomáša, 
CSc., prodekana FZKI  pre vedu a výskum doc. 
Ing. Dušana Igaza, PhD., riaditeľky Krajskej 
knižnice Karola Kmeťku Mgr. Moniky Lobodá-
šovej, riaditeľky Agroinštitútu Ing. Márie Deb-
recéniovej, zamestnancov a študentov SPU. 

„Našou snahou bolo vytvoriť oddychovú 
zónu pre všetkých návštevníkov knižnice  
a študentov, ktorí majú v budove prednášky. 
Výsledkom je nielen estetický, ale aj funkčný 
priestor - pokojné miesto pre oddych a relaxá-
ciu,“ priblížila myšlienku vytvorenia „Relax fo-
ajé“ riaditeľka SlPK Mgr. Beáta Bellérová, PhD. 

Ďalšou novinkou je Malá študovňa. Tento 
priestor sa donedávna využíval na prednášky. 
„Chýbala nám študovňa pre spoločnú prácu, v 
ktorej budú môcť študenti pokojne komuniko-
vať a pracovať na projektoch bez toho, aby vy-
rušovali ďalších návštevníkov knižnice. Nový 
priestor, v ktorom je k dispozícii aj tabuľa a da-
taprojektor, poskytuje tieto možnosti,“ prezen-
tovala nové priestory B. Bellérová. 

K slávnostnej atmosfére sprístupnenia „vy-
lepšených“ priestorov určite prispelo aj hudob-
né vystúpenie členov Divadielka na Osmičke 
a výstava: „Čo robí knižnica, keď je všetko na 
webe?“ Poskytla informácie o činnosti knižni-
ce, napr. o tom, že buduje digitálnu knižnicu, 
získava, ukladá, archivuje a sprístupňuje born 
digital dokumenty, učí študentov ako pracovať 
s informáciami, poskytuje jedinečný priestor na 
štúdium, písanie prác, ale aj oddych.            rch

V knižnici vytvorili novú oddychovú 
zónu a študovňu 

Čím zaujala konferencia  
o bezpečnosti a kontrole 
potravín? 

pokračovanie zo strany 1
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Zúčastnilo sa na nej takmer 150 účastníkov zo 
Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, 
Rakúska, Ruska, Veľkej Británie a Nemecka. For-
mou referátov bolo prezentovaných 28 príspev-
kov a formou posterov takmer 70 príspevkov. 
Účastníci sa mohli dozvedieť najnovšie poznatky 
z oblasti úradnej kontroly potravín, legislatívy, 
biologickej, chemickej, mikrobiologickej a my-
kologickej bezpečnosti potravín, ako aj z oblasti 
metód falšovania a analýzy potravín. Predstave-
né boli nové výrobky napr. rakytníkový muffin 
alebo klenovecký syrec. Súčasťou podujatia bola 
aj prezentácia najnovších prístrojov pre potravi-
nárske laboratóriá, na ktorých mohlo takmer 50 
účastníkov z potravinárskych podnikov analyzo-
vať svoje vlastné vzorky. Konferencia vyvrcholila 
spoločenským stretnutím a neformálnou disku-
siou.                    Prof. Ing. Dr. Jozef Golian, FBP

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) sa v rámci Týždňa slovenských 
knižníc (23. - 28. marec) prezentovala viacerými aktivitami. Medzi nimi bolo aj 
otvorenie nových priestorov - „Relax foajé“  vo vstupných priestoroch budovy 
knižnice na Štúrovej ulici a Malej študovne. 

Odborári rozšírili svoju členskú základňu

vensku za rok 2014, informoval o prognóze na 
rok 2016 a politike OZ na Slovensku. 

„Priemerný mesačný plat v roku 2014 na vyso-
kých školách bol 1042,34 eur. Oproti minulému 
roku to predstavuje nárast o 5,75 %. Najhorší 
priemerný plat – 522,19 eur, majú prevádzkoví 
zamestnanci. Žiaľ, tabuľkové platy sa nedvíhajú 
tak, ako minimálna mzda. Tento stav treba zme-
niť,“ zdôraznil P. Ondek. Dodal, že je stále zlá 
aj situácia nepedagogických zamestnancov VŠ, 
ktorých priemerný mesačný plat bol 761 eur. V 
rámci prognóz pre KZ vyššieho stupňa na rok 
2016 uviedol, že odborári sú za to, aby benefi-
ty platné v roku 2015 boli zachované aj pre rok 
2016 a boli navýšené mzdy pre všetkých rovna-
ko – aspoň o 5 %. Nie sú za to, aby boli zrušené 
tarifné tabuľky. „Stále platia aj ďalšie požiadav-
ky odborárov, ako napríklad zvyšovanie podielu 
HDP do školstva, na prvé miesto však dávame 
finančné ohodnotenie zamestnancov," podčiar-
kol predseda odborového zväzu. Vo svojom vy-
stúpení vyzdvihol aj prácu univerzitnej organi-
zácie odborového zväzu pri SPU, vysoko ocenil 
pôsobenie predsedníčky doc. Z. Hlaváčovej. „Ste 
jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá dosiah-

la navýšenie počtu členov,“ povedal. 
Pozvanie na konferenciu prijal aj rektor SPU 

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Účastníkov 
informoval o výsledku hospodárenia univerzity, 
akreditácii študijných programov, úspechoch v 
oblasti internacionalizácie činnosti SPU či hlav-
ných prioritách univerzity v oblasti vedy a vý-
skumu. Zároveň uviedol prognózy univerzity na 
budúce obdobie.                  Renáta Chosraviová

Pán profesor, počnúc 1. aprílom 2015 
vstúpili do platnosti nové ochranné opatre-
nia z dielne agrorezortu. Môžete nám pri-
blížiť čoho sa týkajú? 

Keďže ochrana slovenského spotrebiteľa je 
na prvom mieste, MPaRV SR aj na podnety 
odborníkov našej univerzity, pripravilo opat-
renia, ktoré sa týkajú najmä samotnej ochra-
ny spotrebiteľa a kvality potravín. Predmetné 
opatrenia predstavuje novela zákona o potra-
vinách, ktorou boli zavedené nové pravidlá 
v súvislosti s prebaľovaním potravín. Ako sa 
vyjadril minister Ľubomír Jahnátek, v snahe 
zabrániť prebaľovaniu potravín ministerstvo 
zaviedlo systém ako pri dovoze potravín zo 
zahraničia. Každý, kto bude chcieť prebaľovať 
potraviny, musí nahlásiť príslušnej RVPS čas 
prebaľovania, druh potraviny a jej množstvo. 
Podmienkou je zároveň prítomnosť odbor-
ného  garanta kvality prebalených výrobkov. 
Výnimkou ostávajú prvovýrobcovia.  Zo slo-
venskej legislatívy budú vypustené definície 
pojmov dátum spotreby a dátum minimálnej 
trvanlivosti a tiež ustanovenia o označovaní 
potravín, ktoré sú už vymedzené nariade-
ním Európskeho parlamentu (EP) a Rady. V 
súvislosti s legislatívnymi pojmami bude tiež 
predaj na diaľku nahradený pojmom interne-
tový predaj, keďže výstižnejšie pokrýva túto 
oblasť predaja potravín. Tieto zmeny sa pre-
mietnu aj do systémov kontroly potravín.

Zároveň v rámci EÚ vstúpilo do platnos-
ti vykonávacie  nariadenie Európskej ko-
misie, ktorým sa stanovujú pravidlá pre 
uplatňovanie nariadenia EP a Rady EÚ, tý-
kajúce sa nového označovania mäsa a mä-
sových výrobkov potravín. Čo toto prinesie 
pre spotrebiteľa? 

Nové označovanie prinesie kupujúcim in-
formácie o krajine, kde sa zvieratá chovali, 
vyviezli a na akom mieste boli spracované 
pred predajom na Slovensku. Samozrejme, 
najdôležitejšia je kvalita potravín, ale stúpa 
aj preferencia slovenských výrobkov. Ako 
médiá informoval ústredný riaditeľ ŠVPS SR 
Jozef Bíreš, prieskum pred zavedením nové-
ho označovania potravín ukázal, že až 80 % 
oslovených občanov EÚ si želá označovanie 
pôvodu i zloženia a 25 % z nich poukázalo na 
to, že najväčšie podvody v EÚ sa robia práve 
v označovaní potravín. Kontrolné mechaniz-
my aj v podobe prijatých opatrení novely zá-
kona o potravinách a nariadenia o označova-
ní pôvodu potravín, najmä mäsa a mäsových 
výrobkov by mali byť nápomocné k tomu, 
aby dôvera u kupujúcich smerom ku kvalite 
týkajúcej sa ponúkaného sortimentu bola čo 
najväčšia. Spotrebitelia tak budú  viac chrá-
není, budú mať viac informácií, napr. o mäse 
a budú mať možnosti širšieho výberu na trhu 
aj pokiaľ ide o kvalitné výrobky.                 rch 

 NA AKTUÁLNU TÉMU          
S prof. Ing. Dr. JOZEFOm 
GOlIANOm, vedúcim Katedry 
hygieny a bezpečnosti potravín

Bývalý predseda Akademického senátu SPU doc. 
Ing. Ján Weis, CSc., si z rúk Ing. Pavla Ondeka 
prevzal ocenenie za prácu, ktorú vykonával v 
prospech UO.                        Foto: Peter Magdina

výskum a posúvajú hranice nášho poznania. Prí-
tomným študentom sa poďakoval a uviedol, že 
sú inšpiráciou, lebo ukazujú, že sa dá tvoriť, pra-
covať a dosahovať výnimočné a užitočné výsled-
ky. Podľa Andreja Kisku, najväčším bohatstvom 
Slovenska sú ľudia a najväčšou perspektívou 
krajiny sú mladí ľudia. Pripomenul, že pravdepo-
dobne všetci z týchto mladých ľudí – laureátov, 
by mohli študovať a uplatniť sa v zahraničí, často 
v lepších podmienkach. Patrí im preto vďaka, 
že svoju odbornú, vedeckú a tvorivú aktivitu a 
inovatívnosť presadzujú na Slovensku. Prezident 
zároveň vyslovil uznanie aj ich pedagógom a ve-
deckým pracovníkom na školách.                        r      

Prezident SR prijal laureátov súťaže 
Študentská osobnosť Slovenska

tí,“ zdôraznil. Oceneným pracovníkom poprial 
veľa zdravia, úspechov, energie, aby naďalej boli 
autoritami vo svojich odboroch, príkladom pre 
študentov a svojich kolegov.

V mene ocenených sa vedeniu fakúlt a uni-
verzity poďakoval prof. Ondrej Debrecéni. Ako 
povedal, pedagogické povolanie prináša mnoho 
zadosťučinenia, najmä, keď študenti dosiahnu 
výborné výsledky a uplatnenie. Každého učiteľa 
však poteší, keď je jeho práca verejne uznaná a 
ocenená. „Som presvedčený, že dnešné ocene-
nie je ďalším pozitívnym impulzom do práce pre 
blaho univerzity,“ podotkol prof. O. Debrecéni. 
Na záver prebehla diskusia o najaktuálnejších 
problémoch súčasného vzdelávania. Rezonovali 
myšlienky o postavení učiteľa a zamestnancov 
vysokých škôl, dostupnosti vysokoškolského 
vzdelania a pod.                      Renáta Chosraviová

SPU si pripomenula Deň 
učiteľov. Ocenila významné 
osobnosti 

Na zámku v Smoleniciach sa 26. – 27. mar-
ca  uskutočnil už 12. ročník vedeckej kon-
ferencie s medzinárodnou účasťou Bezpeč-
nosť a kontrola potravín. 

Foto: archív KP

Vzácnych hostí v sprievode PhDr. Eduarda 
Šeba, predsedu spoločnosti United Industries, 
a.s., na pôde univerzity privítal rektor Dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori a predsta-
vitelia fakúlt. Prítomný bol aj lektor čínskeho ja-
zyka na SPU Changhui Zhang. V úvode stretnutia 
minister Xu Guangming informoval, že provincia 
Heilongjiang má vysoko rozvinuté poľnohospo-
dárstvo, žije v nej 38 miliónov obyvateľov a pôso-
bí viacero vysokých škôl. Dve z nich majú podob-
né zameranie ako SPU. 

Následne sa hostia prostredníctvom krátkej pre-
zentácie oboznámili so vzdelávacou, vedeckový-
skumnou a medzinárodnou činnosťou SPU. „Mys-
lím, že aj na Slovensku je poľnohospodárstvo 
veľmi dôležitým sektorom a určite odporučím 
našim študentom, aby sem prišli študovať. Bu-
dem ich v tom podporovať,“ uviedol minister. Vy-
soko ocenil aj to, že na SPU pôsobí čínsky lektor.  
  „Verím, že dnešné prvé stretnutie otvorí dve-
re pre obojstranne výhodnú spoluprácu, vý-
meny našich študentov a pedagógov,“ povedal 
rektor SPU prof. Peter Bielik. Dodal, že uni-
verzita má záujem rozvíjať vzťahy s čínskymi 
vysokými školami. Široké možnosti sa po-

núkajú aj v rámci nového systému programu 
Erasmus plus, ktorý umožňuje zintenzívniť 
mobility a prijímať čoraz viac študentov na 
SPU. „Výmena skúseností v oblasti poľno-
hospodárstva by určite prispela k obojstran-
nej spolupráci vo výskume,“ zdôraznil rektor. 

Na záver stretnutia vedúca Kancelárie celo-

životného vzdelávania doc. Mgr. Ing. Danka 
Moravčíková, PhD., informovala o možnostiach 
spolupráce v rámci programu Horizont 2020 a 
dekanka FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská o mož-
nostiach v rámci programu Erasmus plus, aka-
demických mobilitách a odborných stážach pre 
našich a čínskych študentov.            rch

Hľadať nové príležitosti pre spoluprácu, získať informácie o vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti SPU v Nitre a tiež predstaviť svoju pro-
vinciu, bol hlavný cieľ návštevy štvorčlennej delegácie z čínskej provincie Heilongjiang, vedenej ministrom zahraničných vecí provincie Xuom 
Guangmingom, ktorá sa uskutočnila 20. marca. 

Predstavitelia provincie Heilongjiang hľadajú nové možnosti spolupráce

Foto: za

Čínski hostia s predstaviteľmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a jej fakúlt.

Ocenenie z rúk rektora prof. Petra Bielika si pre-
vzal aj prof. Ondrej Debrecéni. 

Foto: za
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Na pôde Mestského úradu vzácnych hostí, 
vedených  predsedom mestského zastupiteľ-
stva Kwonom Young-gilom, prijal 15. marca 
primátor Jozef Dvonč. 

V rámci programu 16. marca hostia v sprie-
vode zástupcu primátora Martina Nemkyho 
a Jána Vanča navštívili SPU, kde ich privítala 
prorektorka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.,  
dekani a prodekani fakúlt. Počas stretnutia 
sa oboznámili so vzdelávacou a vedeckový-
skumnou činnosťou a medzinárodnou spolu-
prácou SPU.

Následne vedúci delegácie informoval o re-
gióne, z ktorého pochádzajú. Zameraný je na 
poľnohospodárstvo, pestovanie jahôd, ryže a 
ďalších plodín. „V tejto oblasti vieme poskyt-
núť aj veľa novátorských myšlienok a postu-
pov,“ povedal Kwon Young-gil. V meste Gye-
ongju sídlia štyri univerzity. Univerzita Dong-

guk, ktorú zastupoval prof. K. Sang-hyun, 
je najstaršia. Niektoré študijné programy sú 
podobné ako na SPU, študuje na nej asi 10-tisíc 
študentov. Podľa prof. K. Sang-hyuna spoloč-
né výskumné aktivity s SPU by sa mohli rea-
lizovať v oblasti biotechnológií, potravinových 
zdrojov, krajinného inžinierstva, rozvoja vidie-
ka a pod.  Uviedol, že majú bohaté skúsenosti 
s medzinárodnou spoluprácou, bránami ich 
univerzity už prešlo šesť miliónov čínskych 
študentov. Možnosti pre budúcu spoluprácu 
s Univerzitou Dongguk prezentovala dekanka 
FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská a prodekanka 
FEŠRR prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. O 
možnostiach zapojenia sa univerzít z Gyeon-
gju do spolupráce v rámci Erasmus plus infor-
movala Ing. Gabriela Slivinská z KZVMVP.

Na záver sa zúčastnené strany dohodli špeci-
fikovať oblasti budúcej kooperácie.             rch                                                

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre pripravuje odborníkov v oblasti tvorby, využitia, ochrany a zhodnocovania potravinových zdrojov 
rastlinného a živočíšneho pôvodu. Od 1. februára 2015 ju vedie  doc. Ing. PETER ONDRIŠÍK, CSc.

Rozhovor s novým dekanom Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov 
Peter Ondrišík: Na fakulte musí vládnuť akademická úcta a žičlivosť

Pán dekan, v predchádzajúcom období ste 
pôsobili ako prodekan pre rozvoj FAPZ a vzťa-
hy s verejnosťou. Aký je to pocit byť dekanom 
najstaršej fakulty SPU? 

Je to pocit veľkej zodpovednosti a intenzívnej 
činnosti. Ako prodekan som mal veľa zodpo-
vednosti, ale v konečnom dôsledku rozhodnutia 
ovplyvňujúce chod celej fakulty prijímal dekan. 
Teraz je plná zodpovednosť na mojich pleciach 
a to je po psychickej stránke veľmi náročné. Na-
šťastie, moji predchodcovia, s ktorými som 12 ro-
kov spolupracoval vo vedení fakulty a veľa sa od 
nich naučil, boli pre mňa dobrým vzorom. 

V čom podľa vás spočíva jedinečnosť fakulty 
v kontexte poskytovania vzdelávania na Slo-
vensku?

FAPZ v súčasnosti predstavuje konsolidovanú 
inštitúciu, poskytujúcu vzdelávanie v tradičných 
poľnohospodárskych disciplínach, ako aj v ďal-
ších atraktívnych a pre prax potrebných oblas-
tiach. V tomto smere má na Slovensku jedinečné 
postavenie. Máme akreditované študijné progra-
my, ktoré pokrývajú celý rozsah poľnohospodár-
skej prvovýroby. Keďže fakulta disponuje dosta-
točným počtom profesorov, môžeme dôsledne 
dodržiavať víziu Bolonského procesu – trojstup-
ňový systém štúdia s rastúcim počtom ponúka-
ných študijných programov od bakalárskeho cez 
inžinierske až po doktorandské štúdium. 

S akými prioritami ste prevzali manažovanie 
FAPZ? Je niečo kľúčové, čo vnímate ako prob-
lém?

Mojou snahou bude, aby fakulta aj v roku 2019 
bola v pozícii mienkotvornej inštitúcie so sil-
ným potenciálom a vedeckovýskumnými tímami 
schopnými riešiť koncepcie udržateľného poľno-
hospodárstva a výživy obyvateľstva aj v podmien-
kach meniacej sa klímy. Budem sa snažiť o hľada-
nie a realizáciu rozhodnutí typu „win-win“ vždy, 
keď to pôjde. Rešpekt k človeku, úcta k odvede-
nej práci pre pracovisko a ocenenie práce považu-
jem za dôležité zásady. Ako dekan si trúfnem pri-
jímať aj zložité rozhodnutia. Som toho názoru, že 
intelektuálne vyspelá komunita dokáže prekonať 
aj ťažké situácie, keď riadiaci pracovníci jednajú 
otvorene, vecne argumentujú a ukážu i pozitívne 
východiská. Ľudia sú citliví na pokrytectvo, za-
hmlievanie alebo prekrúcanie faktov, arogantné 
vystupovanie či podceňovanie zo strany svojho 
nadriadeného. 

Hlavným problémom v budúcnosti bude zabez-
pečenie bezproblémového chodu fakulty pri stále 
klesajúcom počte študentov a s tým súvisiacim 
znižovaním rozpočtu. Keďže počty uchádzačov o 
štúdium asi nebudú rásť, budeme musieť zvýšiť 
naše výkony vo vede a výskume.

Neustále sa diskutuje o uplatnení absolven-
tov tradičných poľnohospodárskych študij-
ných programov, ktoré v rámci SPU ponúka 
najmä FAPZ. Vychovávať študentov týchto 
programov - bez ohľadu na poskytovanú vy-
sokú kvalitu, nemusí vždy končiť úspechom. 
Aké prekážky v tomto smere prekonáva fakul-

ta? Zmenili by ste niečo vo vysokom školstve 
na Slovensku? 

O tejto otázke by sme mohli dlho diskutovať a 
netýka sa iba uplatnenia našich absolventov. Po 
roku 1989 vyrastali ako „huby po daždi” nové vy-
soké školy a v súčasnosti máme veľké množstvo 
univerzít a malý počet maturantov, ktorý sa aj v 
budúcnosti bude znižovať. Vzniká tak veľký boj o 
študenta, ktorý negatívne ovplyvňuje kvalitu vy-
sokoškolského vzdelávania. Fakulty znižujú ná-
roky na prijímacích pohovoroch, skúškach, štát-
niciach a do praxe často odchádzajú absolventi, 
ktorí sa nedokážu uplatniť. Pokiaľ budú vysoké 
školy financované podľa počtu študentov, nema-
jú šancu kvalitatívne sa posunúť dopredu.  Naj-
väčší problém z hľadiska počtu študentov majú 
práve tie fakulty, ktoré pôsobili pred rokom 1989 
a pripravujú absolventov pre výrobnú prax a nie 
pre kancelárie a úrady. To sa týka aj FAPZ, ktorá, 
spolu s FZKI, ako jediná na Slovensku pripravuje 
odborníkov pre poľnohospodársku prvovýrobu. 
Na jednej strane je to jej výhoda, pretože nemá 
na Slovensku konkurenciu. Na druhej strane pri 
znižovaní záujmu o tradičné poľnohospodárske 
študijné programy - ktoré je aj výsledkom postoja 
štátu k poľnohospodárstvu - sa situácia nezmení 
a budeme doslova zápasiť o každého študenta. 
Podľa môjho názoru treba zracionalizovať počet 
univerzít, resp. fakúlt tak, aby bol pretlak záu-
jemcov na prijímacích pohovoroch a mohli by 
sme si vyberať študentov podľa vedomostí a nie 
nevyhnutnosti obsadiť ponúkané miesta. 

Ktoré výsledky vedeckej, tvorivej činnosti na 
FAPZ považujete za najväčší úspech? 

Naši pracovníci sú úspešní v získavaní projek-
tov z fondov EÚ (ako jediná fakulta SPU sme zís-
kali samostatne projekt zo štrukturálnych fondov 
v oblasti Centier excelentnosti a ako jedna z mála 
fakúlt na Slovensku, ktoré takýto projekt získali, 
sme ho aj dokázali obhájiť a v 2. kole znovu zís-
kať podobný projekt), ako aj iných grantových 
agentúr. Je to zásluha pracovníkov fakulty, kto-
rí svojimi vedeckými a publikačnými výstupmi 
splnili prísne podmienky pre získanie takýchto 
projektov. Kvalita našich pracovníkov sa preja-
vila aj v komplexnej akreditácii, kde sme podľa 
neoficiálnych informácií v oboch hodnotených 
vedných oblastiach získali najvyššie hodnotenie 
„A“. Chcel by som sa aj touto cestou poďakovať 
všetkým spolupracovníkom, ktorí sa na tomto 
úspechu podieľali, pretože bez ich úsilia by fakul-
ta takýto výsledok nedosiahla.

Môžete nám priblížiť vízie fakulty do budúc-
nosti? 

V oblasti vzdelávania budeme podporovať tvor-
bu ucelených študijných programov vyučova-
ných v anglickom jazyku, zvyšovať počet zahra-
ničných učiteľov a študentov na fakulte, budeme 
sa snažiť zvýšiť, resp. udržať záujem študentov 
o štúdium na fakulte, odstraňovať anonymitu 
z pedagogického procesu a venovať pozornosť 
talentovaným študentom. Zvýšenú pozornosť 
chcem venovať kvalite výučby. V oblasti výsku-

mu budem podporovať projektovú činnosť tvori-
vých pracovníkov, publikovanie v zahraničných 
indexovaných vedeckých časopisoch, vytvárať 
priestor pre uchádzanie sa o medzinárodné pro-
jekty. Našou snahou bude udržať súčasnú úroveň 
zapojenia do domácich grantových schém, v ma-
ximálnej miere využiť vedecký potenciál, mate-
riálové a technické prostriedky fakulty, rozvíjať 
spoluprácu so zahraničím, s inými pracoviskami 
SPU, univerzitami a SAV. A čo je tiež veľmi dôle-
žité, na fakulte musí vládnuť akademická úcta a 
žičlivosť, pretože akýkoľvek akademický úspech 
niekoho z nás je súčasne spoločným úspechom.

Ako chcete motivovať pedagógov?
Ako povedal klasik, odkedy Feničania vymysleli 

peniaze, netreba ďakovať. Finančná motivácia je v 
súčasnosti najlepší nástroj na zaktivizovanie ľudí. 
Pripravili sme nový systém hodnotenia pedago-
gických pracovníkov, ktorý bude viac odrážať ich 
výkony vo vede a výskume. To, čo určuje „hod-
notu” fakulty, sú najmä jej úspechy v publikačnej 
činnosti, získavaní grantov a pod. Z tohto dôvodu 
sme tieto aktivity podporili a iniciatíva pedago-
gických zamestnancov v týchto činnostiach sa 
priaznivo prejaví aj na ich osobnom ohodnotení. 
Pevne však verím, že sú medzi nami ľudia, pre 
ktorých je spoločenské uznanie vedeckej komu-
nity rovnako dôležité ako finančné ocenenie. 

Na SPU ste nastúpili v roku 1976. Ako ste za-
čínali?

Vyštudoval som fytotechnický odbor na Agro-
nomickej fakulte. Po piatich rokoch štúdia a ab-
solvovaní povinnej vojenskej služby som nastúpil 
na študijný pobyt a po roku som bol prijatý na 
internú ašpirantúru. Po jej ukončení som začal 
pracovať ako pedagóg na Katedre ochrany život-
ného prostredia a mikrobiológie. 

Keď sa vrátite do svojich študentských čias, 
ako sa hodnotíte? Boli ste uvedomelý, zodpo-
vedný študent? Akí sú podľa vás tí dnešní? 

Hm. Asi to už dnes nie je moderné, ale bol som 
poctivý študent a končil som s vyznamenaním 
ministra školstva. Počas mojich študentských 

čias bolo málo vysokých škôl a na prijatie bolo 
treba uspieť na prijímacích pohovoroch. Z toho 
vyplývala aj snaha študentov štúdium dokončiť a 
tomu podriadili všetko úsilie. V súčasnosti, keď 
je systém financovania škôl založený na počte 
študentov, školy znižujú náročnosť na štúdium 
a na vysokú školu prichádzajú nedostatočne pri-
pravení maturanti. Na to, akí sú dnešní študen-
ti, má vplyv aj výchova v rodine. Naša generácia 
bola vychovávaná prísnejšie a to sa prejavovalo aj 
počas štúdia. Spomínam si, ako sme absolvovali 
dvojtýždňové brigády, v treťom ročníku sme boli 
v konzervárni v Pohronskom Ruskove. Predstavte 
si 70 chlapcov bez pedagogického dozoru - a ne-
bol s nami žiadny problém. Určili sme si spome-
dzi nás hovorcu, ktorý všetko vybavoval a podnik 
bol veľmi spokojný s našou pracovnou morálkou 
i správaním. Neviem si v podobnej situácii pred-
staviť dnešných študentov...

Pán dekan, prezraďte nám ešte na záver, aké 
máte záľuby? Rád si prečítate dobrú knihu či 
pozriete film?

Mojou hlavnou záľubou sú moji dvaja vnuci. 
Kvôli nim som sa naučil chodiť do kina (samo-
zrejme na rozprávky), do detských kútikov, na 
rôzne detské podujatia a pod. Veľmi rád oddy-
chujem aj pri čítaní detektívok, sci-fi alebo thril-
leroch. Nakupujem množstvo kníh, ktoré po pre-
čítaní zvyčajne venujem knižnici, aby sa z nich 
potešili aj iní.

Riadite sa v živote nejakým mottom? 
Celý život sa snažím riadiť slovami: „Nerob 

druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“ Mys-
lím si, že ublížiť sa dá ľahko, no ťažšie napraviť. 
Preto verím, že aj na konci funkčného obdobia sa 
budem môcť každému smelo pozrieť do očí. Tiež 
sa snažím riadiť krédom: „Ži a nechaj žiť.“ Človek 
by mal byť veľkodušný vtedy, keď je to možné a 
prísny, keď treba. Dobrosrdečnosť, ochota, pria-
teľskosť a najmä spravodlivosť sú hodnoty, ktoré 
si slušní ľudia vždy vážili a tí, ktorí to nepochopia 
si nezaslúžia našu pozornosť.

Renáta Chosraviová

Katedra matematiky na International Week na UTB v Zlíne

Na podujatí sa zúčast-
nili odborníci z rôz-
nych krajín, napr. aj 
z Izraela či Estónska,  

ktorí aktívne vystúpili s prednáškami a novými 
poznatkami z oblasti svojho pôsobenia. FEM 

SPU zastupovala doc. RNDr. Dana Országho-
vá, CSc., a Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, 
PhD., z Katedry matematiky. 

Program International Week-u bol kombiná-
ciou pracovných povinností, stretnutí a pozná-
vacích aktivít zameraných na Zlínsky región. 
Počas prvého dňa sa uskutočnilo neformálne 
posedenie s predstaviteľmi vedenia UTB v Zlí-
ne a jednotlivých fakúlt. V priebehu týždňa sa 
konalo aj oficiálne stretnutie s vedením UTB 
a pracovné stretnutie s kolegami z Ústavu mate-
matiky na FAI UTB. Súčasťou International We-
ek-u bol International Festival, na ktorom boli 
prezentované tradície a zvyky zahraničných štu-
dentov študujúcich na UTB. Na záver podujatia 
sa uskutočnil zaujímavý poznávací výlet do Kro-
měříža. Celý týždeň sa niesol v priateľskej atmo-
sfére a priniesol viacero nových kontaktov pre 
ďalšiu spoluprácu. Zástupkyne FEM sa na tomto 
zaujímavom podujatí zúčastnili vďaka finančnej 
podpore Challege fund.                         RHG

Kórejská delegácia navštívila Nitru a SPU

Foto: archív KM

Foto: za

Na UTB v Zlíne v Českej republike sa od 23. do 27. marca konal už 5. ročník International Week. Diskutovať o možnostiach posilnenia výmen medzi Nitrou a mestom Gyeongju, bol 
hlavný cieľ návštevy sedemčlennej kórejskej delegácie. 
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Akademická obec SPU v Nitre 
11. marca so zármutkom prijala 
správu, že nás vo veku nedo-
žitých 93 rokov navždy opustil 
prof. Ing. Vladimír Krajčovič, 
CSc., bývalý pedagóg, akademic-

ký funkcionár a uznávaný odborník v oblasti 
krmovinárstva, lúkarstva, pasienkarstva a hor-
ského poľnohospodárstva. 

Vladimír Krajčovič sa narodil 21. 11. 1922 v 
Krupine. Po absolvovaní štúdia na VŠPLI v Ko-
šiciach pôsobil na Krmovinárskom ústave VÚP 
a neskôr na Povereníctve poľnohospodárstva a 
pozemkovej reformy. V roku 1956 nastúpil na 
VŠP v Nitre ako vedúci Katedry krmovinárstva. 
O rok neskôr bol vymenovaný za docenta a v 
roku 1966 sa stal mimoriadnym profesorom 
v oblasti rastlinnej výroby. Pôsobil ako dekan 
Prevádzkovo-ekonomickej fakulty (1961 – 64) 
a dekan Agronomickej fakulty (1966 - 69).

Bol koordinátorom originálneho výskumu 
z oblasti trávnych porastov v horských regió-
noch slovenských Karpát, za ktorý získal vy-
soké rezortné ocenenie. Bol poverený vypra-
covaním koncepcie zásad pôdohospodárskej 
politiky SR a v spolupráci s rezortnými ústav-
mi koordinoval štúdiu reštrukturalizácie poľ-
nohospodárskej výroby pre trhové podmienky. 
Podieľal sa tiež na projekte FAO – Produkčný 
systém s nízkymi vstupmi na trávnatých po-
rastoch pre výživu dobytka. Výsledkom jeho 
vedeckovýskumnej práce bolo vyše 60 vedec-
kých článkov, 21 knižných publikácií, desiatky 
záverečných správ výskumu, koncepcií rozvo-
ja poľnohospodárskej výroby a výskumu, pro-
jektov, oponentských posudkov a i. 

Profesor Vladimír Krajčovič ovplyvňoval roz-
voj poľnohospodárskych vied aj ako školiteľ v 
komisiách ČSAV a SAPV. Za svoju 50-ročnú ak-
tívnu vedeckovýskumnú a poradenskú činnosť 
v oblasti lúkarstva, pasienkarstva a horského 
poľnohospodárstva získal v prestížnej súťaži 
Vedec roka SR 1997 Uznanie za výskum. 

Podstatnou zložkou jeho životného diela 
bola experimentálna práca v teréne. Jej výsled-
ky posunuli vpred poznanie v oblasti využitia 
produkčných a mimoprodukčných funkcií 
trávnatých ekosystémov pre agrárno-výrob-
ný ako aj trvalo udržateľný rozvoj krajinných 
oblastí Slovenska. Poľnohospodárska veda 
stratila uznávaného odborníka, ktorého meno 
zostane navždy spojené so slovenským lúkar-
stvom, pasienkarstvom a horským poľnohos-
podárstvom. Česť jeho pamiatke! 

Kolegovia a priatelia 

Zapojilo sa do neho sedem vysokých škôl 
(Paneurópska vysoká škola v Bratislave (BA), 
Slovenská technická univerzita v BA, Univerzi-
ta Komenského v BA, Ekonomická univerzita 
v BA, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a 
SPU v Nitre) a 230 stredoškolákov z viacerých 
stredných škôl. Vďaka projektu sa mohli oboz-
námiť s inštitúciou a zamyslieť sa, či je vhodná 
pre ich ďalšie štúdium. 

„Keďže mnohí stredoškoláci nie sú si istí, 
kam po maturite, počas tohto projektu sa 
mohli oboznámiť s vysokoškolským spôsobom 
výučby v jednotlivých študijných programoch 
na fakultách. Na našej univerzite sa aktívne 

zapojilo do vybraných cvičení a prednášok na 
FAPZ, FBP, FEM a FZKI 15 stredoškolákov,“ in-
formovala Kristína Candráková, koordinátorka 
projektu na SPU a prezidentka ESN SUA Nitra.  

Počas pobytu stredoškolákov sprevádzali štu-
denti SPU a ESN. V rámci sprievodného progra-
mu absolvovali prehliadku mesta, univerzitné-
ho vivária a Jazdeckého centra SPU. 

„Mini-Erasmus bol pre mňa výbornou skúse-
nosťou. Spoznala som spôsob vyučovania na 
SPU v Nitre a množstvo nových a zaujímavých 
ľudí,“ povedala účastníčka projektu.

„Táto skúsenosť na SPU mi v porovnaní s 
predošlým pobytom na FCHPT STU ukázala, 
že moje rozhodnutie ohľadom ďalšieho aka-

demického smerovania bolo správne. Výber 
prednášok pre našu skupinu mi vyhovoval. 
Stále si však myslím, že zostáva veľa priestoru 
pre skvalitnenie projektu. Ďakujem všetkým 
študentom Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity za iniciatívu a trpezlivosť s nami stre-
doškolákmi a najmä za kreativitu pri tvorbe 
programu, ochotu pomôcť, poradiť a venovať 
nám svoj voľný čas,“ vyjadril sa ďalší účastník 
projektu Mini-Erasmus. 

„Dúfajme, že viacerých účastníkov projek-
tu sme presvedčili o kvalite výučby na našej 
univerzite a pre svoje štúdium si vyberú práve 
SPU v Nitre,“ uzatvára Kristína Candráková.   
              Renáta Chosraviová

Stredoškoláci v rámci projektu Mini-Erasmus spoznávali SPU

Svetový deň vody oslávili odborným programom, výstavou fotografií  
i ochutnávkou slovenských minerálok

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa od 22. do 26. marca realizoval projekt Mini-Erasmus, ktorý na vysoké školy 
prinieslo koncom marca občianske združenie Future Generation Europe v spolupráci s partnermi. Myšlienkou projektu je pomôcť stre-
doškolákom rozhodnúť sa kvalifikovanejšie o svojej budúcnosti. 

Svetový deň vody (SDV) si celý svet pravidelne od roku 1993 pripomína 22. marca. Myšlienkou je informovať verejnosť o nenahraditeľnosti 
vody. K odborným a osvetovým akciám SDV sa každoročne pripája aj Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. 

Zástupkyne vedenia FBP SPU - prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.,  prodekanka pre zahraničné vzťahy, ECTS a vzťahy s verejnosťou  
a doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum sa 9. – 11. marca zúčastnili na Global forum for innovations in agri-
culture (GFIA) v Abu Dhabi v Spojených arabských emirátoch. 

Za profesorom Krajčovičom

Tohtoročné oslavy SDV na FZKI, ktoré sa kona-
li 19. marca, viedol doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., 
z Katedry krajinného inžinierstva. Odbornú časť 
otvoril prednáškou, v ktorej zdôraznil myšlien-
ku SDV a význam vody pre globálnu udržateľ-
nosť. V rámci programu vystúpil RNDr. Daniel 
Kubinský, PhD., z UMB v Banskej Bystrici, ktorý 
hovoril o zmenách v objeme vody Richňavských 
nádrží a priblížil spracovanie dát z terénu. Ing. 
Justína Vitková, PhD., z Ústavu hydrológie SAV, 
študentov oboznámila s pojmom klimatická 
zmena a jej vplyvom na zásoby vody v pôde, 
ako aj s termínom skleníkový efekt. Tiež vysvet-
lila antropogénne príčiny ovplyvňujúce klímu 
na Zemi. Pracovníci úseku Štátnej vodnej správy 
Okresného úradu Nitra predstavili svoju činnosť  
a úlohy. Ing. Miloš Černák informoval o pôso-
bení Odboru starostlivosti o životné prostredie,  
Ing. Jozef Straňák predstavil činnosť odboru v 
oblasti vôd, verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií, ochrany pred povodňami a Ing. An-
drej Píš priblížil zákon o rybárstve, keďže orgán 
štátnej vodnej správy v zmysle zákona pôsobí aj 
na tomto úseku.   

Odbornú časť programu spestrilo už tradič-
né sprievodné podujatie  - výstava fotografií, 
ktoré zachytávajú vodu v krajine vo všetkých 
podobách. Do 6. ročníka fotosúťaže na FZKI sa 
zapojilo 9 súťažiacich s 28 snímkami. Víťazkou 

sa stala Ivana Majzlíková so svojou fotografiou 
Frozen. Diplom udelený dekankou FZKI jej odo-
vzdal  prodekan pre vedu a výskum doc. Ing. 
Dušan Igaz, PhD.  

Účastníci osláv mali počas celého dňa mož-

nosť ochutnať kvalitné slovenské vody - prírod-
nú minerálnu vodu Korytnica a pramenitú vodu 
Lucka, ktoré organizátorom poskytli partneri 
osláv SDV na FZKI.  

              Renáta Chosraviová

Foto: za

FBP sa úspešne prezentovala v Abu Dhabi na Globálnom fóre  
pre inovácie v poľnohospodárstve

Na podujatí úspešne prezentovali vedecko- 
výskumné zameranie jednotlivých katedier FBP, 
ako aj výskumné aktivity centra AgroBioTech. 
Na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti 
otvorenia GFIA 2015 sa prítomným prihovori-
li významné osobnosti: Rukidi IV., kráľ Tora 
(Uganda), John Kerry, minister zahraničných 
vecí USA,  Dr. Ren Wang, námestník generálne-
ho riaditeľa FAO, Johan Gatsonides, vedúci Od-
boru pre bezpečnosť potravín a potravinových 
zdrojov Ministerstva ekonomických záležitostí 
Holandska a i. Fórum bolo zamerané na inová-
ciu v poľnohospodárstve, agropotravinárstve a 
trvalo udržateľný rozvoj. FBP vo svojej expozí-
cii sprostredkovala návštevnkom informácie o 

výskumnom zameraní fakulty a možnostiach 
participácie v medzinárodných projektoch. Na 
výstavných plochách sa predstavili vystavovate-
lia z 250 krajín z oblasti poľnohospodárskeho a 
agropotravinárskeho sektora, vzdelávacie inšti-
túcie a podnikateľské centrá. Súčasťou veľtrhu 
bol aj bohatý odborný program, realizovaný 
najmä formou workshopov, seminárov a konfe-
rencií, v rámci ktorého vystúpilo viac ako 100 
prednášateľov. 

Spektrum návštevníkov prezentačného 
priestoru FBP tvorili predovšetkým akademic-
kí a vedeckí pracovníci na všetkých úrovniach 
vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj zástupcovia 
podnikateľskej sféry.                                          AK 

Menovací dekrét si prevza-
la 23. marca 2015, botanickú 
záhradu povedie do 31. mar-
ca 2016.

„Hlavnou úlohou na naj-
bližšie obdobie bude stabi-
lizovať organizáciu na všet-
kých úrovniach, dosiahnuť 

čo najvýraznejší posun najmä v oblasti ve-
deckého výskumu a zhodnotenia aktuálneho 
stavu zbierok a vytvoriť dobré podmienky pre 
dosiahnutie pozitívnych výsledkov,“ hovorí 
nová riaditeľka. „Jednou z hlavných priorít 
bude vytvorenie podmienok pre výskumné 
úlohy na základe vzájomnej spolupráce bota-
nickej záhrady a fakúlt SPU. V neposlednom 
rade veľkú pozornosť budeme venovať popu-
larizačnej a reprezentatívnej činnosti,“ dodá-
va.

Botanická záhrada SPU v Nitre má okrem 
iných úloh plniť aj poslanie agrobotanickej 
záhrady. Na Slovensku zatiaľ nie je botanická 
záhrada podobného typu. „Naša botanická zá-
hrada má všetky predpoklady stať sa prvou zá-
hradou tohto typu v našej krajine. Verím, že s 
podporou vedenia univerzity a korektnou spo-
luprácou so všetkými fakultami a pracoviska-
mi SPU sa nám tento cieľ podarí naplniť,“ uza-
tvára Ing. E. Mňahončáková.                          rch

Botanickej záhrade šéfuje 
nová riaditeľka 
Botanickú záhradu SPU v Nitre povedie 
Ing. Erika Mňahončáková, PhD., bývalá 
vedúca Oddelenia dendrológie, systemati-
ky rastlín a dekoratívnej flóry. 

Vážení predstavitelia Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity,

dovoľte mi v mene organizačného tímu pro-
jektu Mini-Erasmus poďakovať za možnosť re-
alizácie Mini-Erasmus na vašej univerzite a za 
finančnú podporu pri zabezpečovaní ubytova-
nia pre žiakov, ktorí pochádzajú z miest mimo 
Nitry. Zároveň by som chcel vyzdvihnúť prezi-
dentku ESN SUA Kristínu Candrákovú, ktorá 
promptne zabezpečila dobrovoľníkov dohliada-

júcich na profesionálny priebeh projektu. Do-
volil by som si tiež podotknúť, že naše projekty 
Mini-Erasmus a EuroSchool vyhrali národné 
kolo prestížnej európskej súťaže ceny Karola 
Veľkého a postúpili do celoeurópskeho merania 
síl mládežníckych projektov. Toto sa nám poda-
rilo aj vďaka vašej podpore.

Veríme, že budeme mať opäť možnosť tento 
projekt zopakovať na vašej univerzite v jesen-
nom termíne. 

Z ďakovného listu Matúša Jarolína, autora projektu a  predsedu OZ Future Generation Europe

Víťazná fotografia Frozen od Ivany Majzlíkovej.

Zástupkyne FBP privítali v expozícii prof. Peera 
Schenka z austrálskej University of Queensland.   

Foto: archív AK
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Katedra jazykov FEM SPU v Nitre v spolu-
práci s Konfuciovým inštitútom v Bratislave 
ponúka v akad. r. 2015/2016 pre študentov 
bakalárskeho štúdia SPU bezplatnú výučbu 
čínskeho jazyka pod vedením čínskeho lek-
tora. Kontakt: Katedra jazykov, pavilón AE, 
5. posch., č. dv. 510, e-mail: maria.ocelkova@
uniag.sk, tel.:  037/641 4541. Uzávierka pri-
hlášok: 15. septembra 2015

Mgr. ROMAN  
HRNČÁR, PhD.
Pracovná pozícia:  
zástupca vedúceho 
Centra univerzitného 
športu SPU v Nitre
Miesto narodenia: 
Nitra
Vek: 41

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Odvtedy, ako ma kamarát ako deväťročného 
vzal na futbalový štadión na prvý tréning, ne-
túžil som po ničom inom, iba po tom, aby som 
raz na ňom hral ako prvoligový futbalista. To 
sa mi aj splnilo.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Vyštudoval som telesnú výchovu a doktorát 
mám z odboru športová humanistika. Keďže 
som športovec telom i dušou, tento smer je lo-
gickým pokračovaním môjho profesionálneho 
smerovania.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
Nepamätám si starých rodičov z otcovej stra-
ny, keďže zomreli, keď som bol malý. Takže, 
keby sa dal čas vrátiť, tak s nimi.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Som rodinne založený človek, takže najväčšiu 
radosť mám, keď sú moji najbližší spokojní a 
šťastní.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Zriadil by som ministerstvo športu, zaviedol 
maturitu z telesnej výchovy... atď., toho by 
bolo...
Čo rád čítate (počúvate)? 
Rád si prečítam autobiografické diela tréner-
ských osobností a športovcov, mám na stole aj 
niekoľko kníh so zameraním na rozvoj osob-
nosti. Počúvam všetko, čo je dobré, nemám 
vyhranený žáner.
Aké máte koníčky? 
Koníčky nemám, všetko čím sa zaoberám je 
pre mňa aj koníčkom. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Ani nie.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?
Rodina.
Máte nejaký obľúbený citát? 
Citát nie, ale riadim sa v živote krédom, a síce - 
správam sa k iným tak, ako by som chcel, aby 
sa iní správali ku mne.                    rch

 V zrKAdLe                    Čo priniesli výsledky prieskumu hodnotenia 
kvality stravovania v jedálňach na SPU? 
Na SPU v Nitre sa od 16. februára do 2. marca uskutočnil anonymný prieskum hodnotenia kvality 
stravovania v jedálňach a zariadeniach, do ktorého sa mohli  zapojiť všetci študenti dennej formy 
štúdia a zamestnanci SPU.

Z možných 8024 respondentov sa do neho za-
pojilo 1593 respondentov (19,85 %), z toho 1296 
študentov, 294 zamestnancov a traja neuviedli 
či sú študenti alebo zamestnanci. Tieto čísla ko-
rešpondujú s počtom zamestnancov a študentov, 
ktorí sa v jedálňach a zariadeniach na SPU stravu-
jú spravidla každodenne. Z 1434 respondentov, 
ktorí odpovedali na otázku, kde sa stravujú 45, 
7 % uviedlo jedáleň ŠD A. Bernoláka študentská 
časť a takmer 38 % ŠD Mladosť študentská časť. 
Zamestnanci (235 odpovedí) uviedli, že častejšie 
navštevujú jedáleň ŠD A. Bernoláka (58 %) ako 
jedáleň ŠD Mladosť (39 %) a 3 % z nich sa stravu-
je v iných školských zariadeniach.

 Z výsledkov prieskumu
Zo štatistického spracovania výsledkov priesku-

mu vyplýva, že respondenti sú spokojní najmä 
so spôsobom objednávania stravy (62 %), s veľ-
kosťou porcií (51 %), dodržiavaním hygienic-
kých zásad personálu pri podávaní stravy (41 %) 
a dokonca i s často kritizovanou oblasťou zo stra-
ny študentov - rýchlosťou vydávania stravy v je-
dálňach (41 %). 

Čiastočne nespokojní sú s chuťou jedla (58 %), 
pestrosťou podávanej stravy (51 %), teplotou jed-
la (51 %), vzhľadom jedla (51 %), kvalitou cesto-
vín (50 %), kvalitou studených šalátov (5. jedlo 
v ponuke jedálneho lístka), kvalitou múčnych 
príloh (48 %), čistotou prostredia v jedálňach a 
celkovou kultúrou stolovania v jedálňach (46 %), 
kvalitou ryže (44 %), kvalitou zemiakov (42 %) a 
s čistotou tanierov, podnosov, príborov a pohárov 
(46 %). 

Najvyššiu nespokojnosť respondenti vyjadrili 
s kvalitou podávaných zemiakov (37 %), čistotou 
tanierov, podnosov, príborov a pohárov (25 %), 
pestrosťou podávanej stravy (22,5 %) a s teplotou 
jedla (21,5 %).

Z 1428 odpovedí o celkovej spokojnosti so 
stravovaním odpovedalo súhlasne takmer 30 %, 
pričom 15 % vyjadrilo celkovú nespokojnosť a 
očakáva radikálne zmeny v oblasti stravovania v 
jedálňach na SPU. 

Z 1050 respondentov viac ako polovica (55 %) 
je len čiastočne spokojná a v budúcnosti by 
chceli zaradiť do ponuky viac jedál z rybieho 
mäsa (46 %) a z čerstvej zeleniny (44 %). Stravu 
finančne náročnejšiu pripravenú pre celiatikov by 
uvítalo 150 respondentov a 344 respondentov by 
uvítalo používanie kvalitnejších i keď finančne 
náročnejších surovín na prípravu jedál. Väčši-
na stravníkov, ktorí vyjadrili svoj názor (72 %), 
by uvítala predĺženie času na objednávanie jedál 

aspoň na 7 dní pred začiatkom nového týždňa. 
Ďalšie pripomienky (244) respondenti vyjadrili 
v otvorenej otázke hodnotiaceho formulára. Naj-
viac z nich sa vyjadrilo k pestrosti stravy a navr-
hujú najmä používať kvalitnejšie suroviny pri prí-
prave jedál, zaradiť nielen jedlá vegetariánske, ale 
aj vegánske, stravu pre celiatikov, variť viac jedlá 
z čerstvej zeleniny a ovocia, do jedálnička zara-
diť nové prílohy ako kuskus, pohanka, bulgur a 
viac jedál z tofu, viac tradičných slovenských je-
dál, menej kuracieho mäsa a viac rýb, používať 
aj celozrnné cestoviny, menej používať pri prípra-
ve jedla vyprážanie a solenie, polotovary, rôzne 
dochucovadlá najmä glutaman sodný. Pomerne 
veľa pripomienok bolo zo strany študentov k do-
bíjaniu kreditu. Podľa nich je veľmi krátky čas na 
dobíjanie kreditu a to iba na jednom mieste (v 
jednom ŠD). Študenti by v čase obeda tiež priví-
tali rýchlejšie vydávanie stravy a zlepšenie pros-
tredia v jedálňach napr. výmena stolov, stoličiek 
atď. Časté boli aj pripomienky k používaniu plas-
tových pohárov. 

Čo treba zlepšiť?
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že treba zlep-

šiť pestrosť stravy, kvalitu príloh (najmä podáva-
ných zemiakov), spôsob prípravy jedál v súlade 
so zásadami zdravej výživy (menej soliť, vyprá-
žať, používať dochucovadlá), čistotu tanierov, 
podnosov, príborov a pohárov (vrátiť sa ku skle-
ným pohárom miesto plastových), pestrosť po-
dávanej stravy (zvýšiť podiel jedál pripravených 
z rybieho mäsa a čerstvej zeleniny), teplotu po-
dávaného jedla, rýchlosť podávania stravy počas 
obeda, pre študentov možnosti dobíjania kredi-
tu, kultúru stolovania a vybavenie jedální (stoly, 
stoličky, obrusy atď.), ponuku jedál pre ľudí so 
špecifickými požiadavkami (celiatikov, vegeta-
riánov atď.). Podrobné výsledky prieskumu náj-
dete v UIS v časti Dokumentový server - komisie 
SPU – Stravovacia komisia. Ďalšie pripomienky 
(negatívne aj pozitívne) k stravovaniu v jedál-
ňach na SPU v Nitre môžete posielať na adresu  
stravovanie@uniag.sk.           

Členovia Stravovacej komisie SPU 
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Kariérny deň na 
Technickej fakulte

V priestoroch posluchárne CH sa 25. marca 
uskutočnil Kariérny deň na TF SPU. Podujatie s 
účasťou pozvaných firiem - Muehlbauer Techno-
logies, s.r.o., MATADOR Automotive Vráble, a.s., 
a ZF Slovakia, a.s., otvoril dekan TF prof. Ing. 
Zdenko Tkáč, PhD. Vo svojom príhovore zdô-
raznil význam spolupráce s praxou a vytvorenie 
obojstranne užitočného systému väzieb na firmy 
a organizácie. Plné auditórium si so záujmom 
vypočulo prezentácie, v ktorých zástupcovia 
firiem ponúkali možnosť spolupráce pri výcho-
ve a následnom uplatnení študentov TF v praxi. 
Poukázali na požiadavky, ktoré sa vo firmách 
vyžadujú, aby sa študent už počas svojho štúdia 
vedel lepšie pripraviť pre potreby praxe. Kariérny 
deň bol určený predovšetkým pre študentov inži-
nierskeho štúdia. Na záver úspešného podujatia 
prodekan TF doc. Ing. Roman Gálik, PhD., poďa-
koval zúčastneným firmám za inšpiratívne pred-
nášky a študentom za pozornosť, ktorú venovali 
Kariérnemu dňu. Za vedenie fakulty prisľúbil, že 
podobné podujatia sa na TF budú organizovať 
pravidelne.                    Ing. Štefan Boďo, PhD., TF

Hlavný partner Hlavný partner 

Mediálni 
partneri

Partneri

dvojtýždenník SPU

27. 4. pondelok
Erasmus Food Week
Univerzitná jedáleň UKF,  27. – 30. 4., 11.30 - 13.30 h

Global Village 
podujatie pre všetkých, čo chcú vycestovať 
do zahraničia 
priestory pod aulou SPU, 10.00 - 14.00 h

Nočný výstup na Zobor
ŠD Zobor UKF, Dražovská 2, 19.00 h

28. 4. utorok
Študentská kvapka krvi na UKF
vestibul pod aulou UKF, Tr. A. Hlinku 1,
7.30 – 12.00 h

Prvá pomoc pre všetkých
Tr. A. Hlinku 1, 12.00 – 16.00 h

Jarný beh Nitrou
nábrežie rieky Nitry, 16.00 h

Futsalový zápas SPU – UKF 
športová hala SPU, 20.00 h

29. 4. streda 
Karneval v Riu po slovensky 
alegorický sprievod mestom
Tr. A. Hlinku – Svätoplukovo námestie, 16.30 h

Stavanie mája
pešia zóna, 17.00 h

Superstar nitrianskych univerzít 
Svätoplukovo námestie, 17.30 h

30. 4. štvrtok
Študentská kvapka krvi na SPU
Kongresová sála SPU, ŠD A. Bernoláka, 
8.00 - 13.00 h

4. 5. pondelok
Dedinské hry 
ľudové súťaže pre študentov 
ŠD Zobor, Dražovská 2, 14.00 h

Volejbalový zápas SPU – UKF 
Športová hala SPU, 17.30 h 

Divadielko na Osmičke: 
Johnyho pomsta alebo ako 
šerif Bradley do nešťastia prišiel 
aula SPU, 19.00 h

Finále vysokoškolskej fl orbalovej ligy 
Športová hala SPU, 20.00 h

5. 5. utorok
Žiarenie okolo nás – pomáha nám 
alebo nás ohrozuje?
návšteva najmodernejšieho informačného centra - 
Energoland Mochovce a prednáška 
prof. Máriusa Pavloviča z FEI STU
Energoland - AE Mochovce, 10.30  h

6.5. streda
Galavečer Gaudeamus
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 
Veľká sála, 18.30 h
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www.spu.sk    www.ukf.sk
Apríl sa u nás pripomína od roku 1952 ako me-

siac lesov. Lesy na Slovensku pokrývajú plochu 
asi 2 miliónov hektárov, čo tvorí približne 42 % 
rozlohy krajiny. Z hľadiska štruktúry sú u nás 
najviac zastúpené listnaté lesy (50 %), ihličnaté 
(31 %) a zmiešané (19 %). Mali by sme nielen v 
apríli, ale neustále myslieť  na to, ako ich chrániť 
a zachovať ich udržateľný rozvoj.                r

Foto: za

Apríl - mesiac lesov

Chcete sa učiť čínsky jazyk?
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Prípravný kurz na skúšku Goethe-Zertifikat B2
Uzávierka prihlášok: 29. 4. 2015
Termín: 11., 13. a 15. 5. 2015 (9 vyuč. h.)
Termín skúšky: 5. a 9. 6. 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?
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Typická atmosféra pred jazykovými skúškami. Skupinku študentiek sprevádza do učebne Mgr. H. Grófová (vľavo), 
ktorá v súlade so skúšobným poriadkom kandidátom najprv poskytne vstupné informácie. Na medzinárodné 
skúšky prichádzajú predovšetkým študenti, pretože certifikáty  budú potrebovať na zahraničných univerzitách, v 
európskych inštitúciách a veľkých firmách. Pre univerzitných študentov je veľmi atraktívna celosvetovo najrozší-
renejšia skúška TOEFL z angličtiny, ktorú v tomto akademickom roku môžu ešte absolvovať 8. 5., resp. 12. 6. 2015.

Skúšky Cambridge English CAE a FCE
Uzávierka prihlášok:  18. 5. 2015  
Termín skúšok:  CAE – 10. 6., FCE – 9. 6. 2015
Prihlášky aj online!

# #

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 
SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamu-
je, že 1. 3. 2015 nás vo veku 68 rokov navždy 
opustil bývalý spolupracovník Ing. Ján Popik.

Riaditeľstvo študentských domovov a jedál-
ní s hlbokým zármutkom oznamuje, že 2. 3. 
2015 nás vo veku 81 rokov navždy opustila bý-
valá spolupracovníčka Alica Čampišová.

Česť ich pamiatke! 

 S piETOU                                                                    

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových 
zdrojov SPU v Nitre vypisuje výberové ko-
nanie na obsadenie miest na doktorandské 
štúdium v akademickom roku 2015/2016  
v študijných programoch:
6.1.3 všeobecná živočíšna produkcia
6.1.4 špeciálna živočíšna produkcia
6.1.6 všeobecná rastlinná produkcia
6.1.7 špeciálna rastlinná produkcia
6.1.8 agrochémia a výživa rastlín
6.1.9 fyziológia plodín a drevín
6.1.12 výživa
6.1.16 ochrana rastlín

Prihlásiť sa môžu absolventi vysokých škôl v 
príslušnom zameraní. Informácie o témach 
dizertačných prác, ako i podmienkach pri-
jatia na štúdium môžete získať na vedecko-
výskumnom oddelení Dekanátu FAPZ č.t. 
037/641 54 85 SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  
Nitra a na webovej stránke www.fapz.uniag.
sk. Uzávierka prihlášok je 31.5.2015.

 NEprEhLiAdNiTE                        

Do súťaže možno prihlásiť len tie technológie, ktorých vznik bol oznámený zamestnávateľovi v súlade s § 11 zákona 431/2001 
Zb. z. (patentového zákona) od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015. Pôvodcovia nahlasujú nominácie do súťaže prostredníctvom pracovísk 
pre transfer technológií. 
Nominácie zasielajú pracovníci pracovísk pre transfer technológií na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk do 10. 7. 2015.

Vyhlásenie výsledkov súťaže a slávnostné prevzatie cien sa uskutoční 7. októbra 2015 v rámci podujatia 
Konferencia NITT SK 2015 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. 

Viac informácií na stránke www.nptt.sk v sekcii Podujatia v rubrike Cena za transfer technológií, kde budú 
zverejňované aktuálne informácie o priebehu súťaže.

TRANSFER
TECHNOLÓGIÍOCHRANA

DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA
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Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK.
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Vážení členovia akademickej obce, študenti a pracovníci centier transferu technológií.

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tretí ročník súťaže

CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2015

v troch kategóriách:

1. Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi – oceňuje sa pôvodca  
za najoriginálnejšiu, najunikátnejšiu a v praxi najvyužiteľnejšiu technológiu.

2. Najlepšie realizovaný transfer technológií – oceňuje sa pracovisko pre transfer technológií  
za systematický prístup k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva. 

3. Cena za prístup inovátora k realizácii transferu technológií – oceňuje sa pôvodca alebo  
pôvodcovia technológie za príkladný prístup k procesu ochrany výstupov vedeckovýskumnej  
činnosti a následnej komercializácii.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Volejbalisti SPU sa stali 
najlepším juniorským 
tímom za rok 2014
V nitrianskej Synagóge boli 17. marca slávnostne 
vyhlásení najlepší športovci Nitry za rok 2014. 
Najlepším juniorským kolektívom sa stal volejba-
lový tím VK Ekonóm SPU Nitra, vlaňajší majster 
Slovenska. 
V kategórii juniorov jednotlivcov  bol ocenený vo-
lejbalista VK Ekonóm SPU Nitra Peter Porubský. 
Cenu za prínos a rozvoj športu v Nitre si z rúk 
primátora Nitry Jozefa Dvonča prevzal aj bývalý 
dlhoročný pedagóg na SPU, tréner a funkcionár 
PaedDr. Dušan Danko  a vedúci ženského flor-
balového tímu Slávia SPU DFA Nitra Marián Ja-
nega. Blahoželáme!                     r

Centrum výskumu bioenergie Fakulty eu-
rópskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU 
v Nitre vás pozýva na Deň bioenergetiky 
14. mája 2015 od 10.00 h na Poľnej pokusnej 
báze v Kolíňanoch a na Bioplynovej stanici v 
Kolíňanoch. 

V rámci programu sa bude konať prehliad-
ka porastu vŕb zo švédskeho šľachtiteľského 
programu (tretí pestovateľský cyklus), poras-
tu vŕb (klony Švédsko, Maďarsko) a topoľov 
(proveniencia Taliansko), porastov pereniál-
nych bylín Miscanthus sinensis, prehliadka 
Bioplynovej stanice a Laboratória využitia 
bioenergie. Doprava bude zabezpečená auto-
busom. 

Viac informácií poskytne: Ing. Martin Prčík, 
PhD., martin.prcik@unaig.sk, tel. 641 56 28.    
                                            r 

Na medzinárodnom volejbalovom turnaji 
juniorov v Novom Meste nad Váhom obsadi-
li mladí hráči VK Ekonóm SPU Nitra v kon-
kurencii ôsmich družstiev prvé miesto, keď 
vo finále zdolali favorita z Ostravy.  Zverenci 
Ľ. Pašku a D. Mikušoviča tak potvrdili skve-
lú formu pred nadchádzajúcimi Majstrov-
stvami Slovenska juniorov/kadetov.           r

Juniori VK Ekonóm SPU víťazmi 
medzinárodného turnaja 

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodár-
ske, lesnícke, potravinárske a veterinárske 
vedy pri SAV v Bratislave vás pozýva na  
9. zjazd a 15. Valné zhromaždenie spoloč-
nosti, ktoré sa uskutočnia 11. júna 2015 na 
Ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie 
vied vo Zvolene. Súčasťou podujatia bude 
konferencia  v štyroch sekciách: poľnohos-
podárska, potravinárska, lesnícka a veterinár-
ska. Prihlášku nájdete na: www.uniag.sk. 

Prof. Ing. Jozef Golian, Dr., 
predseda SSPLPVV pri SAV

 pOzýVAME                                                           Deň bioenergetiky 
v Kolíňanoch


