
Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých 
radách príslušných fakúlt SPU bol priznaný ve-
decko-pedagogický titul docent nasledovným 
odborníkom: s účinnosťou od 1. decembra 2014 
doc. Ing. Jane Makovej, PhD.,  z Katedry mik-
robiológie FBP SPU, (habilitovala sa v študijnom 
odbore: 4.2.1 Biológia), s účinnosťou od 1. mar-
ca 2015 doc. Ing. Zuzane Polákovej, PhD., z 
Katedry štatistiky a operačného výskumu FEM 
SPU, (habilitovala sa v odbore: 3.3.16 Ekonomika 

a manažment podniku), s účinnosťou od 1. mája 
2015 doc. Ing. Janke Nôžkovej, PhD.,  z Katedry 
genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU, (habili-
tovala sa v odbore: 6.1.7 Špeciálna rastlinná pro-
dukcia),  doc. Ing. Martine Miluchovej, PhD.,  z 
Katedry genetiky a plemenárskej biológie FAPZ 
SPU, (habilitovala sa v odbore: 4.2.4 Genetika), 
doc. Mgr. Agnieszke Greńovej, PhD., z Kated-
ry fyziológie a toxikológie živočíchov, Ústav bio-

Významné životné jubileum 90 rokov oslá-
vil 23. apríla 2015 Dr.h.c. (multi) prof. Ing. 
Ján Plesník, DrSc., osobnosť slovenskej a eu-
rópskej zootechnickej vedy, akademik ČSAV 
a SAV a člen mnohých ďalších učených spo-
ločností doma a v zahraničí. K jeho predchá-
dzajúcim jubileám bolo napísaných a publiko-
vaných veľa hodnotiacich článkov i štúdií. K 
človeku, osobnosti Jánovi Plesníkovi ma viaže 
úprimná úcta vyplývajúca z jeho fluida osob-
nej existencie a neustáleho preukazovania 
charakteru v kolobehu života a už aj histórie. 
Je človek, ktorý stojí oboma nohami pevne na 
zemi. Na slovenskej zemi! Jeho istota tkvie v 
solídnom duševnom, intelektuálnom, umelec-
kom a reálnom pracovnom základe. To sú jeho 
večné dary, ktoré dostal geneticky do vienka v 
deň narodenia na celý život bohatý na tvorivé 
činy, úspechy i trápenia, na víťazstvá i prehry. 
Cit pre slobodu, úctu a krásu v jej rozličných 
podobách ho definoval ako osobnosť rozdáva-
júcu vedomosti, lásku a toleranciu, vnútornú 
disciplínu a slušnosť bez ohľadu na čas, osobu 
či režim a aktuálne politicko-spoločenské sys-
témy. Úprimne sa tešíme, že sa dožíva požeh-
naného veku! 

        Ad multos annos pán akademik!                                    
V hlbokej úcte Váš Jozef Bulla

Prof. Jánovi Plesníkovi k životnému jubileu  
23. apríla 2015 v mene celej akademickej obce 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre zablahoželala prof. RNDr. Zdenka Gálo-
vá, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť 
a ECTS, ktorá mu odovzdala ďakovný list rek-
tora  SPU v Nitre. V liste rektor ocenil celoži-
votnú aktívnu prácu jubilanta v zootechnickej 
oblasti, dosiahnuté vynikajúce výsledky vedy 
a výskumu ako hodnotného zdroja, z ktoré-
ho čerpá aj SPU v Nitre, ako vo vyučovacom 
procese, tak aj pri rozvíjaní študijných progra-
mov. Pánovi profesorovi želáme veľa pevného 
zdravia, šťastia, rodinnej pohody, optimizmu a 
nevyčerpateľnej energie.            r

Životopis profesora Jána Plesníka čítajte na 
www.polnohospodar.sk

Rozhodla o tom porota v rámci konferencie 
Klubu poľnohospodárskych odborníkov (KPO)  
28. apríla v aule SPU. Do 1. ročníka súťaže sa pri-
hlásilo 23 záujemcov, pričom zastupovali všet-
ky fakulty. Vo finále sa stretlo 10 študentiek a 8 

študentov 1. a 2. stupňa štúdia na SPU. Každý z 
nich prostredníctvom svojho príbehu prezentoval 
vzťah k poľnohospodárstvu. Sympatickú víťaz-
ku Michaelu Petrovičovú (1. roč. bakalárskeho 
štúdia FBP) fascinuje rastlinná výroba. „Myslím 
si, že práve táto oblasť je hnacím motorom poľ-
nohospodárstva, od nej je závislá aj živočíšna vý-
roba. Zároveň som chcela predstaviť svoju víziu 
rozvoja slovenského  poľnohospodárstva a zdô-
razniť, že zefektívniť agrosektor možno  najmä 
výskumom,“ hovorí o svojej motivácii prihlásiť 
sa do súťaže. Prezrádza, že v budúcnosti sa chce 
venovať agrobiotechnológiám. 

NAJ poľno študent Matúš Krajčí (2. ročník 
Bc. štúdia FEM) sa stal aj víťazom hlasovania 
o NAJ študenta konferencie a víťazom interne-
tového hlasovania o NAJ poľno študenta webu. 
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na svojom zasadnutí v de-
cembri 2000 prijalo rozhod-
nutie, podľa ktorého sa do 
svetových pamätných dní 
zaradil aj Medzinárodný 
deň biodiverzity (MDB). 
Pripomíname si ho každý 

rok 22. mája na počesť prijatia a schválenia 
definitívneho textu  Dohovoru o biologickej 
diverzite  v roku 1992 v kenskej metropole 
Nairobi. Prijatý dohovor, označovaný aj ako 
Dohovor o uchovaní života na našej planéte, 
predstavuje pre ľudstvo  globálnu zmluvu pre 
3. tisícročie, postavenú na uznaní hodnoty 
spoločného prírodného bohatstva  a úcte ku 
všetkým formám života. 

Biodiverzita zahŕňa v sebe ekosystémy, rast-
linné a živočíšne druhy, mikroorganizmy a ich 
génové informácie. Osud ľudstva a každého 
z nás je s ňou úzko spojený, aj keď pri plnení 
každodenných povinností si to nie vždy uve-
domujeme. Biodiverzita je základom pre udr-
žateľný rozvoj a ľudské blaho a preto sa táto 
myšlienka stala ústrednou  témou MDB v tom-
to roku. Výber hlavnej témy nie je náhodný. 
Rastlinné a živočíšne druhy a biotopy planéty, 
ako aj všetko, čo nám poskytujú, predstavujú 
základ nášho bohatstva, zdravia a prosperity. 
Biodiverzita má výrazný vplyv na kvalitu živo-
ta, zabezpečuje ekologické funkcie a predsta-
vuje základ potravinovej bezpečnosti. Ľudstvo 
však využíva prírodné zdroje Zeme nad neú-
nosnú a trvalo udržateľnú mieru, tým naru-
šuje prírodné ekosystémy a ohrozuje prežitie 
nasledujúcich generácií. Súčasná bilancia vo 
svete je žalostná. Existencia viac ako 23 % dru-
hov na našej planéte je ohrozená a postupne 
vymierajú. Vyhynutie hrozí viac ako 770 živo-
číšnym druhom. V súčasnosti je ohrozených 
21 % plemien hospodárskych zvierat. Eviduje 
sa viac ako 74 % ohrozených druhov vyšších 
rastlín. Stovky miestnych a krajových odrôd 
v každej krajine sa nenávratne stratili. Z toho 
vyplýva neradostný záver. Snahy medziná-
rodnej verejnosti o vytvorenie podmienok pre  
trvalo udržateľný rozvoj na našej planéte sa 
stávajú už  len snom tejto civilizácie.

Žiaľ, v danom trende nezaostávame ani na 
Slovensku. Naša krajina má veľmi rozmani-
té prírodné podmienky, s ktorými súvisí bo-
hatá druhová diverzita fauny a flóry. Avšak 
z takmer 11 300 rastlinných druhov je 2 939 
ohrozených a 196 vyhynutých. Pokiaľ ide o 
živočíšne druhy, z viac ako 28 800 je 2 248 
ohrozených, pritom počet rizikových druhov 
živočíchov sa za posledné dva roky nezmenil. 
Ohrozených je 45 % druhov rýb, všetky druhy 
obojživelníkov a plazov, 32 % druhov vtákov a 
65 % druhov cicavcov.

K riešeniu uvedenej nepriaznivej situácie  
máme možnosť prispieť aj prostredníctvom 
odborných pracovísk, výskumných kolektí-
vov, expertov a pripravovanej novej generácie 
odborníkov v pôsobnosti SPU. Mnohé reali-
zované aktivity tomu aj nasvedčujú. V rámci 
vzdelávacieho procesu sa problematika  ucho-
vania a udržateľného využívania biodiverzity  
stala stredobodom pozornosti v mnohých štu-
dijných programoch a učebných predmetoch. 
Aj napriek tomu je ešte mnoho možností, 
ktorými môžeme významnejšie prispievať k 
uchovaniu a udržateľnému využívaniu bio- 
diverzity.                   Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
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Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 6. mája uskutočnilo slávnostné zasadnutie 
Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo odovzdanie dekrétov ôsmim novým docentom.

Dekréty pre nových docentov

So zástupkyňou OECD  
o možnostiach spolupráce

NAJ poľno študentku láka rastlinná výroba,  
NAJ poľno študenta včelárstvo

Môjmu učiteľovi profesorovi 
Jánovi Plesníkovi

Sprevádzala ju Kristína Gendová Ruzsíková, 
pracovníčka Ministerstva pôdohospodárstva a RV 
SR a bývalá tajomníčka Stálej misie SR pri OECD 
v Paríži. Počas krátkej návštevy SPU J. Schofield 
prezentovala aktivity OECD, možnosti čerpania 
finančných  zdrojov na konferencie a zahraničné 
výskumné pobyty v členských krajinách OECD 

K Medzinárodnému dňu biodiverzity

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

pokračovanie na strane 4
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Aj tento rok sa Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU predstavila so svojou expozíciou 
na výstave Gardenia 2015 v Nitre.  Viac čítajte na strane 2.        Foto: Alexandra  Takáčová

SPU v Nitre zorganizovala 28. apríla prvý ročník súťaže NAJ poľno študent/študentka. 
Víťazmi sa stala dvojica Matúš Krajčí a Michaela Petrovičová.

Na návštevu SPU v Nitre, ktorú zabezpečila 
FEM, 27. apríla zavítala Janet Schofield, koor- 
dinátorka programu OECD pre agrárny vý-
skum (CRP). 

 Noví docenti.                            Foto: za

 Víťazi finále.    Foto: za 

  Foto: archív ZG 
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Rektor prof. P. Bielik zablahoželal víťazom a  
v následnom rozhovore sa spomínalo na vynika-
júcu a zábavnú atmosféru finále, na zaujímavé 
príbehy, ktorými sa víťazi prezentovali. Tiež sa 
hovorilo o ich záujmoch a plánoch do budúc-
nosti, možnostiach ich zapojenia sa do vedecko-
výskumnej či kultúrnej činnosti na svojej alma 
mater, ich školských či reprezentačných povin-
nostiach. „Dosiahnuť takéto víťazstvo predpokla-
dá prejaviť svoju kreativitu, vedomosti, mať talent  
a prekonať strach prezentovať sa na verejnosti. 
V konečnom dôsledku môžete byť príkladom a 
veľkým vzorom pre ostatných študentov,“ pove-
dal rektor. Tiež pripomenul, že univerzita vytvára 
vhodné podmienky pre študentov, ktorí sa môžu 
stať  spolutvorcami nových výrobkov, produktov 
či technologických postupov a realizovať tak svo-
je novátorské myšlienky. 

Doc. P. Serenčéš aj na pôde rektorátu poďakoval 
všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili na súťaži 

a navrhol intenzívne ich zapájať do prípravy rôz-
nych univerzitných podujatí, ktorých cieľom je 
prezentovať SPU na verejnosti.  

Organizátori súťaže sa vyjadrili, že v realizácii 
úspešne naštartovaného podujatia, najmä vďaka 
pomoci a skúsenostiam vydavateľstva Slovenský 
Chov a časopisu Agromagazín, ktorý pred štyrmi 
rokmi prišiel s iniciatívou Mladí v agrobiznise, 
plánujú pokračovať aj na budúci rok. 

„Niet pochýb o tom, že slovenský agrobiznis 
potrebuje mladých dynamických manažérov 
ako soľ. Slovenská poľnohospodárska univerzi-
ta v Nitre má ambíciu takýchto ľudí pripravovať. 
Je pravdepodobné, že nie každý jej študent chce 
svoju budúcnosť spojiť s poľnohospodárskou 
prvovýrobou či odvetviami, ktoré s ňou priamo 
súvisia. No mnoho študentov takúto ambíciu 
má. Nájsť ich, predstaviť a spropagovať je a bude 
hlavným poslaním tejto, dnes už možno povedať 
úspešnej, súťaže,“ podotkol Ing. J. Huba.          rch

pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 1

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 5. mája víťazov 1. ročníka súťaže NAJ poľ-
no študent/študentka - Matúša Krajčího a Michaelu Petrovičovú. Na stretnutí sa zúčastnil aj pred-
seda KPO doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., za organizátorov Ing. Zuzana Čierna, PhD., tajomníčka 
KPO a Ing. Ján Huba, PhD., konateľ Vydavateľstva Slovenský Chov. 

Pôda ako spoločné bohatstvo občanov štátu 
bol názov konferencie, ktorá sa konala 28. 
apríla v aule SPU. Organizátorom bol Klub 
poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v 
Nitre.  

Rektor prijal víťazov súťaže NAJ poľno študent/tka

Ako povedal, nepáči sa mu, keď sa dehonestuje 
postavenie poľnohospodára. „Súčasní farmári 
sú vzdelaní, inteligentní ľudia, vytvárajúci hod-
noty, ktoré by si všetci mali vážiť. A keďže som 
včelár, zaujímam sa o podnikanie, ovládam an-
glický jazyk, veľa cestujem, participujem na pro-
jektoch a využívam možnosti, ktoré mi poskytu-
je univerzita - aj tieto oblasti som chcel na súťaži 
prezentovať.“  

Svojím posolstvom, šarmom, vzdelaním, dô-
vtipom, skúsenosťami a blízkym vzťahom k 
agrosektoru zaujali všetci súťažiaci. Aj úprimné 
slová Zuzany Rišianovej z FAPZ/FEŠRR: „Žiaľ, 
nemala som to šťastie narodiť sa vo farmárskej 
rodine“, alebo vyslovený sen Lenky Burcákovej 
z FEŠRR: „Chcem pracovať na ministerstve“, vy-
volali búrlivý potlesk. Potešilo aj to, že väčšina 
zo súťažiacich má už dobré skúsenosti s praxou, 
prvovýrobou a poľnohospodárstvo charakterizo-
vali ako zaujímavú a záslužnú prácu.

Na 2. mieste sa umiestnila Adriana Guzmická 
(3. roč. Bc. št. FEŠRR) a Peter Krapka (1. roč. 

Bc. št. TF), na treťom Karin Kôpková (1. roč. Bc. 
št. FAPZ ) a Róbert Hudák (1. roč. Bc. št. FBP). 
Víťazkou internetového hlasovanie o NAJ poľno 
študentku webu sa stala Viktória Fidesová (2. 
roč. Bc. št. FAPZ) a NAJ študentkou konferen-
cie Zuzana Rišianová (2. roč. Bc. št. FAPZ a 1. 
roč. Ing. št. FEŠRR). Víťazi boli ocenení vecnými 
cenami a finančnou odmenou, všetci finalisti zís-
kali ročné predplatné časopisu Slovenský Chov. 
Súťaž vyhlásila SPU v Nitre a KPO pri SPU v spo-
lupráci s Vydavateľstvom Slovenský Chov, s.r.o., 
Centrom preŠtudenta a Združením mladých far-
márov na Slovensku. Program moderovala Ing. 
Lucia Richterová z FEM a Ing. Ján Huba, PhD., 
konateľ Vydavateľstva Slovenský Chov, s.r.o. 

Po skončení súťaže sa konala Poľno párty v 
priestoroch pod aulou SPU. A čo odkázali finalis-
ti študentom SPU? „Všetci, ktorí máte svoju víziu 
ako pomôcť agrosektoru, neváhajte a budúci rok 
sa určite prihláste do druhého ročníka NAJ poľno 
študent/študentka.“    

Renáta Chosraviová

NAJ poľno študentku láka rastlinná výroba,  
NAJ poľno študenta včelárstvo

Koncepcia bola formulovaná jasne – priblížiť 
našu fakultu a predstaviť univerzitu ako moder-
nú a flexibilnú inštitúciu a zároveň prezentovať 
moderné trendy v tvorbe životného priestoru 
použitím zelene. Návrh bol postavený na jedno-
duchej a vzdušnej myšlienke, ktorej sme podria-
dili celý dizajn. Ústredným motívom bol let ale-
bo skôr prelet cez rôzne krajinné štruktúry ako 
je lúka či les, ktoré boli štylizovaným spôsobom 
zobrazené v expozícii. Interiér bol charakteri-
zovaný výsadbou interiérových rastlín v črepní-
koch, ako aj aranžmánmi, ktoré vytvorili študen-
ti pod vedením Ing. Milana Knolla, PhD., z Ka-
tedry biotechniky zelene. To, že rastliny môžu 
zaujať aj ako solitéry, dokázala doslova levitujú-
ca inštalácia iskerníkov v skúmavkách doplnená 
vzdušne inštalovaným mobiliárom. Nový trend 
uplatnenia zelene v interiéri charakterizovala 
vertikálna stena s rastlinami, ktorá dotvárala prí-
jemnú atmosféru v provizórnej študovni. Práve 
tu bol priestor pre návštevníkov výstavy, ktorým 
pedagógovia a doktorandi FZKI poskytovali pro-
fesionálne poradenstvo z oblasti záhradníctva 
a záhradnej architektúry. Vstup do piknikovej 
plochy tvorilo veľkolepé „hniezdo“ z prútia s 
rozkvitnutými cesnakmi, iskerníkmi a narcismi, 
ktoré vytvorili šikovné ruky floristu Lukáša Va-
lentu, študenta FZKI. Lesnú časť symbolizoval 
strom s krásnym podrastom trvaliek, nezabudli 
sme ani na kútik pre deti, kde si mohli kresliť, 
hrať sa či sa len tak vyvaľovať po farebných ko-
bercoch predstavujúcich pestrú lúku.   

 Ing. Alexandra  Takáčová, PhD., 
 Ing. Richard Kubišta, PhD., FZKI

FZKI na Gardenii 2015: 
Naša expozícia lietala

Na SPU otvorili indonézske centrum pre podporu akademickej mobility  
a medzinárodného výskumu

Konferencia na SPU  
v znamení Medzinárodného 
roka pôdy

Na FEM SPU v Nitre 21. apríla otvorili indonézske centrum s názvom INDONESIA CORNER. Ide o spoločný priestor, v ktorom budú pôsobiť naši a 
indonézski doktorandi a experti. Myšlienkou založenia centra je podporiť akademickú mobilitu a spoločný medzinárodný výskum.

Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie vzácni 
zahraniční hostia - veľvyslanec Indonézskej re-
publiky na Slovensku Djumantoro Purwokoput-
ro Purbo, rektorka partnerskej univerzity Guna-
darma v Indonézii prof. Dr. E.S. Margianti, SE a 
delegácia deviatich predstaviteľov troch indonéz-
skych univerzít vrátane predsedníčky akreditač-
nej komisie indonézskych univerzít. Za SPU sa na 
podujatí zúčastnil rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD.,  dekanka FEŠRR prof. JUDr. Anna 
Bandlerová, PhD., prodekan TF prof. Ing. La-
dislav Nozdrovický, PhD., prodekanka FZKI Ing. 
Mária Bihuňová, PhD., a ďalší. Prítomní boli aj 
zamestnanci FEM, keďže INDONESIA CORNER 
sa nachádza na 4. poschodí pavilónu S a prvou 
spoločnou aktivitou bude spotrebiteľský a neuro-
marketingový výskum. Otvoreniu predchádzalo 
stretnutie hostí s rektorom SPU prof. P. Bielikom, 
ktorý zhodnotil doterajšiu päťročnú spoluprá-
cu a Pamätnou medailou SPU ocenil prof. E.S. 
Margianti, rektorku Gunadarma University. Za  

podporu spolupráce medzi SPU a indonézskymi 
partnermi odovzdal indonézskemu veľvyslanco-
vi ďakovný list. Súčasťou otvorenia centra bola 
ochutnávka kulinárskych špecialít Indonézie, pri-
pravených v kuchyni Veľvyslanectva Indonézskej 
republiky v Bratislave. Zástupcovia zúčastnených 
strán sa v priateľskej diskusii zhodli na tom, že 
vzájomná spolupráca a akademické mobility by 
mali vyústiť do spoločnej výskumnej a publikač-
nej činnosti. 

V závere stretnutia rektorka prof. Margian-
ti odovzdala dekanke FEM prof. Dr. Ing. Elene 
Horskej, finančný dar päťtisíc USD na podporu 
prevádzky INDONESIA CORNER a spoločných 
výskumných aktivít.

Ako nás informovala prof. E. Horská, prvé spo-
ločné výskumné aktivity oboch strán budú zahŕ-
ňať spoluprácu v oblasti  naštartovania činnosti 
laboratória spotrebiteľských štúdií na FEM SPU 
v Nitre a inovácie výučby marketingových pred-
metov v oblasti neuromarketingu, senzorického 

a aróma marketingu a rozšírenej reality. Tieto 
témy sa riešia aj v rámci európskeho vzdeláva-
cieho projektu Erasmus+ Strategické partnerstvá 
„Food Quality & Consumer Studies“, do ktorého 
bola Gunadarma University prizvaná ako externý 
partner. Priestory INDONESIA CORNER sú k dis-
pozícii pre všetky fakulty SPU a budú poskytovať 
miesto pre oddych, prácu, ako aj šírenie myšlien-
ky slovensko-indonézskej spolupráce.                  r

Pozvanie prijali viacerí významní hostia, medzi 
nimi štátna tajomníčka MPaRV SR prof. Ing. Mag-
daléna Lacko-Bartošová, CSc., ako aj členovia klu-
bu, bývalí absolventi SPU. Podujatie otvoril pred-
seda KPO doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD. S úvod-
ným slovom vystúpil rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. 
Peter Bielik, PhD., ktorý okrem iného prítomných 
informoval o úspešnej realizácii projektu Vybu-
dovanie výskumného centra „AgroBioTech“ na 
SPU a v zmysle názvu konferencie zdôraznil výz-
nam pôdy ako najväčšieho národného bohatstva. 
Pripomenul, že je našou povinnosťou prispieť k 
tomu, aby bola zabezpečená trvalá udržateľnosť 
všetkých jej funkcií. V ďalšom bode programu 
prezentovala vedúca KCV doc. Ing. Mgr. Danka 
Moravčíková, PhD., stratégiu SPU v oblasti celo-
životného vzdelávania a možnosti spolupráce  s 
praxou, ako aj činnosť Transfer Centra ABT. V 
odbornej časti vystúpila doc. RNDr. Jaroslava 
Sobocká, CSc., ktorá priblížila legislatívu EÚ a 
SR a predstavila inovovanú deklaráciu Charty 
o pôde (2014) v kontexte Medzinárodného roka 
pôdy 2015. O trhu s poľnohospodárskou pôdou 
v zmysle zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku hovo-
ril JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sek-
cie legislatívy MPaRV SR, o trhu s pôdou, ktorá je 
v správe a nakladaní Slovenského pozemkového 
fondu Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka 
SPF. Doc. Ing. Štefan Buday, PhD.,  riaditeľ NPPC 
– VÚEPP, sa zameral na zmeny v podnikateľskej 
štruktúre a trhové ceny pôdy vo vybraných okre-
soch Slovenska v rokoch 2007 - 2013. V popolud-
ňajšom bloku vystúpil s príspevkom Agrosystémy 
a ochrana pôdy prof. Ing. Richard Pospíšil, Dr., z 
Katedry rastlinnej výroby FAPZ SPU. Následne  
doc. Ing. Nora Polláková, PhD., z Katedry pedo-
lógie a geológie FAPZ predstavila hlavné príčiny 
a dôsledky antropogénnej degradácie pôdy. Na 
záver sa prítomným prihovorili odborníci z ban-
kového sektora. Ing. Martin Babulic zo Slovenskej 
záručnej a rozvojovej banky predstavil možnosti 
financovania nákupu poľnohospodárskej pôdy a 
Ing. Martin Hubinský z VÚB priblížil financova-
nie nákupu poľnohospodárskej pôdy z pohľadu 
banky.                                 r

Trenčiansky robotický deň 2015
Pod záštitou Ministerstva školstva VVaŠ SR sa 
31. marca - 1. apríla na výstavisku Expo Center v 
Trenčíne konal 10. ročník Trenčianskeho robotic-
kého dňa pre žiakov ZŠ a SŠ. Medzinárodnú sú-
ťažnú prehliadku robotov každoročne organizuje 
SOŠ Pod Sokolicami v spolupráci s Trenčianskym 
samosprávnym krajom a mestom Trenčín. Jej 
hlavným cieľom je popularizácia vedy a techni-
ky medzi mládežou. Podtitul aktuálneho roční-
ka znel: Ženy vo vede a technike a Robohranie. 
Kľúčový program podujatia tvorila súťaž robo-
tov, ktorých autormi boli študenti a predstave-
nie univerzít technického zamerania. Partnerom 
podujatia bola aj Technická fakulta SPU v Nitre. 
Na jubilejnom ročníku okrem prezentácie študij-
ných programov a aktivít fakulty z oblasti vývoja 
robotiky a rôznych technických zariadení zaujali 
mladých nádejných výskumníkov predovšetkým 
vystavené a pohybujúce sa roboty. V samostatnej 
expozícii TF ich prezentovali študenti doktorand-
ského štúdia - Ing. Ladislav Tóth a Ing. Ján Antl.                        

Ing. Alena Jančušková, TF

Foto: rch 

Foto: za

lógie, Pedagogická univerzita v Krakove, Poľsko, 
(habilitovala sa v odbore: 4.2.1 Biológia), doc. 
Ing. Ingrid Karandušovskej, PhD., z Katedry 
stavieb TF SPU,  (habilitovala sa v odbore: 5.2.46 
Poľnohospodárska a lesnícka technika), doc. Ing. 
Jánovi Žitňanskému, PhD., z Katedry kvality a 
strojárskych technológií TF SPU, (habilitoval sa v 
odbore: 5.2.57 Kvalita produkcie), doc. Ing. Kris-
tíne Somerlíkovej, Ph.D., z Ústavu demografie 
a aplikovanej štatistiky, Fakulta regionálneho 
rozvoja a medzinárodných štúdií Mendelovej uni-
verzity v Brne, (habilitovala sa v odbore: 3.3.16 
Ekonomika a manažment podniku). Novým do-
centkám a docentovi v mene celej vedeckej rady 
zablahoželal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD., poprial im mnoho ďalších tvorivých 
úspechov a pripomenul, že tento titul prináša zá-
roveň aj povinnosť a zodpovednosť rozvíjať štu-
dijné programy, v ktorých pôsobia.  

Za nových docentov sa poďakoval doc. Ing. Ján 
Žitňanský, PhD.               rch

Dekréty pre nových docentov

Hostia konferencie.                 Foto: za

Expozíciu FZKI realizačne aj autorsky zabez-
pečila Katedra záhradnej a krajinnej architek-
túry a Katedra biotechniky zelene. Študentov 
pri tvorbe a realizácii expozície viedla Ing. Ale-
xandra Takáčová, PhD.
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Študentskú vedeckú konferenciu (ŠVK) na 
FAPZ otvoril prodekan doc. Ing. Kamil Hudec, 
PhD., ktorý vyzdvihol význam vedeckej práce 
vo vzdelávacom systéme a dôležitosť publiko-
vania výsledkov. Pripomenul, že ŠVK sú ideál- 
nou kombináciou verbálnej a neverbálnej pre-
zentácie výsledkov pred verejnosťou, ale aj 
možnosťou komunikovať s  vedeckou komuni-
tou v danej oblasti a konfrontovať svoje výsled-
ky s kolegami. Zároveň sú  určitou prípravou 
pre reálne vedecké podujatia v budúcnosti. 
Účastníci konferencie zo Slovenska i zahrani-
čia prezentovali 100 prác v ôsmich sekciách. 
V každej sekcii boli vyhodnotené tri najlepšie 
práce a ich autori boli odmenení finančnou ce-
nou.  

V piatich sekciách ŠVK študentov a doktoran-
dov FBP sa uchádzalo o čo najlepšie umiestne-
nie 43 prác, z nich dve zo zahraničia. Dekan 
prof. Ing. Ján Tomáš, PhD., zablahoželal víťa-
zom a autorom troch najlepších prác v každej 
sekcii odovzdal ocenenia. Víťazi okrem finanč-
nej odmeny získali aj ročné predplatné časo-
pisov Naše pole a Slovenský chov. Potešiteľné 
bolo vyjadrenie predsedov komisií, ktorí po-
zitívne hodnotili celkovú erudíciu našich mla-
dých vedeckých nádejí. 

Záujem študentov o vedu potvrdila vysoká 
účasť mladých výskumníkov na ŠVK na FEM, 
na ktorej sa v troch sekciách prezentovalo 35 
študentov vrátane 11 zahraničných. Hodnotia-
cu komisiu tvorili pedagógovia a študenti FEM, 
ale aj zástupcovia z praxe. Slávnostné vyhodno-
tenie sa uskutočnilo v rámci spoločného obedu 
prezentujúcich, členov komisie, organizátorov 
a vedenia fakulty. Autori troch najlepších prác 
v každej sekcii boli ocenení finančnou odme-

nou. Okrem verbálnej prezentácie výsledkov 
výskumu mali súťažiaci možnosť svoje práce 
publikovať aj v zborníku príspevkov. 

Na 10. ŠVK na FEŠRR sa v troch sekciách pre-
zentovalo 23 študentov, z nich dvaja zahranič-
ní. Autori troch najlepších prác v každej sekcii 
získali mimoriadne štipendium. Konferencia, 
určená pre študentov všetkých stupňov a foriem 
štúdia, bola výbornou príležitosťou pre výmenu 
skúseností, názorov a získanie nových inšpirácií 
pre ich ďalšiu vedeckú činnosť. 

Účastníkov ŠVK na FZKI privítal na pôde fa-
kulty prodekan doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. V 
troch sekciách sa tu predstavilo 21 študentov a 8 
doktorandov zo SR i zahraničia. 

Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, stro-
járstve a odpadovom hospodárstve bol ná-
zov medzinárodnej ŠVK na TF, na ktorej sa v 
štyroch rokovacích sekciách predstavilo re-
kordných 53 prác, medzi nimi 16 zo zahrani-
čia. Členmi hodnotiacich komisií boli okrem 
pedagógov aj zástupcovia spolupracujúcich 
podnikov, ktoré víťazom venovali zaujíma-
vé ceny.  Autorom troch najlepších prác udelil 
dekan prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., moti-
vačné štipendium. Všetky súťažné práce boli 
uverejnené v zborníku na CD disku, ktorý 
dostal každý účastník konferencie.              r 
Zoznam víťazných prác nájdete na:
www.polnohospodar.sk

Pani inžinierka, ako ste sa dostali k štúdiu 
biotechnológie?

Biológiu a chémiu som si obľúbila už na zák-
ladnej škole a po nástupe na bilingválne gym-
názium s prírodovednou špecializáciou mi bolo 
jasné, že moje ďalšie profesionálne smerovanie 
bude späté s vedami o prírode. Aplikovanú bio-
lógiu na Fakulte biotechnológie a potravinárstva 
(FBP) SPU som si vybrala kvôli zaujímavým 
predmetom ponúkaným pre študentov bakalár-
skeho štúdia, možnostiam uplatniť sa v praxi a 
absolvovať rôzne zahraničné pobyty a stáže. V 
konečnom dôsledku si myslím, že som urobila 
veľmi dobre – štúdium ma začalo baviť už od 
prvej prednášky (biofyzika a fyzikálne vlastnosti 
potravín) a tento entuziazmus spojený s biolo-
gickými vedami ma dodnes neopustil.

V čom spočíva vaša činnosť a aké aktivity v 
oblasti rozvoja vzdelávania vykonávate?

Doktorandské štúdium som úspešne ukončila 
v auguste minulého roka. V súčasnosti pracujem 
ako vedeckovýskumná pracovníčka na Katedre 
fyziológie živočíchov (KFŽ). Moje aktivity sú 

primárne viazané na prácu v laboratóriách KFŽ, 
kde uskutočňujeme široké spektrum experimen-
tov zameraných na reprodukčnú fyziológiu a 
toxikológiu. Spolupracujem s našimi študentmi 
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského 
štúdia na pokusoch určených pre ich záverečné 
práce. V neposlednom rade sa podieľam na vý-
učbe dvoch predmetov - molekulárna fyziológia 
a fyziológia bunky, súčasťou ktorých je aj zvy-
šovanie počtu praktických cvičení. Počas nich 
môžu študenti nazrieť do komplexnosti biologic-
kého výskumu a získať nové skúsenosti, ktoré 
môžu zužitkovať v ďalšom štúdiu.

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

Zameriavam sa na dve problematiky. Prvú po-
važujem za nasledovníka svojho doktorandské-
ho výskumu, ktorý sa zaoberal skúmaním mole-
kulárnych princípov vplyvu oxidatívneho stresu 
na samčiu reprodukciu. Pokračujem v prehl-
bovaní poznatkov o presných mechanizmoch 
účinku voľných radikálov na bunkovú štruktúru 

a funkciu, rovnako ako aj v pozorovaní antioxi-
dačných vlastností prírodných látok, ktoré majú 
obrovský potenciál byť reálne využité ako dopln-
ky výživy či suplementy pre bunkovú kultiváciu.

Druhou problematikou, na ktorej spolupracu-
jem s americkými kolegami, je analýza štruktú-
ry a funkcie proteínov v reprodukčnej sústave 
onkologických pacientov. Proteomický výskum 
je aktuálny a perspektívny, umožňuje objavy no-
vých markerov využiteľných vo včasnej diagnos-
tike rôznorodých ochorení.

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?

So stúpajúcou kvantitou študentov a klesajú-
cou úrovňou ich vedomostí či ambícií je zloži-
té posúdiť reálny potenciál, ktorý v sebe mladí 
ľudia ukrývajú. Väčšina dnešných študentov 
považuje vysokoškolské vzdelanie za nevyhnut-
nú samozrejmosť a nie sú ochotní obetovať viac 
času ako treba, aby ukázali svoje reálne schop-
nosti a talent. Na druhej strane, vždy poteší 
študentská individualita, ktorá prejaví záujem 
na sebe pracovať a vystúpiť do popredia. V po-
rovnaní s obdobím, keď som bola študentkou, sa 
však domnievam, že šikovní a cieľavedomí štu-
denti majú oveľa vyššiu šancu byť rozpoznaní 
a ocenení za svoje úsilie, či už cestou rôznych 
grantov, štipendií, špeciálnych ocenení akými 
sú napr. práve Študentská osobnosť Slovenska či 
ocenenie Nadácie Intenda. 

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

Svojej fakulte som mimoriadne vďačná za pod-
poru, ktorú som od nej dostávala počas celého 
štúdia. Investovaný čas a trpezlivosť do môjho 
profesionálneho rastu by som veľmi rada aspoň 
čiastočne vrátila svojej alma mater pôsobením 
na jej pôde. Vďaka výskumnej činnosti KFŽ, ako 
aj budujúceho sa centra AgroBioTech, vidím svo-
ju budúcnosť vo vedeckých aktivitách univerzi-
ty, prispievajúc ku stúpajúcej kvalite výskumu 
na SPU na národnej i medzinárodnej úrovni. Do-

mnievam sa, že biotechnológie, bioekonomika a 
molekulárna biológia sú vedami budúcnosti a o 
to viac ma teší, že naša univerzita má vytvore-
né podmienky pre výskum, ktorý môže priniesť 
množstvo zaujímavých poznatkov. Tiež  ma teší 
rastúca intenzita medzinárodnej spolupráce me-
dzi SPU a zahraničnými inštitúciami z celého 
sveta, ktorá môže výrazne prispieť k získaniu 
kvalitných projektov a šíreniu dobrého mena 
univerzity vo svete.

Aké je vaše životné krédo?
Život je pes, ale keď ho skrotíš, stane sa najlep-

ším priateľom človeka.
Mohli by ste poradiť ostatným mladým ľu-

ďom, ako sa z bežného študenta môže stať 
študent spolupodieľajúci sa na skvalitnení vý-
učby a výskumu?

Mala som obrovské šťastie, že som bola a stále 
som obklopená skvelým kolektívom a mentor-
mi, ktorí si vždy nájdu čas diskutovať a podať 
pomocnú ruku. Treba si však uvedomiť, že za 
každým úspechom stojí množstvo práce, odrie-
kania a bezsenných nocí. Stáť si za svojím cie-
ľom a zbaviť sa strachu z pochybenia či nezná-
meho  - to je dôležitý kľúč k profesionálnemu i 
osobnému rastu. V neposlednom rade aj esen-
ciálne si zachovať svoju jedinečnosť, triezvy ro-
zum a odvahu vystúpiť z davu.

Priblížite nám na záver Cenu Hospodár-
skych novín, ktorú ste získali?

Cena Hospodárskych novín alebo Cena verej-
nosti sa udeľuje ako podkategória v rámci verej-
nej súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Jej 
princíp je založený na internetovom hlasovaní 
verejnosti. Pri oznámení nominovaných študen-
tov sú profily ich práce vyvesené na webovej 
stránke Hospodárskych novín a každý hlasujúci 
môže na základe oboznámenia sa s nominova-
nými poslať hlas jednému zo študentov. Hlaso-
vať možno iba raz. Cenu Hospodárskych novín 
získa študent, ktorý dostane najväčší počet hla-
sov zo všetkých nominovaných v rámci celej sú-
ťaže.  

Renáta Chosraviová 

Eva Tvrdá: Rada by som svojej alma mater vrátila čas a trpezlivosť investované  
do môjho profesionálneho rastu

Na SPU sa 22. apríla konali fakultné konferencie študentskej vedeckej činnosti, ktoré každoročne poskytujú priestor na prezen-
táciu výsledkov pred odborným auditóriom. Záštitu nad konferenciami prevzali dekani jednotlivých fakúlt. 

V jubilejnom 10. ročníku národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska získala Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti Ing. EVA 
TVRDÁ, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU.

Univerzitný deň študentskej vedy 

Táto progresívna a flexibilná forma študent-
skej konferencie (ŠK) umožnila organizátorom, 
aby sa do nej zapojilo podstatne viac študentov, 
školiteľov a pedagógov, ako zvyčajne. Nemenej 
dôležitá bola racionalizácia nákladov spojená s 
konaním konferencie a úspora času. Pritom sa 
v plnej miere naplnil hlavný cieľ ŠK - výmena 
odborných poznatkov medzi partnerskými uni-
verzitami, získaných študentmi v rámci štúdia 
na VŠ. Účastníkmi videokonferencie v uvedenej 
sekcii boli študenti z troch partnerských uni-
verzít - Českej zemědělskej univerzity  v Prahe 
(ČZU), Univerzity technológie a prírodných vied 
v Bydgoszczi (UTPV) v Poľsku  a SPU Nitra. 
Videokonferenciu otvorili zástupcovia vedenia 
partnerských univerzít. Prezentovaných bolo 
14 prác, ktoré posudzovala hodnotiaca komisia, 
zložená zo zástupcov všetkých participujúcich 
univerzít. 

 Doc. RNDr. Milan  Margetín, PhD., FAPZ

Videokonferencia na 
Katedre špeciálnej 
zootechniky

Foto: za

Foto: za

Foto: archív ET
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Medzinárodný festival filmov a videoprogra-
mov s prioritnou tematikou poľnohospodárstva 
a rozvoja vidieka - Agrofilm dozrel a po svojom 
jubilejnom 30. ročníku začal tento rok štvrté 
desaťročie svojej existencie. Po výraznej obno-
ve pred dvoma rokmi chcú organizátori - Vý-
skumný ústav živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV), 
ktorý je súčasťou Národného poľnohospodár-
skeho a potravinárskeho centra (NPPC), zacho-
vať trend trvalej expanzie medzi svojich divá-
kov. Aj tento rok sa Agrofilm uskutoční na pre-
lome septembra a októbra, 28. 9. - 2. 10. 2015. 
Cieľom festivalu je audiovizuálnou formou 
oboznamovať verejnosť s najnovšími poznat-
kami v oblasti poľnohospodárstva, potravinár-
stva, výživy obyvateľstva, problematiky vidieka 
a života jeho obyvateľstva, ochrany prírodných 
zdrojov a zvyšovania kvality života ľudí. Filmy 
festivalu majú poukazovať na problémy a pri-
nášať dobré príklady ich riešenia. Do festivalu 
môžu prihlásiť svoj film či videoprogram aj štu-
denti a pedagógovia našej univerzity. Výberová 
komisia si počas leta pozrie prihlásené filmy a 
zhodnotí, ktoré z nich spĺňajú štatút festivalu 
tak, aby postúpili do hlavnej súťaže. V nej bude 
filmy hodnotiť medzinárodná porota, do ktorej 
budú pozvaní filmári aj odborní výskumní pra-
covníci z Nemecka, Maďarska, ČR a SR. V rámci 
Agrofilmu 2014 sa v snímke švajčiarskej autorky 
Martiny Graf s názvom Vízia mladého farmára 
prezentovali aj absolventi Technickej fakulty 
SPU v Nitre, bratia Peter a Andrej Francisciovci. 

Ako nás informovali, autorka filmu porovnávala 
podmienky a skúsenosti a priblížila možnosti 
mladých začínajúcich farmárov v troch sním-
kach z rôznych krajín. „Vo filme predstavila 
našu farmu, činnosť a skúsenosti. Hospodárime 
na výmere 320 hektárov a zameriavame sa na 
pestovanie obilnín – kukurice, jačmeňa a pše-
nice. Film získal aj ocenenie a bol úspešne pre-
zentovaný i na pôde SPU. Odporúčame mladým 
farmárom zapojiť sa do festivalu, prípadne po-
kúsiť sa natočiť krátky film o svojej poľnohos-
podárskej praxi,“ povedali bratia Francisciovci. 
Ako nás informoval generálny riaditeľ NPPC 
Lužianky prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., v na-
stúpenom trende z minulých ročníkov chystajú 
festivalové podujatia v NPPC - VÚŽV Lužianky 
a opäť aj na oboch nitrianskych univerzitách - 
SPU a UKF i v OC Mlyny v Nitre. Už vlani sa do 
MFF zapojila aj Technická univerzita vo Zvole-
ne, kde sa dokumenty tešili veľkému divácke-
mu záujmu zo strany študentov a pedagógov. 
„Súčasťou nového festivalového trendu sú in-
teraktívne podujatia, to znamená, premietanie 
filmov je doplnené prednáškami, diskusiami a 
napríklad pri téme potravín aj ochutnávkami. 
K vrcholom festivalu patrí diskusia k premieta-
ným filmom, v ktorej sa stretnú hrdinovia doku-
mentov, filmári a odborné publikum. Tento rok 
bude zameraná na tému farmové chovy divej 
zveri. Odborným garantom podujatia bude doc. 
Ing. Jaroslav Slamečka, riaditeľ NPPC - VUŽV," 
uzatvára prof. Š. Mihina.                                  rch

Do Agrofilmu sa môžete zapojiť aj vy 

Na FZKI SPU v Nitre rámci OP Vzdelávanie 
prebieha implementácia projektu s názvom 
Podpora zvyšovania kvality vzdelávania 
na Fakulte záhradníctva a krajinného inži- 
nierstva SPU v Nitre, ITMS: 26110230094.

Ocenenie FEŠRR pre 
profesorku M. Delgado

Prof. María del Mar Delgado z Univerzity Cor-
doba (UC), Španielsko, sa významne podieľala na 
spolupráci s FEŠRR od jej vzniku. Iniciovala zapo-
jenie SPU do spoločného inžinierskeho programu 
v oblasti rozvoja vidieka - International Master in 
Rural Development, ktorý sa realizuje od akade-
mického roku 2004/2005 dodnes. Okrem toho 
významne prispela k rozvoju výmeny študentov 
medzi SPU a UC cez program Erasmus, ako aj k 
podpísaniu Memoranda o spolupráci medzi obo-
ma univerzitami. Viackrát prijala pozvanie FEŠRR 
na výberové prednášky  pre študentov z oblasti 
rozvoja vidieka a je členkou Vedeckého výboru 
medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú orga-
nizuje FEŠRR s podporou OECD  3.- 4. decembra 
2015. Dekanka FEŠRR prof. Anna Bandlerová sa 
pri príležitosti 10. výročia vzniku FEŠRR rozhodla 
udeliť prof. M. Delgado pamätnú medailu, ktorú 
jej dodatočne odovzdala prodekanka prof. Eleo-
nóra Marišová na pôde UC (na snímke).                r

Podpora zvyšovania 
kvality vzdelávania na 
FZKI

Fakulte sa tak darí prispôsobovať sa potrebám 
modernej vzdelanostnej spoločnosti, zvyšovať 
konkurencieschopnosť budúcich absolventov 
v praxi a pedagogických pracovníkov v oblasti 
vzdelávania, výskumu a vývoja. Počas uplynu-
lých mesiacov na FZKI vznikli tri študijné mo-
duly v anglickom jazyku, v rámci ktorých majú 
študenti možnosť študovať jeden semester v 
anglickom jazyku na domácej univerzite a je-
den na partnerských univerzitách v zahraničí. 
Zrealizovanými, prebiehajúcimi a plánovanými 
mobilitami učiteľov a doktorandov na zahranič-
ných vzdelávacích inštitúciách fakulta úspešne 
zvyšuje kompetenciu a odbornosť svojich peda-
gógov a zároveň rozvíja zahraničnú spoluprácu. 
Prostredníctvom výberových prednášok odbor-
níkov z praxe, organizovaných pre všetky štu-
dijné programy fakulty, majú študenti možnosť 
získať aktuálny praktický pohľad na študovanú 
problematiku. Pre svojich študentov FZKI v rám-
ci projektu, v spolupráci s odborníkmi z praxe, 
postupne realizuje aj špecializované kurzy a ex-
kurzie doma i v zahraničí a pre pedagogických 
pracovníkov  domáce a zahraničné odborné 
exkurzie. Viac informácií o projekte na: www.
edufzki.fzki.uniag.sk

 Ing. Martin Pikalík, PhD.,
manažér publicity projektu

O rozvoji vidieka na Ukrajine
Dekanka Fakulty európskych štúdií a regio-

nálneho rozvoja SPU v Nitre prof. JUDr. Anna 
Bandlerová, PhD., privítala 9. apríla doc. Serhi-
ja Moroza zo Sumskej národnej univerzity na 
Ukrajine. Prítomným sa prihovoril prednáškou 
na tému Tendencie a perspektívy rozvoja vidieka 
na Ukrajine. V rámci nej priblížil najmä doteraj-
ší vývoj a problémy vidieka na Ukrajine a sme-
ry, ktorými by sa podpora rozvoja vidieka tejto 
krajiny mala uberať. Doc. S. Moroz bude do júla 
2015 členom kolektívu Katedry regionalistiky a 
rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre v rámci vý-
skumnej mobility podporovanej Národným šti-
pendijným programom SR.          

Ing. Ľubica Majstríková, FEŠRR   
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Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na 
Fakulte záhradníctva  a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Zo zaujímavého stretnutia 
s expertom v súdnictve

V rámci predmetu medzinárodné právo, ktoré 
vyučuje prof. E. Marišová a PhDr. B. Pavlíková, 
sa študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu 
a Fakulty európskych štúdií a regionálneho roz-
voja SPU v Nitre zúčastnili na prednáške zame-
ranej na medzinárodné súkromné právo. Viedol 
ju JUDr. Ján Kováč 15. apríla na Okresnom súde 
v Nitre. Počas stretnutia mali študenti možnosť 
neformálne diskutovať o uvedenej problematike. 
J. Kováč vysvetlil princípy medzinárodného súk-
romného práva a neúnavne odpovedal na nespo-
četné otázky študentov. Spomenul aj počiatky 
svojej kariéry, čo ho viedlo k výberu povolania 
a priblížil obdobie pred nástupom do funkcie. 
Tiež hovoril o zaujímavých faktoch a prípadoch, 
ktoré riešil počas svojho dlhoročného pôsobenia 
v súdnictve. Stretnutie s JUDr. J. Kováčom bolo 
pre študentov nielen veľmi pútavé, ale aj prínos-
né a podnetné.   

 M. Obložinský, T. Krivošík, FEM

So zástupkyňou OECD  
o možnostiach spolupráce

pre odborníkov SPU. V rámci programu sa konalo 
bilaterálne stretnutie s tímom Fakulty európskych 
štúdií a regionálneho rozvoja k príprave konferen-
cie Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi, kto-
rá sa bude konať 3. - 4. decembra 2015 na SPU v 
Nitre a bude financovaná z grantu OECD. 

Zástupkyňu OECD prijal v sprievode K. Gen-
dovej Ruzsíkovej a prodekanky FEM pre vedu a 
výskum doc. Ing. Zuzany Kapsdorferovej, PhD., 
aj rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
s ktorým diskutovali o možnostiach vzájomnej 
spolupráce medzi SPU a OECD a podpísaní me-
moranda. 

„Slovensko má veľmi nízku aktivitu zapájania 
sa do projektov a boli by sme radi, keby ste po-
núkané možnosti využili,“ povedala J. Schofield.  
„Verím, že organizácia konferencie na FEŠRR 
s podporou OECD je prvou lastovičkou a po nej 
budú nasledovať aj ďalšie aktivity, pretože máme 
veľký záujem na rozšírení vzájomnej spoluprá-
ce,“ vyjadril sa  rektor SPU. Na podpis bude pri-
pravená aj zmluva medzi SPU a Ministerstvom 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 
zastúpeným ministrom Miroslavom Lajčákom,  
o možnosti zahraničných mobilitných pobytov na 
stálych misiách SR v zahraničí (napr. v Ríme, Pa-
ríži, Bruseli a pod.).                                   rch

Hľadať, nájsť a citovať odborné informácie 
na jednom mieste

Konal sa 13. mája a bol určený študentom 
doktorandského štúdia a zamestnancom FBP. 
Prednáška Mgr. Ladislava Svršeka z Albertina 
Icome priblížila účastníkom rôzne pohľady na 
vyhľadávanie informácií v licencovaných zdro-
joch, plnotextových databázach, ktoré majú 
zamestnanci a študenti univerzity prístupné 
v univerzitnej počítačovej sieti. Okrem iného 
predstavil napríklad vyhľadávač Summon, čo je 
tzv. discovery služba umožňujúca vyhľadáva-
nie v rôznych informačných zdrojoch zároveň. 
Venoval sa tiež dostupnosti e-kníh, najmä služ-
bám e-brary a Knovel. Na príklade agregátora 
ProQuest, ktorý sústreďuje odborný a vedecký 
obsah rôznych vydavateľov, prezentoval mož-

nosti ako pracovať s publikáciami  jednoducho 
a efektívne, nielen ako ich vyhľadávať, ale aj 
citovať, zhromažďovať či zdieľať. Spoločnosť 
ProQuest ponúka zamestnancom a študentom 
všetkých vysokých škôl bezplatnú aplikáciu 
ProQuest Flow určenú na podporu práce s pub-
likáciami. Prostredníctvom ProQuest Flow 
možno zhromažďovať, čítať, poznámkovať, or-
ganizovať články a iné publikácie, citovať ich 
či zdieľať s kolegami. Prácu s aplikáciou môžu 
vyskúšať zamestnanci a študenti SPU na adre-
se https://flow.proquest.com/. Registrácia je 
bezplatná, treba však použiť e-mailovú adresu 
s poštovým aliasom uniag.sk.

Mgr. Beáta Bellérová, PhD.

Pod týmto názvom pripravila Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v spolu-
práci so spoločnosťou Albertina Icome Bratislava a Slovenskou poľnohospodárskou knižni-
cou malý seminár. 

Projekt zameraný na bezpečnosť  
a kvalitu potravín vstupuje do druhej fázy

Vzdelávanie a výskum v oblasti kontroly bez-
pečnosti a kvality potravín v existujúcich i per-
spektívnych študijných programoch, vytvorenie 
magisterského ŠP zameraného na bezpečnosť, 
kvalitu a štúdium potravín na Tadžickej poľ-
nohospodárskej univerzite v Dušanbe, je hlav-
ným cieľom projektu Tempus 544529-TEMPUS- 
1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR: Modernizácia vyso-
koškolského vzdelávania v oblasti bezpečnosti a 
kvality potravín v Tadžikistane. Jedným z partne-
rov projektu je SPU v Nitre, zastúpená Fakultou 
biotechnológie a potravinárstva. V rámci projek-
tu sa od 20. do 24. apríla konalo stretnutie part-
nerov - zástupcov šiestich univerzít – Lotyšskej 
poľnohospodárskej univerzity (LPU) v Jelgave, 
Litovskej univerzity zdravotných vied (LUZV), 
Tadžickej poľnohospodárskej univerzity (TPU), 
Technologickej univerzity v Tadžikistane, Avi-
cenna lekárskej univerzity v Tadžikistane a SPU 
v Nitre, ktorú zastupovala prof. Ing. Miroslava 
Kačániová, PhD., koordinátorka projektu a PhDr. 
Renáta Chosraviová, tlačová hovorkyňa SPU. 
Hlavným cieľom pracovných stretnutí bola koor-
dinácia a stanovenie systematizácie realizačných 
krokov orientovaných na pripravované aktivity. 
Účastníkov rokovaní privítal rektor TPU Salimov 
A. Fayzulloevič, ako aj rektorka LPU Irina Pilve-
re. Prezentáciu oficiálnej časti projektu Tempus 
viedla manažérka a koordinátorka Irina Kulitane 
z Lotyšska, o finančnej stránke projektu referova-
la Anda Valdovska z LPU. Ako informovala I. Ku-
litane, projekt vstupuje do svojej 2. fázy a do za-

čiatku júla bude vykonaný nábor študentov, ktorí 
budú od 1. septembra študovať v magisterskom 
ŠP zameranom na kontrolu bezpečnosti a kvalitu 
potravín na TPU v Dušanbe. Na univerzite budú 
vytvorené aj tri laboratóriá pre rozvoj a inováciu 
akreditovaného magisterského ŠP – laboratórium 
mikrobiológie, potravinových technológií a výro-
by potravinových zdrojov. V súčasnosti prebieha 
nákup prístrojov z EÚ do týchto laboratórií, učeb-
ná literatúra v ruskom i anglickom jazyku je už 
zakúpená. Aj počas ďalších dní sa konalo viacero 
významných stretnutí. Predstaviteľov univerzít a 
koordinátorov projektu prijal na pôde Minister-
stva školstva a vzdelávania Tadžikistanu vicemi-
nister F. K. Rachimov. Ako sa vyjadril, možnosti 
vytvorenia takéhoto ŠP treba sprístupniť aj pre 
ďalšie tadžické univerzity a všetkých študentov, 
ktorí o tento ŠP prejavia záujem. „Veľký potenciál 
predstavujú inovácie a ich zdieľanie. Zapojenie 
akademického sektora do spolupráce je veľmi 
vítané a veríme, že prináša benefity všetkým 
zúčastneným stranám,“ vyjadril sa minister. Ná-
sledne sa konali stretnutia s rektormi univerzít, 
partnermi projektu, prorektormi, dekanmi, štu-
dentmi a pedagógmi v uvedenom ŠP na TPU, 
ako aj neformálne stretnutie s ministrom škol-
stva a vzdelávania Tadžikistanu S. Nuriddinom 
Saidovičom. Zástupkyne SPU predstavili činnosť 
univerzity, FBP, ako aj ďalších fakúlt, prezento-
vali možnosti vzdelávania na SPU, zapojenia sa 
do vedeckovýskumnej spolupráce, činnosti VUA, 
akademických výmen a pod.                                 rch

Foto: za

Foto: archív FEŠRR

Foto: archív EM
SPU v Nitre je spolu-

organizátorom 4. roč- 
níka Celosloven-
ských dní poľa, ce-

loštátnej prehliadky poľných pokusov odrôd 
poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy 
rastlín a výstavy poľnohospodárskej techniky 
a hospodárskych zvierat, ktoré sa konajú 2. a 3. 
júna 2015 na pozemkoch ZAD v Dvoroch nad Ži-
tavou.  Viac na http://dnipola.sk/                  r

 Pozvánka                                                           
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ING. RICHARD  
KUBIŠTA, PhD.
Pracovná pozícia:  
odborný asistent na 
Katedre záhradnej a 
krajinnej architektúry 
FZKI

Miesto narodenia: Nové Zámky 
Vek: 36
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Lesníkom. Neviem síce prečo, keďže u nás na 
juhu máme len minimum lesov.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Záhradnú a krajinnú architektúru, lebo už od 
malička som cítil, že mám vzťah ku zeleni, zá-
hrade, prírode.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
Len s priateľmi, nie som zaťažený na kult 
osobnosti.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Iba z drobností, z jari, záhrady, mojich psov…
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Nespravodlivosť.
Čo rád čítate (počúvate)? 
Modernú tureckú, francúzsku, portugalskú či 
inú neanglickú tvorbu. 
Aké máte koníčky? 
Záhradu a teraz už aj cvičenie.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Pijem kolu... hanbím sa.  
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?
Rodina.
Máte nejaký obľúbený citát? 
Ži a nechaj žiť.                                                                     rch

 v zrkadle                    Galavečer Gaudeamus ukončil 13. ročník 
Nitrianskych univerzitných dní 

Žiarenie okolo nás – pomáha nám alebo nás ohrozuje?

Hudobno-umeleckým Galavečerom Gaudeamus v Divadle Andreja Bagara v Nitre 6. mája 
vyvrcholil 13. ročník Nitrianskych univerzitných dní. 

Slávnostný večer otvorili krátkym príhovorom 
rektori univerzít, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, 
CSc., rektor UKF, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD., rektor SPU, predseda NSK Milan Belica a 
primátor Nitry Jozef Dvonč. V programe s ná-
zvom Zdvihnime kotvy! (námet, dramaturgia, 
scenár a réžia Elena Zahoráková a Peter Oravec)
vystúpili hudobné telesá, spevácke zbory i jed-
notlivci z radov študentov SPU a UKF v Nitre. Ako 
prvé zazneli piesne z kultového muzikálu Jesus 
Christ Superstar, v ktorom účinkovali aj členovia 
Divadielka na Osmičke a ako postmoderní SBS-

-kári športovci SPU. Svojou retro hudbou z me-
dzivojnového obdobia zaujalo dievčenské spe-
vácke trio Paper Moon Trio z SPU, muzikálovými 
hitmi od svetoznámej švédskej popovej skupiny 
ABBA zase študenti Katedry hudby PF UKF. Po-
čas programu si prišli na svoje aj milovníci ľudo-
vej hudby – ľúbostné piesne z Malého Zálužia 
zaspievala Ženská spevácka skupina Vranky z 
Nitry a spevy a tance z Východného Slovenska 
predstavili členovia FS Zobor. Program spestrilo 
aj rytmické steperské vystúpenie v podaní nit-
rianskeho súboru stepového tanca Atikus.      rch

V rámci 13. ročníka Nitrianskych univerzitných 
dní sa 5. mája konala prehliadka Energolandu 
Mochovce, spojená s prednáškou Žiarenie okolo 
nás – je alebo nie je  „ohrozujúce“? Šesťdesiatpäť 
účastníkov v Mochovciach privítal Ing. Róbert 
Holý, zástupca Energolandu. Ako nás informoval, 
najmodernejšie informačné centrum o energii má 
33 interaktívnych sekcií, vrátane 3D kina. Prvým 
zážitkom bol 3D film  Odysea energie: od Veľké-
ho tresku až po blízku budúcnosť, v rámci kto-
rého sme zistili, ako človek nakladal s energiou 
v minulosti a dnes. V ďalšej časti programu sme 
skúmali Energoland virtuálnou sprievodkyňou 
GAIA. Čo je to uhlíková stopa, rádioaktívne odpa-
dy, žiarenie okolo nás, kontajment, energetický 
mix - na všetky tieto otázky sme dostali odpovede 
v jednotlivých sekciách. Zaujímavé boli aj ener-
gohry. Rovnako pútavou časťou programu bola 
prednáška prof. Máriusa Pavloviča z Ústavu jad-
rového a fyzikálneho inžinierstva STU v Bratisla-
ve. Bývalý pracovník CERN-u (1993 – 1994) nám 

vysvetlil odkiaľ pochádza žiarenie, ako pôsobí 
a ako prispieva k radiačnej záťaži obyvateľstva. 
Keďže sa profesijne venuje využitiu nových dru-
hov žiarenia v rádioterapii, priblížil ich humán-
ne využitie v medicíne. Trojhodinová návšteva 
Energolandu bola jedinečným zážitkom a podu- 
jatie obohatilo naše vedomosti o využití energie.                                  

Ing. Miroslav Štrbavý
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Trinásty ročník nitrianskych univerzitných 
dní opäť ponúkol množstvo spoločenských, 
kultúrnych, športových a odborných podujatí 
pre študentov a zamestnancov oboch univer-
zít, ako aj širokú verejnosť.  k najobľúbenej-
ším už tradične patril karnevalový sprievod, 
Superstar nitrianskych univerzít či športové 
podujatia. S výbornou odozvou sa stretol ve-
černý výstup na zobor, prezentácia štúdia 
v zahraničí Global village, obnovená premiéra 
Johnyho pomsty v podaní Divadielka na os-
mičke, Stavanie mája či kvapka krvi, huma-
nitárne podujatie spojené s darovaním krvi 
organizované v spolupráci s národnou trans-
fúznou službou v nitre. Snímky: Ján Csillag, 
Ľubo Balko, Martin Cehula

Energoland Mochovce je najmodernejším info-
centrom o energii.       Foto: archív UKF                                                                                         

Karneval v Riu po slovensky.

Galavečer Gaudeamus. Z víťazstva v futsalovom turnaji sa tento rok tešili súperi z UKF.

V súťaži Superstar nitrianskych 
univerzít  zvíťazila študentka  
3. ročníka FEM Lucia Bakaiová. Stavanie mája.

Nitrianske univerzitné dni obrazom

Foto:  Ján Csillag

Posledný deň štúdia si s pedagógmi vymenili 
miesta a pod taktovkou študenta Romana Betáka, 
Niny Križanovej a Šimona Sirotňáka zorganizo-
vali pre svojich učiteľov i kolegov prednášku, na 
ktorej si zaspomínali na príjemné, humorné, ako 
aj na vážnejšie zážitky z päťročného štúdia na 
SPU. Prítomným študentom sa prihovorili aj pe-
dagógovia povzbudivými slovami a prianiami do 
ďalšieho profesionálneho a osobného života, ale 
aj perličkami z písomiek z ich vlastného pera. Na 
poslednej prednáške nechýbala vernisáž zbierky 
tradičných študentských učebných pomôcok - ťa-
hákov. Na záver sa všetci prítomní povinne zapí-
sali do poslednej „prezenčky". 

 Ing. Katarína Melichová, PhD., FEŠRR

Posledná prednáška na 
FEŠRR v opačnom garde
Tohtoroční budúci absolventi inžinierskeho 
stupňa štúdia na Fakulte európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja sa s pedagogickým 
zborom rozlúčili netradične. 

Foto: za

Foto: archív KM

Osem žiab - pralesničiek zlatých a farbiarskych 
a po jednom chovnom páre jašteríc tangerských a 
užoviek mexických Viváriu SPU poskytla v rámci 
zahraničnej spolupráce Zoologická a botanická 
záhrada v Plzni. Oba druhy pralesničiek pochá-
dzajú z dažďových pralesov južnej Ameriky a sú 
zaradené v Dohovore o medzinárodnom obchode 
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín – CITES. Tieto drobné obojživelníky sú 
obľúbeným druhom chovaným vo viváriách, pre-
tože sú neuveriteľne krásne svojou farebnosťou a 
fascinujúce svojím správaním.                              r

Nové druhy plazov a žiab vo viváriu

Výsledky
športových súťaží

Volejbal: 
SPU – UkF 3 : 0 
(najlepší hráč SPU  
Marek Ludha) 

Futsal: 
SPU – UkF 4 : 6  
(najlepší hráč SPU  
Filip Moravčík)

V  Jarnom behu Nitrou obsadil Ing. Jozef Čurlej, PhD., 
z FBP (s číslom 45) tretie miesto.
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Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 
SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamu-
je, že 30. 4. 2015 nás vo veku 70 rokov navždy 
opustil prof. Ing. Emil Líška, CSc., dlhoročný 
kolega a bývalý pedagóg na Katedre rastlinnej 
výroby.                                  Česť jeho pamiatke! 

 S PiEToU                                                                    

SKRIPTÁ
B. Gálik a kol.: Kŕmenie neprežúvavcov, 1. vy-
danie, náklad 200 ks, cena 5,80 €
J. Ďuďák: Riadenie a plánovanie výroby, 1. 
vyd., 200 ks, 4,20 €
J. Golian a kol.: Bezpečnosť potravín, 2. pre-
pracované vyd., 150 ks, 6 €
M. Korenko a kol.: Manažérstvo kvality proce-
sov. 1. prepracované vyd., 200 ks, 5,90 €€
J. Golian a kol.: Teória a metodológia závereč-
nej práce, 1. vyd., 600 ks, 2 €
C. Hrnčár: Záujmový chov hydiny, 1. vyd., 120 
ks, 5,50 €
M. Fikselová a kol.: Verejné zdravie a produk-
cia potravín, 2. nezmenené vyd., 120 ks, 5 €
UČEBNICE 
L. Nozdrovický a kol.: Výrobné systémy v 
rastlinnej výrobe, 1. vyd., 70 ks, 9,80 €
Ľ. Nagyová a kol.:  Marketing, 1. vyd., 500 
ks, 8 €
A. Látečková: Základy účtovníctva, 1. vyd., 
650 ks, 3,50 €
J. Candrák a kol.: Šľachtenie hospodárskych 
zvierat, 1. vyd., 200 ks, 3€€
D. Hanáčková - E. Balážová a kol.: Ekonomi-
ka a manažment verejných služieb, 1. vyd., 
200 ks, 6 €
J. Jakabovičová - J. Horváthová: Internatio-
nal Organizations, 1. prepracované vyd., 120 
ks, 6,50 €
VEDECKÉ MONOGRAFIE
Z. Kňažická – N. Lukáš: Molekulovo-biolo-
gické aspekty pôsobenia medi a železa na 
spermie, 1. vyd., 100 ks, 5,50 €
Z. Schubertová - J. Candrák: Genetické hod-
notenie parkúrových koní v Slovenskej re-
publike, 1. vyd., 100 ks, 2,50 €
D. Šťastná – P. Šťastný: Popôrodný anestrus 
kráv, 1. vyd., 100 ks, 3 €

Vydavateľstvo SPU

 PRávE vYŠLi                     

Hráči VK Ekonóm SPU si vybojovali účasť v play 
off a obsadili ôsme miesto v extralige

Volejbalisti SPU na akademických majstrovstvách strieborní

Slovenská poľno-
hospodárska univer-
zita v Nitre, Fakulta 
európskych štúdií a 
regionálneho rozvo-
ja, pripravuje medzi-

národnú vedeckú konferenciu pod názvom 
Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi 
(Sustainability of Rural Areas in Practice), 
ktorá sa uskutoční  v dňoch 3. a 4. decembra 
2015 v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka. 
Nosnými témami podujatia budú nové prí-
stupy k revitalizácii vidieckej ekonomiky a 
vidieckych komunít, nové environmentálne 
prístupy v manažmente vidieckej krajiny, ako 
aj poľnohospodárstvo, poľnohospodárska 
pôda a priestorové plánovanie.  Konferencia 
je  kofinancovaná Riadiacim výborom Koope-
ratívneho výskumného programu OECD pre 
riadenie biologických zdrojov pre udržateľné 
poľnohospodárske systémy (CRP).  Bližšie 
informácie: www.surap.eu 

 PozÝvaME váS                                                            

Posledným aprílovým duelom v Trenčíne ukončili hráči  VK Ekonóm SPU Nitra volejbalovú se-
zónu 2014-2015 a obsadili celkove ôsme miesto v mužskej extralige.

6. CASEE konferencia 
Najnovšie trendy v 
bioekonómii v podunajskej 
oblasti

Nitrianska letná univerzita 2015

Vedecký a organizačný 
výbor pozýva všetkých zá-
ujemcov  na 6. konferen-
ciu CASEE s názvom Naj-

novšie trendy v bioekonómii v podunajskej ob-
lasti, ktorá sa bude konať  24. – 26. mája 2015 na 
pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre. Jedným z hlavných cieľov konferencie je 
podpora výskumu a vývojových aktivít v oblas-
ti výživy a potravinárskych vied. Podujatie bude 
vynikajúcou príležitosťou na  vytváranie partner-
stiev a ich prepájanie v rámci agrobiologických, 
biotechnologických a potravinárskych združení;  
ako aj vedeckej spoločnosti zameranej na agro-
biológiu a biotechnológie a potravinársky orien-
tovaných výskumných ústavov a vysokých škôl.  
Ďalším cieľom je podporiť výmenu vedeckých 
informácií medzi výskumníkmi, vývojármi, in-
žiniermi, študentmi a odborníkmi pracujúcimi 
v podunajskej oblasti a ďalších európskych kra-
jinách.

Na konferencii budú prezentovať výsledky svo-
jej vedeckovýskumnej činnosti aj doktorandi a 
mladí vedeckí pracovníci. 

Viac informácií a program konferencie nájdete 
na:  www.casee2015.uniag.sk

Nitrianska letná univer-
zita je projekt SPU v Nitre 
a UKF v Nitre v spolu-
práci s mestom Nitra, v 
rámci ktorého sa účastní-

ci hravou a tvorivou formou oboznámia s aka-
demickým prostredím, charakterom štúdia na 
univerzite a vybranými zaujímavými témami 
predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študij-
ných programov oboch nitrianskych univerzít. 
Projekt je určený pre deti vo veku 8 - 11 rokov. 
Aktivity sú rozdelené do rôznych tematických 
okruhov. Tohtoročná NLU sa uskutoční  od 1. 
do 10. júla 2015. Uzávierka prihlášok je 19. júna 
2015. Viac informácií na:  www.uniag.sk

Príprava mužov začala vlani v auguste pod ve-
dením skúseného trénera Rastislava Chudíka. 
Družstvo zložené z hráčov - študentov SPU a UKF 
doplňovalo niekoľko stredoškolákov. V príprave 
boli všetky stanovené ciele splnené a vrcholom 
bol medzinárodný turnaj o Pohár rektora SPU 
Nitra, ktorý naši volejbalisti vyhrali. Súťažné ob-
dobie v extralige začali so striedavými výsledka-
mi, čo však nebolo také zlé, keď si uvedomíme, 
že v ostatných družstvách, okrem Trenčína, hrali  
profesionálni hráči. 

V základnej časti súťaže bolo naším cieľom 
umiestnenie do 6. miesta, ktoré zaručovalo účasť 
v play off. Súťaž bola pre našich hráčov príliš 
náročná, nedokázali sa presadiť proti skúseným 
hráčom extraligy. Mužstvu neprospel ani odchod 
trénera Chudíka, ktorý odišiel do zahraničia. Vo-
lejbalisti pokračovali pod vedením trénera Henče-
ka a po neúspešných výsledkoch dohrávali súťaž 
pod vedením trénera Pašku a Benča. Navyše, v 

októbri odišiel na hosťovanie do Myjavy prvý na-
hrávač Porubský, čo bola citeľná strata. 

Napriek všetkým uvedeným zmenám sme sa 
dokázali prebojovať zo skupiny 7. - 10. do play 
off, čo zaručilo účasť družstva aj v budúcom roč-
níku extraligy mužov. V 1. kole vyraďovacej čas-
ti sme dostali za súpera neskoršieho víťaza VK 
MIRAD Prešov, s ktorým sme odohrali dôstojné 
zápasy. V ďalších vyraďovacích kolách boli naše 
výsledky (aj z dôvodu chorôb a zranení) slabšie a 
celkove sme obsadili 8. miesto.

V novom ročníku súťaže treba posilniť družstvo 
o dvoch-troch skúsenejších hráčov, zabezpečiť 
skúseného trénera a hráčom z radov študentov 
zladiť vyučovací proces s tréningom. S podporou 
univerzity, mesta Nitra, sponzorov a nadšencov 
pre volejbal iste dosiahneme lepšie výsledky ako 
v uplynulej sezóne.

 Ing. Miroslav Štrbavý, 
člen výkonného výboru VK Ekonóm SPU Nitra

Na majstrovstvách univerzít vo volejbale, ktoré 
sa uskutočnili 13. a 14. 5. na Prešovskej univer-
zite, obsadili naši študenti druhé miesto, keď 
porazili domácich hráčov  3:2 a vo finále pod-
ľahli víťazovi turnaja FTVŠ Bratislava 3:2. Tretia 
priečka patrila domácemu Prešovu a štvrtá Žilin-
skej univerzite.   

SPU reprezentovali: Martin Hláčik, Lukáš 
Sťahuliak, Matúš Švec, Juraj Kalužný, Marek 
Ludha, Lukáš Lanča, tréner: Daniel Mikušo-
vič. Najlepší hráč turnaja: Marek Ludha (SPU 
Nitra).                   r

Dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu 
SPU v Nitre oznamuje, že dňa 18. 6. 2015 sa 
uskutoční prijímacie konanie na tretí stupeň 
štúdia v študijných odboroch:
3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky (štu-
dijný program: ekonomika a manažment poľ-
nohospodárstva a potravinárstva),
3.3.16 ekonomika a manažment podniku (štu-
dijný program: ekonomika a manažment pod-
niku).
Uzávierka prihlášok je 31. mája 2015.
Prihlásiť sa môžu absolventi 2. stupňa štúdia 
uvedených alebo príbuzných študijných odbo-
rov. Informácie o témach dizertačných prác, 
ako aj ďalšie informácie o štúdiu, je možné zís-
kať na Oddelení pre vedu,  výskum a doktorand-
ské štúdium Dekanátu FEM SPU v Nitre, Tr. A. 

Hlinku 2, 949 76 Nitra alebo na webovej stránke 
www.fem.uniag.sk/sk/uchadzacom-1837/.

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva 
SPU v Nitre oznamuje, že 26. 6. 2015 sa budú 
konať prijímacie skúšky na III. stupeň VŠ štúdia 
– doktorandské štúdium, v nasledujúcich akre-
ditovaných študijných programoch:
- biotechnológie,
- technológia potravín,
- molekulárna biológia.
Uzávierka prihlášok je 1. júna 2015.
Témy dizertačných prác sú zverejnené na www.
fbp.sk a na Oddelení vedeckovýskumnom a za-
hraničných vzťahov Dekanátu FBP SPU v Nitre, 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel.: 037/ 641 5385.

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdiumUdržateľnosť vidieckych 
oblastí v praxi

V súťaži Víno SPU 2015 hodnotili vyše sto vzoriek vín
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre usporiadala už 7. ročník 
súťažnej výstavy vín. Hodnotenie vín sa uskutočnilo 20. apríla v priestoroch penziónu 
Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku v Oponiciach. 

V tomto roku 
bolo do súťaže no-
minovaných 114 
vzoriek vín, ktoré 
súťažili v šiestich 
súťažných kategó-
riách. Odborné 
komisie posúdili 
súťažné vína, pri-
delili im bodové 

hodnotenie a určili šampiónov kategórií.
 „Na prehliadke Víno SPU už tradične súťažia 

prevažne profesionálni výrobcovia vína, ktorí sú 
určitým spôsobom spätí s našou univerzitou. Sú 
to naši absolventi, výskumní spolupracovníci a 
priaznivci. Profesionalita súťažiacich výrobcov sa 
odzrkadlila aj v kvalite súťažných vín. Odborné 
komisie boli veľmi príjemne prekvapené kvalitou 
posudzovaných vín. Súťažili hlavne vína z roční-

kov 2013 a 2014, ktoré boli agrotechnicky veľmi 
náročné a technologicky komplikované. Potvrdilo 
sa, že pri špičkovom technologickom vybavení 
a precíznom prístupe k vinifikácii možno v pod-
statnej miere eliminovať nepriaznivé vplyvy roč-
níka na kvalitu výsledného produktu. Z tohto po-
hľadu má súťaž Víno SPU aj významný edukačný 
charakter pre našich študentov vinohradníctva 
a vinárstva. Možnosť degustovať takúto širokú 
škálu kvalitných vzoriek vín je pre všetkých ško-
lou i zážitkom zároveň,“ informoval nás Ing. Ján 
Mezey, PhD., vedúci Katedry ovocinárstva, vino-
hradníctva a vinárstva FZKI a člen organizačného 
výboru súťažnej prehliadky Víno SPU. 

Verejná degustácia vín a odovzdávanie cien aj s 
príbehom víťazných vín sa konala 20. mája v ŠD 
A. Bernoláka.  

Výsledky súťaže nájdete na: www.polnohospo-
dar.sk                                r

Foto: archív KM

Foto: archív CUŠ

 oznaMUJEME                                                          
Stredná odborná škola poľnohospodárstva 

a služieb na vidieku v Leviciach je aktívna 
v nadväzovaní domácej i zahraničnej spolu-
práce. Dôkazom toho je niekoľko úspešne zre-
alizovaných projektov. V rámci prebiehajúce-
ho projektu AgroPuzzle 2, v ktorom Slovensko 
zastupuje uvedená SOŠ, navštívili projektoví 
partneri zo SR, ČR, Portugalska, Rumunska 
a Poľska aj SPU v Nitre. Cieľom projektového 
stretnutia v Leviciach bolo predstaviť part-
nerom poľnohospodárstvo v tomto regióne. 
Účastníci stretnutia navštívili rodinné farmy, 
najmodernejšie skleníkové hospodárstvo, naj-
kvalitnejší chov dojníc, ako aj  Katedru ovoci-
nárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU 
v Nitre. Hostí  privítal vedúci KOVV Ing. Ján 
Mezey, PhD., ktorý im predstavil činnosť ka-
tedry, ako aj súčasnú situáciu v oblasti ovo-
cinárstva na Slovensku. Počas projektového 
stretnutia partneri diskutovali o poľnohospo-
dárstve v jednotlivých krajinách, na Slovensku 
spoznávali príklady dobre fungujúcich poľno-
hospodárskych aktivít a hľadali inšpirácie pre 
rozvoj poľnohospodárstva a života na vidieku.           

Ing. Andrej Tárník, FZKI

Partneri AgroPuzzle 2 na FZKI

Foto: AT


