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polnohospodár
V súčasnej postmo-

dernej kultúre, ktorá 
opúšťa ideál podriade-
nosti individuálnych 
záujmov kolektívnym 
záujmom, sa k slovu 
dostáva indivíduum, 
ktoré hľadá identitu, 
usiluje sa byť samo se-

bou a rozvíjať vlastnú osobnosť. Znakom tejto 
kultúry je personalizácia, v jej  popredí  stojí 
indivíduum, ktoré si chce samo voliť vlastný 
spôsob života, „teraz a hneď“ bez akéhokoľ-
vek obmedzovania, a to aj bez ohľadu na os-
tatných ľudí, spoločnosť, ktorá mu to napokon 
umožnila tým, že slobodu človeka povýšila 
medzi najvyššie hodnoty. 

Faktom je, že individualizmus sa postupne 
mení v narcizmus, akýsi „totálny“ individua- 
lizmus, kde sa „ja“ stáva stredom všetkého 
záujmu, je „zahladené do seba“. Vzniká však 
otázka: Má takéto indivíduum šancu v súčas-
nom svete? Dokáže v ňom „samo“ čeliť všet-
kým nástrahám, rizikám a hrozbám, ktoré  
v súčasnosti majú globálny charakter a vyná-
rajú sa v rozmanitých oblastiach vzájomne 
prepojeného sveta? 

Nárast problémov, rizík, hrozieb, už možno 
len ťažko riešiť iba tradičnými nástrojmi a na 
národnej úrovni. Ich riešenie si vyžaduje vzá-
jomnú podporu, akceptáciu, solidaritu a druž-
nosť, vďaka ktorým si členovia medzinárodné-
ho spoločenstva dokážu plniť nielen povinnos-
ti voči sebe, ale i svojim rovesníkom, občanom 
a v neposlednom rade voči budúcej generácii. 
Ako pri príležitosti Medzinárodného dňa ľud-
skej solidarity v roku 2013 uviedol v posolstve 
generálny tajomník OSN Pan Ki-mun: „Žia-
dam každého človeka bez ohľadu na krajinu, 
z ktorej pochádza, na jeho vierovyznanie, kul-
túru či tradície, aby sa podieľal na spoločnom 
diele - dodržaní sľubu, daného pred začiatkom 
nového milénia s cieľom zaistiť budúcim gene-
ráciám mier, prosperitu a trvalý rozvoj." 

V súčasnosti nemožno pochybovať o tom, 
že v záujme zabezpečenia svetového mieru 
a   riešenia rôznych globálnych problémov sa 
dôležitou hodnotou stáva solidarita, ktorá ľu-
ďom umožňuje spoločne nachádzať cesty a 
spôsoby na zmierňovanie následkov rôznych 
negatívnych javov a procesov vo svete a na 
podporu mechanizmov, umožňujúcich rie-
šenie aj ďalších krízových situácií, ktoré zne-
pokojujú súčasného človeka. Aj keď niektorí  
z nás už tento pojem zaradili medzi histo-
rizmy, v súčasnom svete je potrebná jeho re-
nesancia. Dôvodov je viac. Význam ľudskej 
solidarity na globálnej úrovni pri riešení glo-
bálnych problémov a plnení globálnych cieľov 
rozvoja je nespochybniteľný. Súčasne si treba 
uvedomiť, že aj naše individuálne snahy „pre-
sadiť sa“, môžu ľahko stroskotať bez solidarity 
priateľov, kolegov, ale aj občanov a ostatných 
ľudí v súčasnom čoraz viac prepojenom svete. 
Aj z týchto dôvodov si s rešpektom 20. decem-
bra pripomíname Medzinárodný deň ľudskej 
solidarity a okrem zdravia, šťastia, úspechov a 
lásky si navzájom v tomto predvianočnom ob-
dobí zaželajme aj niečo, čo vzbudzuje nádej, 
že na problémy, ktoré nás obklopujú v súčas-
nom svete, nie sme sami. Vzájomnú solidari-
tu, vážení kolegovia a priatelia!                                                                                                                

Mgr. Eva Svitačová, PhD., 
Katedra spoločenských vied FEM
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výlov 
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Vianočná výstava 

Predvianočná nálada 
v botanickej záhrade
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V rámci ŠDNU 2014 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil študentov, ktorí do-
siahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci či v súťažiach, ktoré ich a univer-
zitu reprezentovali doma i v zahraničí.

Dekádu svojho pôsobenia oslávila v týchto dňoch najmladšia a najmenšia fakulta SPU  
v Nitre – Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorá je zároveň jediná svoj-
ho druhu na Slovensku. Bola zriadená s účinnosťou od 1. apríla 2004. 

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
odovzdal 3. decembra na zasadnutí Vedeckej 
rady SPU dekréty piatim novým docentkám.

pokračovanie na strane 2 pokračovanie na strane 2

Na SPU ocenili úspešných študentov 

Sviatočné slovo rektora

Dekréty pre nové docentky

Z volieb dekanov 
FEM povedie prof. Elena Horská, 
FAPZ doc. Peter Ondrišík

Vážení kolegovia, milí študenti, 
ctení priatelia našej univerzity,
opäť je tu čarovný čas Vianoc, na 
ktoré sa všetci snáď najviac teší-
me. Prinášajú nám neopakova-
teľné tajuplné ovzdušie pretkané 

vôňou ihličia, medovníkov, svetlom sviečok, krás-
nymi tradičnými zvykmi, darčekmi, koledami, ro-
dinnými návštevami, ale aj pohodou v rodinnom 
kruhu. Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa 
každý snaží byť s blízkymi, keď si viac ako ino-
kedy uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a 
spolupatričnosti. To všetko sú hodnoty, ktoré zna-
menajú veľa aj pre celú našu spoločnosť. Pri tejto 
príležitosti vám chcem poďakovať za vašu prácu v 
tomto roku. Za prácu vykonanú na vašich praco-
viskách, v prospech rozvoja a zveľaďovania našej 
univerzity. Úprimne vám želám radostné a pokoj-
né prežitie najkrajších sviatkov roka, aby sa vám 
splnili vaše sny, priania a predsavzatia. Šťastné a 
veselé vianočné sviatky! A nech je pre vás nastá-
vajúci rok 2015 obdobím dobrého zdravia, šťastia, 
harmónie a pohody v osobnom i profesionálnom 
živote.                Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Slávnostné oceňovanie šiestich študentov baka-
lárskych, inžinierskych a doktorandských študij-
ných programov, na ktorom sa zúčastnili aj de-
kani a prodekani fakúlt, sa konalo 13. novembra 
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 
(17. 11.), ktorý si pripomíname aj ako Deň boja 
za slobodu a demokraciu. V úvode sa prítomným 
prihovorila prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., 
prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, 
ktorá priblížila 17. november v spoločensko-his-
torických súvislostiach. V ďalšej časti programu 
predstavila študentov, ktorým bol na návrh fakúlt 
udelený ďakovný list za vzornú reprezentáciu 
SPU. Prevzali si ho z rúk rektora prof. P. Bielika, 
ktorý im zablahoželal k dosiahnutému úspechu. 

Za FAPZ si ocenenie prevzal Bc. Martin Gašpa-
rovič (2. ročník inžinierskeho štúdia), za FBP Bc. 
Lucia Godočíková (1. roč. inž. št.). FEM ocenila 
výsledky študentky Martiny Kažimírovej (2. roč. 

inž. št.), FEŠRR Bc. Michala Hrivnáka (2. roč. inž. 
št.). FZKI navrhla na ocenenie Lukáša Valentu  

(3. roč. bakalár. št.), TF Bc. Stanislava Chrobáka 
(1. roč. inž. št.).                             rch

Zimná nálada od Jána Tarábka. Rozhovor s autorom, úspešným nitrianskym fotografom a absolven-
tom SPU, čítajte na strane 4.   

FEŠRR oslávila 10. výročie vzniku 

V Kongresovom centre SPU sa 14. novembra 
uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej 

obce FEŠRR, konané pri príležitosti 10. výročia, 
ktoré otvorila dekanka FEŠRR prof. JUDr. Anna 
Bandlerová, PhD. Vo svojom príhovore pripome-
nula poslanie, ciele a cestu, ktorú FEŠRR prešla, 
aby sa stala dynamickým akademickým centrom 
združujúcim výskum a vzdelávanie v oblasti eu-
rópskych politík, verejnej správy regionálneho 
a vidieckeho rozvoja a environmentálnych vied.  
Ako uviedla, za 10 rokov fakulta získala dobré 
meno na Slovensku a významné postavenie v in-
ternacionalizácii vzdelávania. Práve prostredníc-
tvom FEŠRR sa SPU v Nitre  stala členom silného 
konzorcia európskych univerzít, ale aj univerzít 
v USA, Kanade a Južnej Kórei a prostredníctvom 
FEŠRR ponúka SPU, ako jediná univerzita na Slo-
vensku, v rámci programu EÚ Erasmus Mundus, 

Zaželajme si vzájomnú solidaritu

Tento vedecko-pedagogický titul bol podľa zá-
kona o vysokých školách a po schválení vo ve-
deckých radách príslušných fakúlt, s účinnosťou 
od 1. mája 2014 priznaný (na fotografii sprava): 
doc. MVDr. Danke Šťastnej, PhD., z Katedry 
veterinárskych disciplín FAPZ (v študijnom od-
bore všeobecná živočíšna produkcia), doc. Ing. 
PaedDr. Jane Žiarovskej, PhD., z Katedry geneti-
ky a šľachtenia rastlín FAPZ (genetika), doc. Ing. 
Lucii Zeleňákovej, PhD., z Katedry hygieny a 
bezpečnosti potravín FBP (spracovanie poľnohos-
podárskych produktov), doc. Ing. Jane Lendelo-
vej, PhD., z Katedry stavieb TF (poľnohospodár-
ska a lesnícka technika) a s účinnosťou od 1. júna 
2014 doc. Ing. Ľubici Kubicovej, PhD., z Katedry 
marketingu FEM (ekonomika a manažment pod-
niku).                                                                     rch                                                            

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

Foto: za

Ocenená M. Kažimírová.                     Foto: za

Členovia Akademického senátu (AS) Fakulty 
ekonomiky a manažmentu SPU na svojom zasad-
nutí 26. novembra rozhodli v tajných voľbách o 
kandidátovi na dekana FEM. Trojica kandidátov, 
ktorí prijali návrhy na kandidatúru: prof. Ing. Ján 
Pokrivčák, M.S., PhD., doc. Ing. Iveta Zentková, 
CSc., a prof. Dr. Ing. Elena Horská, predniesli svo-
je programy na verejnom zasadnutí Akademickej 
obce FEM 26. novembra v posluchárni S. Členo-
via AS FEM zvolili v treťom kole nadpolovičnou 

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

Pamätnú medailu in memoriam udelenú  
Dr.h.c. prof. Ing. Milanovi Demovi, PhD., pre-
vzala jeho manželka Eva Demová.          Foto: za
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Z výročného zasadnutia Dunajskej rektorskej konferencie
Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa  5. - 7. novembra zúčastnil na výročnom za-
sadnutí Dunajskej rektorskej konferencie (DRK) na Belehradskej univerzite (BU) v Srbsku. 

Vzájomne prospešnú komunikáciu medzi vedeckou a podnikateľskou sférou umožnila Trans 
Tech Burza, ktorú 11. – 12. novembra v Bratislave organizovalo Centrum vedecko-technických 
informácií SR a SAV.  

SPU navštívila 4. decembra delegácia zástup-
cov Slovensko-čínskej obchodnej komory 
(SČOK) a predstaviteľov čínskej provincie 
Jiangsu. Vzácnych hostí privítal rektor SPU 
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

SPU podpísala memorandum  
o spolupráci s Midia Group

Pracovná skupina Akreditačnej komisie (AK), 
ako poradný orgán vlády SR, realizovala 18. - 19. 
novembra komplexnú akreditáciu činností SPU 
v Nitre za obdobie rokov 2008 - 2013. Ako nás 
informovala prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., 
prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, SPU 
požiadala AK o akreditáciu 103 študijných progra-
mov (ŠP) na troch stupňoch štúdia, 20 žiadostí na 
habilitačné konania a konania na vymenúvanie 
profesorov, 11 oblastí výskumnej, vývojovej, ume-
leckej a ďalšej tvorivej činnosti. Pre účely kom-
plexnej akreditácie predložila hodnotenie vlastnej 
činnosti univerzity a vnútorný predpis upravujúci 
systém hodnotenia kvality vzdelávania. „Členovia 
pracovnej skupiny zhodnotili kvalitu predlože-
ných ŠP v súlade s opisom študijných odborov 
a ich garantovanie. Skontrolovali podklady na 
hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a 
ďalšej tvorivej činnosti, riešené projekty a v rámci 
nich získané finančné prostriedky, materiálno-
-technické zabezpečenie vzdelávacieho procesu 
a výskumných aktivít, najdôležitejšie ocenenia 
študentov a zamestnancov fakulty v danom ob-
dobí. Tiež preverili práva na habilitačné konania 
a konania na vymenúvanie profesorov. Osobitnú 
pozornosť venovali vnútornému systému hodno-
tenia kvality vzdelávania podľa noriem a smerníc 
na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania a jeho uplatneniu v 
podmienkach SPU. Okrem predloženia rôznych 
dokumentov a smerníc, fakulty boli povinné de-
klarovať aj výsledky dotazníkového prieskumu 
hodnotenia kvality vzdelávania študentmi na 
všetkých troch stupňoch štúdia, absolventmi, pe-
dagogickými zamestnancami univerzity, ako aj 
potenciálnymi zamestnávateľmi,“ povedala prof. 
Z. Gálová. Dodala, že členovia pracovnej skupiny 
vykonali aj obhliadku výučbových a výskumných 
priestorov, laboratórií, knižnice a vybavenia uni-
verzity. Súčasťou komplexnej akreditácie bol aj 
pohovor s poverenými členmi orgánov akademic-
kej samosprávy, garantmi ŠP a vybranými štu-
dentmi na všetkých troch stupňoch štúdia. 

Výsledky komplexnej akreditácie SPU budú 
známe najskôr v apríli 2015.                rch

Na SPU prebehla komplexná 
akreditácia činností univerzitypokračovanie zo strany 1

FEŠRR oslávila 10. výročie vzniku 

Spoluorganizátorom Trans Tech Burzy bola aj SPU

Dôležitý krok k prehĺbeniu 
slovensko-čínskej spolupráce

v konzorciu univerzít v Taliansku, Nemecku, 
Belgicku, Holandsku a Francúzsku, spoločný štu-
dijný program v oblasti medzinárodného rozvo-
ja vidieka. „Naším úspechom je zapojenie sa do 
medzinárodných výskumných projektov v rámci 
programov 6,7 RP, COST, Tendrov EÚ, do domá-
cich výskumných projektov APVV, VEGA, KEGA, 
ako aj  medzinárodných vzdelávacích projektov v 
rámci programov Erasmus +. Za úspech považu-
jem aj to, že zamestnanci našej fakulty  zabezpe-
čujú výučbu aj v anglickom jazyku v študijnom 
programe manažment rozvoja vidieckej  krajiny 
pre našich a zahraničných študentov,“ poveda-
la okrem iného prof. A. Bandlerová. Za kvalitu 
vzdelávania v európskej integrácii získala FEŠRR 
ocenenie Výkonnej agentúry EÚ, ktorá jej udeli-
la Plaketu J. Monnet. Na záver svojho vystúpenia 
dekanka zdôraznila, že za úspechmi fakulty stoja 
ľudia - pedagógovia, hospodársko-technickí pra-
covníci, študenti. „Som presvedčená, že každý z 
nich prispel svojím dielom k jej rozvoju.“

Pri príležitosti 10. výročia vzniku FEŠRR udelila 
dekanka prof. A. Bandlerová pamätné medaily, 
čestné uznania a ďakovné listy. V mene študentov 
FEŠRR sa prítomným prihovorila doktorandka 
Ing. Lucia Grešová, ktorá vyzdvihla najmä kvalitu 
vzdelávania na fakulte.

Záver slávnostného zasadnutia, ktoré viedla 
prodekanka doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., 
obohatila svojím klavírnym vystúpením Zuzana 
Šabíková, študentka Súkromného konzervatória 
v Nitre. Pri príležitosti osláv výročia fakulty bola v 
ŠD. A Bernoláka inštalovaná výstava fotografií zo 
života fakulty, z domácich a zahraničných podu-
jatí.               rch

Príhovor dekanky FEŠRR a zoznam ocenených 
čítajte na: www.polonohospodar.sk   

Konferencia, ktorej hlavnou témou bola syner-
gia medzi univerzitným prostredím a informač-
nými technológiami, priniesla množstvo zaují-
mavých prednášok. Viac ako 60 účastníkov malo 
možnosť porovnať rôzne prístupy k problematike 
a dozvedieť sa o nových trendoch. Okrem účasti 
na podujatí sa rektor prof. P. Bielik stretol so zá-
stupcami BU a prerokoval možnosti spolupráce 

v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Počas za-
sadnutia DRK sa konala aj videokonferencia vý-
konného výboru CASEE. V rámci nej sa do disku-
sie zapojil prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., z FBP 
SPU, ktorý informoval o aktuálnom stave príprav 
konferencie CASEE 2015 Latest Trends in Bio- 
economy in Danube Region, ktorá sa uskutoční  
24. - 25. mája 2015 na SPU v Nitre.            rch

Technická fakulta zriaďuje Priemyselno-agrárnu radu

Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre, ktorá bola aj jedným zo spoluorganizá-
torov podujatia, zastupoval rektor Dr.h.c. prof. 
Ing. Peter Bielik, PhD., prorektor pre vedu a 
výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., a odborní 
pracovníci aktivity 1.7, ktorí predstavili hlavné 
myšlienky projektu Vybudovanie výskumného 
centra „AgroBioTech“, realizovaného na SPU. 
Ako nás informovala doc. Mgr. Ing. Danka Mo-
ravčíková, PhD., podujatie bolo vynikajúcou 
príležitosťou prezentovať projekt AgroBioTech, 
získať na jednom mieste informácie o rôznych 
vedeckých univerzitných centrách a zamera-
niach aplikovaného výskumu realizovaného na 

univerzitách a SAV pre potreby odlišných sek-
torov či odvetví a zároveň ponúklo priestor pre 
diskusiu problémov a výmenu skúseností týka-
júcich sa prepojenia akademickej sféry a praxe. 

„Posterová sekcia poskytla prehľad rôznoro-
dých a inšpiratívnych technológií, know-how i 
patentov. Za dobrý nápad a vhodnú formu pova-
žujeme model bilaterálnych stretnutí, ktoré nám 
otvorili nielen možnosti zaujímavej projektovej 
spolupráce, ale predstavili aj nové myšlienky pre 
prepojenie aplikovaného výskumu na univerzi-
tách rôzneho zamerania s cieľom vytvoriť kom-
plexnejší produkt pre transfer do praxe,“ pove-
dala D. Moravčíková.                   rch

Po prezentácii SPU sa delegácia zoznámila s 
činnosťou spoločnosti Agrokomplex - Výstavníc-
tvo Nitra, ktorú prestavil riaditeľ Ing. Eduard Kr-
cho. Zaujímavá bola tiež prezentácia Čínskej rady 
na podporu medzinárodného obchodu (CCPIT),  
ktorá od roku 1963 poskytuje podporu a služby 
v oblasti medzinárodných vzťahov, ekonomické a 
obchodné poradenstvo, výmenu informácií, ako 
aj organizovanie medzinárodných výstav s cieľom 
etablovať čínske podniky na svetovom trhu. Spo-
ločnosť CCPIT účastníkom stretnutia predstavil 
Huang Zheng, podpredseda pobočky v Jiangsu.    

Cieľom stretnutia bolo definovanie ďalších 
možností spolupráce s čínskymi vzdelávacími a 
vedeckovýskumnými inštitúciami a SPU. Geogra-
fickú, ale aj kultúrnu vzdialenosť medzi našimi 
krajinami úspešne približujú aktivity Slovensko-
-čínskej obchodnej komory, ktorú na zasadnutí 
viedol jej prezident Ing. Peter Paulen. Hlavným 
cieľom SČOK je podpora a rozvoj hospodárskych 
vzťahov v oblasti obchodu, priemyslu a cestov-
ného ruchu medzi SR a ČĽR. Komora nadväzuje, 
udržiava a priebežne rozvíja spoluprácu so slo-
venskými a čínskymi podnikateľskými subjekt-
mi, ako aj príslušnými úradmi, hospodárskymi 
združeniami a inými inštitúciami oboch krajín. V 
závere stretnutia bolo podpísané memorandum o 
spolupráci medzi SČOK a SPU.

     Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP

Hlavnými organizátormi boli už tradične 
Mendelova univerzita v Brne a Kasetsart Uni-
versity v Thajsku. Partnerská univerzita v Chi-
le - Universidad Catolica del Maule - prijala 
počas podujatia viac ako 60 účastníkov zo 16 
krajín sveta. Tohtoročný 9. ročník úspešnej sé-
rie konferencií ICABR svojou účasťou podporil 
aj rektor SPU prof. Peter Bielik. V rámci hlavnej 
témy ICABR 2014 – Globalizácia a regionálny 
rozvoj odznelo viacero zaujímavých príspev-
kov zaoberajúcich sa otázkami súvisiacimi s 
globalizačnými tendenciami a ich dopadmi na 
rozvojové a rozvinuté krajiny. Diskutovalo sa 
aj o regionálnom rozvoji, poľnohospodárstve 
a problematike dôsledkov finančnej a hospo-
dárskej krízy. Účastníci prezentovali príspev-

ky v 3 sekciách: Svetová ekonomika a svetové 
trhy: Analýzy, trendy a politika, Udržateľný re-
gionálny rozvoj: Nové trendy, verejný sektor a 
vláda, Ľudské zdroje: Demografický vývoj, trh 
práce a vzdelávanie. Príspevky podnietili od-
bornú diskusiu, v rámci ktorej boli vyzdvihnu-
té špecifiká rozvojových krajín a globalizačné 
tendencie ich vývoja. Vznikol tak priestor na 
hľadanie nových príležitostí zvýšenia kvality 
života a rozvoja regiónov. Desiaty ročník kon-
ferencie ICABR sa bude konať na Universidad 
Politecnica de Madrid v Španielsku. Výskumníci 
SPU na nej určite nebudú chýbať. Viac o ICABR 
čítajte na www.polnohospodar.sk   

     Ing. Eva Kapráľová, PhD., 
organizačný výbor ICABR          

`

SPU spoluorganizovala úspešnú konferenciu v Chile
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre začiatkom októbra spoluorganizovala me-
dzinárodnú konferenciu v Chile, Talca.  

Rektor prof. Peter Bielik, prijal 3. decembra na 
pôde SPU Normana Turnera, predsedu švajčiar-
skej spoločnosti Midia Group v sprievode PhDr. 
Radoslava Behula z Midia Energy, s.r.o., Brati-
slava. Cieľom stretnutia bolo podpísanie memo-
randa o porozumení a spolupráci pri riešení vý-
skumných projektov medzi Midia Energy a SPU. 
Spolupráca bude zameraná najmä na zvýšenie 
využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slo-
vensku, naplnenie medzinárodných záväzkov 
a hľadanie nových technologických riešení. Vy-
tvorí podmienky pre využívanie kapacity budo-
vaného Výskumného centra „AgroBioTech“ na 
SPU v záujme nachádzania inovatívnych riešení 
pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie a 
inovatívnych technológií pestovania poľnohos-
podárskych plodín.  „Som presvedčený, že pod-
písanie zmluvy o vzájomnej spolupráci umožní 
obom inštitúciám efektívnejšie a razantnejšie 
pristúpiť k prenosu najnovších poznatkov do ob-
lasti inovácie a transferu technológií. Oceňujem 
možnosť spolupracovať s takýmto významným 
partnerom, s ktorým budeme spoločne riešiť pre 
súčasnú ľudskú civilizáciu nepochybne veľmi 
dôležité témy súvisiace s využitím geotermál-
nych zdrojov,“ povedal rektor SPU prof. P. Bielik. 

„Máme bohaté skúsenosti s prácou vo verej-
nom sektore a vzdelávacích inštitúciách a mys-
lím, že naša spolupráca bude veľmi významná 
pre Slovensko. Urobíme všetko pre to, aby sme 
naplnili vzájomné očakávania,“ vyjadril sa pred-
seda Midia Group Norman Turner.                 rch

Primátor mesta Vráble Ing. Tibor Tóth orga-
nizoval 5. novembra pracovné stretnutie, na 
ktorom sa zúčastnili zástupcovia strojárskych 
firiem z priemyselného parku Vráble a Technic-
kej fakulty SPU – prof. Zdenko Tkáč, prodekani 
prof. Vladimír Kročko a doc.Roman Gálik a ga-
rant praxe Ing. Štefan Boďo. Mottom stretnutia 
bolo hľadať možnosti vzájomnej spolupráce s 
cieľom zvýšiť kvalitu absolventov TF a ich lep-
šie uplatnenie sa na trhu práce. Zástupcovia TF 
informovali o podmienkach praxe študentov a 
riešení záverečných prác vo firmách, ako aj o 
národnom projekte Vysoké školy ako motory 
rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Ako nás informoval dekan prof. Z. Tkáč, Prie-
myselno-agrárnu radu budú tvoriť zástupcovia 
vybraných firiem z priemyselných parkov, poľ-
nohospodárskych podnikov a predajcov poľno-
hospodárskej techniky, ktorí budú mať záujem 
spolupracovať s TF pri kreovaní profilov absol-
ventov prostredníctvom oponovania obsahovej 
náplne  predmetov, zabezpečovania praxe štu-
dentov, ako aj pri riešení záverečných prác vo 
svojich podnikoch. Táto ponuka platí pre firmy 
z priemyselných parkov vo Vrábľoch, Leviciach, 
Zlatých Moravciach a Nitre, predajcov poľno-
hospodárskej techniky a pre poľnohospodárske 
podniky v Nitrianskom kraji.             rch

FEM povedie prof. Elena Horská, FAPZ doc. Peter Ondrišík
pokračovanie zo strany 1

väčšinou hlasov za kandidátku 
na dekanku prof. Dr. Ing. Elenu 
Horskú, ktorá bude vykonávať 
túto funkciu v nasledujúcom 
funkčnom období 2015 - 2019.  
Vo voľbách kandidáta na deka-

na Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov 

SPU v Nitre, ktoré sa uskutočnili 
28. novembra počas zasadnutia 
AS FAPZ, bol v prvom kole taj-
ných volieb jednomyseľne zvole-
ný za kandidáta na dekana FAPZ 
na funkčné obdobie 2015 - 2019 

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.                   r

Prezident SR Andrej Kiska 
prijal 25. novembra v Prezident-
skom paláci demisiu ministra 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu Petra Pellegriniho a na návrh 
predsedu vlády vymenoval za 

nového ministra školstva Juraja Draxlera.            r  
Viac čítajte na www.polnohospodar.sk

Novým ministrom školstva 
sa stal Juraj Draxler

Foto: archív EK

Foto: za
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SPU v Nitre je kľúčový partner pri poskytovaní vzdelávania EBC*L na Slovensku, je Akreditované skúšobné centrum EBC*L a prevzala záštitu 
ako odborný garant programu EBC*L. Vedúcou skúšobného centra na SPU je Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.

Na SPU je Akreditované skúšobné centrum EBC*L 

V rámci európskeho projektu UNIDEV (Rozvo-
jové vzdelávanie v teórii a praxi) sa 7. – 10. júla  
v Dubline konala letná škola (LŠ) v oblasti rozvo-
jovej problematiky s názvom Výchova ku globál-
nemu občianstvu v kontexte agendy post - 2015. 
Organizovali ju spolupracujúce organizácie troch 
európskych krajín: írska škola Kimmage a jej 
Centrum rozvojových štúdií, cyperská nevládna 
organizácia Podporné centrum a slovenská Na-
dácia Pontis. Vďaka jej podpore sa na podujatí 
zúčastnili aj autorky článku. Na podujatí sa stre-
tlo 45 participantov z akademického prostredia  
z Írska, Cypru a Slovenska a zástupcovia rôznych 
prevažne nevládnych organizácií, zaoberajúcich 
sa rozvojovou problematikou a globálnym vzde-
lávaním (GV). Práve GV predstavovalo základ, na 
ktorom sa rozvíjali témy LŠ. Ústrednou tematikou 
bolo globálne občianstvo ako novo sa rozmáhajú-
ci pojem v oblasti GV, predovšetkým v západných 
krajinách. Prostredníctvom ôsmich prednášok a 

aktívnych workshopov sa účastníci oboznámili  
s pojmami globálne občianstvo a výchova ku 
globálnemu občianstvu, prezentovali k nim svoje 
postoje a hľadali možnosti ich realizácie v praxi 
vo svojich krajinách a odvetviach svojho pôsobe-
nia. Účasť na LŠ bola pre nás o to prínosnejšia, 
že aktívne participujeme na projekte KEGA č. 
006SPU-4/2012: Implementácia globálneho roz-
vojového vzdelávania do edukačného procesu na 
ekonomických fakultách. Členovia riešiteľského 
kolektívu FEM plánujú aktuálnu problematiku 
globálneho vzdelávania rozvíjať aj po ukončení 
projektu, a to  v spolupráci s Nadáciou Pontis. Na 
základe tejto kooperácie sa bude myšlienka ĽŠ 
ďalej rozvíjať a sprostredkúvať študentom SPU vo 
forme vzdelávacích aktivít z oblasti globálneho 
vzdelávania a výchovy ku globálnemu občian-
stvu.       

 PhDr. Anna Mravcová, PhD.,
                    PaedDr. Tímea Zaťková, PhD., FEM

EBC*L predstavuje medzinárodne uznávaný 
štandard ekonomického vzdelania. Teóriou a 
praxou osvedčený skúšobný a certifikačný sys-
tém zabezpečuje, že každý, kto sa vie preuká-
zať certifikátom EBC*L disponuje základnými 
vedomosťami z podnikovej ekonomiky. Tieto 
sú základom pre aktívnu účasť vo svete biznisu.  
EBC*L tvoria tri na seba nadväzujúce úrovne A, 
B a C, odlišujúce sa témou, obsahom a rozsa-
hom znalostí. Variabilita EBC*L úrovní zaruču-
je, že každý záujemca si nájde obsah a rozsah 
vzdelávania v danej oblasti, v závislosti od po-
zície a cieľov. EBC*L je rozšírené v 33 krajinách 
troch  kontinentov. Učebná literatúra je adapto-
vaná do 22 jazykov. Certifikáty EBC*L získalo 
už viac ako 40-tisíc účastníkov. Národným ko-
ordinátorom projektu EBC*L na Slovensku je 
spoločnosť die Berater Slovensko. EBC*L vzde-
lávanie sa orientuje na všetkých, ktorí pôsobia, 
alebo budú pôsobiť v hospodárskom živote, ale 
zatiaľ neabsolvovali žiadne ekonomické vzdelá-
vanie, prípadne si chcú aktualizovať a doplniť 
vedomosti, alebo existujúce vedomosti potvrdiť 

medzinárodným certifikátom. Určené je tým, 
ktorí majú záujem rozšíriť svoje technické, prí-
rodovedné, humanitné vzdelanie o vedomosti z 
podnikovej ekonomiky, manažmentu, financií, 
ľudských zdrojov, práva a pod.

Na SPU sa 11. júna 2014 uskutočnila skúška 
pre získanie medzinárodne uznávaného certifi-

kátu EBC*L, úroveň A, na ktorej uspelo 10 štu-
dentov SPU. 

Odovzdávanie certifikátov sa konalo 10. no-
vembra. Zúčastnila sa ňom prorektorka pre 
vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. Zdenka Gálová 
a vedúca KCV doc. Danka Moravčíková. 
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD., FEM

Najvyššie ocenenia NSK udelili 6. novembra 
významnému pedagógovi a vedcovi v oblasti 
ovocinárstva prof. Ivanovi Hričovskému, ktorý sa 
zaslúžil o vznik FZKI SPU. Prof. I. Hričovský dlhé 
roky pôsobil v ovocinárskom výskume, viedol 
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín 
v Bojniciach a od roku 1989 pôsobí na SPU. Na 
Slovensku aj v zahraničí je známy ako významný 
pomológ a propagátor ovocinárstva a záhradníc-
tva. Je čestným predsedom Slovenského zväzu 
záhradkárov, a už niekoľko rokov rozdáva svoje 
rady o pestovaní ovocia prostredníctvom rozhla-
su, televízie a rôznych časopisov. Je autorom de-
siatok publikácií a nositeľom najvyššieho štátne-
ho vyznamenania.     Ľudmila Synaková

Zástupcovia TF navštívili 
spoločnosť Muehlbauer

Konferenciu FEŠRR podporia  
z programu OECD

V Argentíne o možnostiach 
spoločných projektov

Cena NSK prof. I. Hričovskému

Pedagogickí pracovníci TF pod vedením dekana 
prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., navštívili 29. - 31. 
októbra materskú spoločnosť Muehlbauer Hol-
ding Group v Rodingu (Nemecko), kde ich prija-
li zástupcovia spoločnosti na čele s majiteľom J. 
Mühlbauerom a L. Paškrtom, konateľom spoloč-
nosti Muehlbauer Technologies, s.r.o., so sídlom 
v Nitre. Na rokovaní prof. Z. Tkáč informoval o 
kľúčových aktivitách fakulty a deklaroval záujem 
o spoluprácu pri realizácii praxe študentov v spo-
ločnosti Muehlbauer - závod  Nitra, prednášky 
odborníkov zo spoločnosti na vybrané témy pre 
študentov, ako aj o spoluprácu pri riešení tém zá-
verečných prác študentov TF. Obe strany vyjadrili 
záujem spolupracovať na skvalitnení absolventov 
fakulty. Vedenie spoločnosti Muehlbauer ponúka 
pre študentov možnosť riešiť témy diplomových 
prác už od AR 2014/15. Zároveň má záujem o 
študentov TF, ktorí ukončia štúdium v tomto AR 
štátnou skúškou. Týmto absolventom ponúknu 
pracovné miesta priamo v podniku.                                             

Ing. Štefan Boďo, PhD., TF

Riadiaci výbor Kooperatívneho výskumného 
programu OECD pre riadenie biologických zdro-
jov pre udržateľné poľnohospodárske systémy 
(CRP) 1. decembra schválil kofinancovanie kon-
ferencie na FEŠRR SPU. SR tak prvýkrát získala 
finančnú podporu na organizovanie vedeckej 
konferencie z programu OECD podporujúceho 
agrárny výskum. FEŠRR sa uchádzala o kofinan-
covanie témy konferencie Trvalá udržateľnosť 
v praxi. Konferencia s názvom Udržateľnosť vi-
dieckych oblastí je naplánovaná na začiatok de-
cembra 2015 v Nitre. Jej cieľom bude diskutovať 
o nových inovatívnych stratégiách a prístupoch 
k riešeniu kľúčových problémov poddimenzova-
ného rozvoja a nízkej ekonomickej výkonnosti 
vidieckych oblastí.                   r    

Uplynulo už viac ako sto dní pôsobenia doc. 
Roberty Štěpánkovej na poste prorektorky pre 
informatizáciu a rozvoj univerzity. Zaujímalo 
nás, aké sú priority jej činnosti a v čom vidí 
potenciál rozvoja SPU.

Moje pôsobenie je rozdelené do dvoch oblas-
tí, ktoré sa snažím zmysluplne manažovať – in-
formatizácia a rozvoj univerzity. Keďže som 
architektka a podstata architektonickej práce je 
hľadať zmysluplné koncepty pre potreby a rea-
lizáciu človeka, snažím sa túto filozofiu prená-
šať aj do oblasti informatizácie v prostredí našej 
univerzity. Počiatočné týždne a mesiace, ktoré 
mám za sebou, mi jasne signalizujú, že to nebu-
de vôbec jednoduché.

Rozvoj sa týka všetkých oblastí akademického 
prostredia a jeho súčastí. Rada by som sa podie-
ľala na tvorbe stratégie prosperujúcej modernej 
univerzity, ktorá bude mať udržateľný charak-
ter. Moje úlohy súvisia aj s objektmi univerzi-
ty, tvorbou koncepcií rozvoja a modernizácie. 
Osobne som veľmi hrdá na to, že máme mož-
nosť pôsobiť v unikátnom prostredí. Myslím tým 
pôvodný komplex SPU, ktorý bol v máji tohto 
roka zapísaný do Ústredného zoznamu pamiat-
kového fondu  ako národná kultúrna pamiatka. 
Táto skutočnosť je na jednej strane pozitívna, 
na druhej zaväzujúca a zväzujúca, pretože nám 
nedovoľuje zasahovať do objektov a stavebne ich 
upravovať bez vyjadrenia  pracovníkov pamiat-
kového úradu. Ide o proces časovo i technicky 
náročný, financovanie je kapitola sama o sebe. 
Problémom je manažovanie starostlivosti o kul-
túrne pamiatky zo strany štátu. Je teda nevy-
hnutné hľadať cestu pre efektívnu komunikáciu 
a získavanie finančných prostriedkov na údržbu 
a rekonštrukciu, ktorá je v blízkej budúcnosti 
v mnohých častiach areálu nevyhnutná. Mno-
hé z objektov, ktorými univerzita disponuje, sú 
atraktívne a majú svoju architektonickú hodno-
tu, mnohé sú vekovo staršie a treba im venovať 
pozornosť.

V čom vidíte najväčší potenciál rozvoja uni-
verzity v najbližšom období?

Veľkým potenciálom je naša jedinečnosť. V 
kontexte globálneho vývoja je poľnohospodár-
stvo dôležitou súčasťou hospodárstva každého 
štátu. Nie je to inak ani v našej krajine, preto je 
veľmi dôležité zabezpečiť vzdelanie v tejto ob-
lasti. A práve naša univerzita je jedinou na Slo-
vensku, ktorá pripravuje vysokoškolských od-
borníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho 
rezortu.  

Je mi veľmi ľúto, keď vidím zanedbané niekto-
ré časti Slovenska – krajiny, dedín, miest. Som 
presvedčená, že naša univerzita má čo ponúk-
nuť tejto krajine a v tom vidím veľkú perspek-
tívu. 

Netajíte sa tým, že rada robíte veci inak...  
V čom by ste chceli zmeniť univerzitu?

Kto ma pozná, vie, že v prvom rade sa snažím 
problémy priamo pomenovať. Uvedomujem si, 
že z diplomatických a strategických dôvodov to 
nemusí byť vždy najschodnejšia cesta. Som však 
presvedčená, že iba priamy pohľad na problém 
je spôsob, ako ho riešiť a odstrániť.  

Chcela by som robiť všetko pre to, aby študen-
ti a zamestnanci boli hrdí, že študujú a pracu-
jú  na SPU.  V tejto úlohe sa nespolieham len na 
seba. V ktorejkoľvek prosperujúcej firme platí 
pravidlo, že ambiciózny manažment dosiahne 
úspech len vtedy, keď má šikovných a výkon-
ných pracovníkov. Som presvedčená, že takých-
to kolegov - partnerov,  na ktorých je možné sa 
spoľahnúť, je tu mnoho a máme rovnaký kon-
cept: vytvoriť „naše“ akademické prostredie.

Aké sú vaše konkrétne ciele v oblasti infor-
matizácie a rozvoja SPU v blízkej budúcnosti?

Budem rada, keď uvedieme do života koncep-
ciu udržateľnosti našich pamiatkových objektov. 
Pôjde o komunikáciu na rôznych úrovniach s 
odborníkmi v oblasti pamiatok, architektúry, 
staviteľstva, predstaviteľmi mesta a univerzity. 
Rovnako by som uvítala, keby dobré vzťahy s 
mestom boli hmatateľné aj v univerzitnom areá- 
li a v každodennom živote. Univerzita pomáha 
mestu a naopak. Tento vzťah by mal mať jasný 
obraz. Tiež by som chcela, aby študenti cítili, 
že sú súčasťou univerzity a po skončení štú-
dia budú celoživotne absolventmi SPU. Rada 
by som pomohla vytvoriť pre nich prostredie, 
v zmysle vyššie uvedeného. Iba spokojní štu-
denti sa budú hrdo hlásiť k svojej alma mater, 
radi sa na pôdu univerzity príležitostne vrátia a 
budú prínosom v podobe prepojenia s praxou. 
Samozrejme, zlepšenie sociálneho zázemia si 
zaslúžia aj zamestnanci. V súvislosti s infor-
matizáciou by som bola rada, keby sme využili 
potenciál nástrojov, ktorými disponujeme – UIS 
systém a web. Možnosti, ktoré nám poskytujú 
nevyužívame zatiaľ celkom racionálne a efek-
tívne. Ďalším cieľom, lepšie povedané oblasťou, 

v ktorej by som rada intenzívnejšie pôsobila, je 
budovanie univerzity s jasnou a ucelenou kor-
porátnou identitou, sústreďujúc sa na všetky jej 
zložky.

Mohli by ste sa s nami podeliť s myšlienkou 
svojej vízie SPU v 21. storočí?

Slobodná, sebavedomá, výskumne kvalitná, 
skutočne moderná univerzita – čiže  spoločen-
stvo študentov a učiteľov založené na princípe 
kolegiality, univerzita so vzájomne spolupra-
cujúcimi fakultami. Akademický život, rada by 
som zdôraznila „život“ každodenný a plnohod-
notný, odohrávajúci sa vo vynikajúco vybave-
ných a moderných priestoroch - a nemyslím to 
ako klišé. Máme predpoklady na to, aby študenti 
prichádzali do areálu nielen nevyhnutne kvôli 
výučbe, ale plnohodnotne tráviť čas počas dňa, s 
vybudovaným zázemím, službami a priestormi. 
Rovnako to platí aj pre zamestnancov. Vzhľa-
dom na priestor aktuálneho čísla nie je možné 
podrobnejšie rozpisovať zámery, ale dúfam, že 
sa vydarí perspektívne nielen ich popis, ale naj-
mä ich realizácia.

Ako  by ste zhodnotili svoje prodekanské ob-
dobie na FZKI a v čom je pre vás inšpirujúce?

Obdobie pôsobenia vo funkcii prodekanky 
na FZKI bolo zložité. Zastihli ma dve komplex-
né akreditácie a príprava podkladov jednak pre 
hodnotenie vedy a výskumu, ako aj spisov pre 
tretí stupeň štúdia, habilitácie a inaugurácie. Ko-
legovia, ktorí sa podieľali na týchto činnostiach, 
vedia o čom hovorím. Najskôr som pôsobila ako 
prodekanka pre vedu a výskum a zahraničné 
vzťahy. Úspešne sme rozbehli zahraničné poby-
ty našich študentov prostredníctvom programu 
Erasmus a aj prichádzajúcich študentov bolo 
a stále je dosť. Zároveň som mala na starosti 
oblasť vedy a výskumu, ako aj doktorandov. V 
ďalšom prodekanskom období mi ostala iba táto 
oblasť. Dovolím si preto povedať, že som obsiah-
la takmer celý akademický priestor. Toto obdo-
bie považujem za prínosné, poučné a inšpiru-
júce. Viem, ako treba pristupovať k študentom, 
aby sme ich pre niečo nadchli, ako im nechať 
priestor na realizáciu, aby si uvedomili svoju silu 
a dotiahli veci k úspešnému koncu. Viem, čo do-
káže motivovať ľudí k výkonom. Stále platí, že 
sú to peniaze a uznanie. A hoci od financií závisí 
veľa, myslím si, že  tajomstvo vysokej výkonnos-
ti a nasledovného úspechu nespočíva len v tej fi-
nančnej odmene.  Nemenej dôležitá je vnútorná  
hnacia sila človeka a zodpovednosť, jeho  túžba 
robiť veci z vlastných pohnútok, robiť ich dobre 
preto, lebo mu na nich záleží a nachádza v tom 
uspokojenie. Vidím okolo seba veľa príkladov!

Na záver si dovolím v tomto predvianočnom 
období všetkým čitateľom popriať všetko dobré, 
ničím nerušené prípravy na najkrajšie obdobie v 
roku, veľa zdravia a pokoj v duši.

Renáta Chosraviová

Rozhovor s doc. Ing. arch. Robertou Štěpánkovou, PhD. 

Moja vízia SPU je slobodná,  
sebavedomá, výskumne kvalitná a moderná univerzita

V rámci projektu Európskeho sociálneho fondu 
„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku" 
rektor SPU prof. Peter Bielik navštívil od 23. do 
30. novembra dve najväčšie argentínske univer-
zity: Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
v meste La Plata a Universidad de Buenos Aires 
(UBA) v hlavnom meste krajiny. Na stretnutí so 
zástupcami univerzitných výskumných centier 
CIDCA, CEPAVE a Národného vedeckého a vý-
skumného centra CONICET v La Plata sa zozná-
mil s vedeckým zameraním inštitúcií, priblížil ich 
predstaviteľom výskum na SPU, okrem iného aj 
projekt Vybudovanie výskumného centra „Agro-
BioTech”. Rokovania sa orientovali na možnosť 
riešenia spoločných výskumných projektov v 
rámci výzvy Horizont 2020, ako aj na výmenu 
výskumných pracovníkov a študentov. Na záver 
pobytu bolo podpísané memorandum medzi 
SPU a UNLP v La Plata. Pracovná cesta pokračo-
vala návštevou UBA v Buenos Aires a rokovaním 
s predstaviteľmi Vedeckého a technologického 
parku (PCyT) na tamojšej Agronomickej fakul-
te (AF). Po prezentácii profilu SPU a medziná-
rodných výskumných a vzdelávacích projektov, 
hostitelia vyjadrili záujem o spoluprácu v oblasti 
výskumu biotechnológií a riešenie spoločných 
projektov. Univerzita predložila návrh na uza-
tvorenie memoranda o porozumení medzi SPU 
v Nitre a AF UBA, ktorá bude onedlho podpísa-
ná oboma stranami.                                         r                                                                                                                                                

Z odovzdávania certifikátov EBC*L, úroveň A.       Foto: za 

Foto: za
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  Za našimi Absolventmi  

Svoj sladký medovníkový príbeh začala pí-
sať na Vianoce 2010. Počas tohto obdobia, 
keď viac ako obvykle vnímame čaro domova a 
rodiny, chcela vyrobiť sladké prekvapenie pre 
svojich synov. „Práve som bola na materskej 
dovolenke s druhým synom. Z môjho prvého 
medovníkového cesta v živote som vytvorila 
rôzne rozprávkové postavičky, autíčka a vlá-
čiky. Tento pokus bol úspešný a tak som me-
dovníčky s vianočnými motívmi piekla opäť 
a opäť,“ spomína na svoje začiatky. Náhoda 
spravila svoje a jej ďalšie medovníčky puto-
vali do Japonska v podobe daru pre členov 
Tokijského symfonického orchestra. Odvte-
dy sa sladké ozdoby stali súčasťou jej života 
a boli ideálnym darčekom pre blízkych na 
každú príležitosť. A keďže vždy rada kreslila 
a maľovala, postupne samotnú maľbu spojila 
so zdobením medovníkov. Tento raz však ma-
ľovala jedlými potravinárskymi farbami. „Mo-
jou špecializáciou sa stali jedlé fotorealistické 
maľby - portréty a kópie historických malieb, 
chránené Úradom priemyselného vlastníc-
tva. Okrem maľovaných medovníkov som sa 
vybrala aj cestou 3D medovníkov. Lákalo ma 
prekračovať hranice a obmedzenia medov-
níkového cesta. Tvorila som tak stále nové a 
nové tvary, vzory. Cez chalúpky, 3D vajíčka, 
kazety a koče som prešla aj na čoraz kom-
plikovanejšie trojrozmerné dielka. Po roku 
tvorby som sa zúčastnila na vianočnej súťaži 
o najkrajší vianočný medovník s 3D mackom 
na saniach, ktorú som aj vyhrala,“ s úsme-
vom hovorí Andrea. Úspech na súťažiach sa 
stal hnacím motorom, aby vo svojej tvorbe s 
nadšením pokračovala. Podarilo sa jej vyhrať 
aj ďalšiu vianočnú súťaž a o necelý rok sa 
už ako členka Slovenského zväzu kuchárov 
a cukrárov zúčastnila na svetovej kuchárskej 
olympiáde v nemeckom Erfurte (2012), kde 
so svojím dielkom medovníkovej sochy Márie 

Terézie na koni vybojovala striebornú medai-
lu. Po tomto úspechu nasledovala zlatá me-
daila s titulom absolútny víťaz z národnej sú-
ťaže Danubius Gastro 2013 s medovníkovými 
knihami s jedlými replikami svetoznámych da 
Vinciho malieb a zlatá medaila tiež s titulom 
absolútny víťaz Danubius Gastro 2014 s me-
dovníkovou  sochou Pinocchia s vílou. Nepo-
chybne najvyšším dosiahnutým ocenením je 
čerstvo získaná zlatá medaila zo svetového 
pohára Cullinary World Cup v Luxemburgu, 
kde v kategórii cukrárska artistika zabodovala 
dielom Secesia - pamiatka Alfonzovi Mucho-
vi (na snímke). Ako hovorí samotný názov, 
je vytvorené v secesnom štýle a inšpirované 
svetoznámymi maľbami Alfonza Muchu z ko-
lekcie Časti dňa. Šťastná víťazka prezradila, 
že nad vytvorením súťažného diela pracova-
la 133 hodín, z toho 46 venovala historickým 
maľbám. Celé váži asi 9 kilogramov. „Medov-
níková tvorba je pre mňa hobby, je relaxom, 
únikom od každodenných starostí, bezodnou 
studnicou rozvoja fantázie, kreativity a ambí-
cií,“ uzatvára šarmantná Andrea Pribilincová. 
                      Renáta Chosraviová

A.Pribilincová má veľmi dobré spomienky 
na svoje študentské časy na SPU. Veď  aj pat-
rila medzi vynikajúcich študentov a za svoje 
študijné výsledky získala Cenu dekana FZKI.  
Pri príležitosti otvorenia nového akademické-
ho roka a inaugurácie rektora SPU prof. Petra 
Bielika v roku 2014 pripravila umelecké me-
dovníkové prekvapenie v podobe auly SPU. 

                Snímky: archív AP

Ján Tarábek: Moja alma mater mi dala 
až dve profesie

Andrea Pribilincová sa úspešne zapísala 
do dejín slovenského medovnikárstva 
Jej majstrovstvo ocenili zlatom aj v Luxemburgu 

Bývalý absolvent Agronomickej fakulty VŠP Ján Tarábek (1978) je autorom dvoch 
úspešných kníh o Nitre, spoluautorom fotografií v knihe Trnava – Mestská pamiat-
ková rezervácia (2005, 2012). Vydal viac ako 2-tisíc pohľadníc k historickým a tu-
ristickým lokalitám Slovenska a vystavoval na viacerých autorských výstavách fo-
tografií doma i v zahraničí (Poľsko, Belgicko, Kanada). V roku 2009 bol nomino-
vaný Zväzom slovenských fotografov na cenu Fotograf roku Slovenskej republiky  
(2. miesto). Ako vydavateľ sa spolu s manželkou Helenou venuje vydávaniu neperi-
odickej tlače zameranej najmä na turistické a historické lokality Slovenska, ako foto-
graf najmä fotografii krajiny, architektúry a ateliérovej fotografii. V novej publikácii 
o Nitre, ktorá vyšla tento rok v lete, majú svoje miesto aj nádherné veľkorysé fotogra-
fie areálu SPU. Zaujímalo nás, ako si spomína na svoju alma mater.

Mladá nitrianska umelkyňa, Ing. Andrea Pribilincová, absolventka záhradnej a 
krajinnej architektúry FZKI SPU, odmalička rada kreslila a maľovala. To ovplyvnilo 
aj jej výber škôl, na ktorých mohla aspoň čiastočne využiť svoju záľubu. Dnes sa 
už štyri roky popri práci a dvoch deťoch  venuje, ako svojmu hobby, tvorbe výni-
močných diel z medovníkového cesta. Za toto obdobie získala množstvo význam-
ných ocenení. Medzi najvýznamnejšie patrí zlatá medaila z Culinary World Cup, 
ktorú si priniesla z Luxemburgu len pred pár dňami, ako aj zlaté medaily spolu s 
titulom absolútny víťaz Danubius Gastro 2013 a 2014, strieborná medaila z ku-
chárskej olympiády IKA Erfurt 2012, prvé miesto v súťaži o najkrajší vianočný me-
dovník v rokoch 2011 a 2012 a ďalšie.

Pán Tarábek, ste 
absolventom našej 
univerzity. Ako si 
spomínate na štu-
dentské roky?

Na vysokú školu 
si spomínam s vďač-
nosťou. Dala mi to-
tiž až dve profesie. 
V budove terajšieho 
súdu v Nitre sídlilo 
Študijné a informač-
né centrum, pod 

ktoré, okrem knižnice a výpočtového strediska, 
patrilo aj špičkovo vybavené fotolaboratórium. 
Vďaka pánovi Otovi Veselému som bol zasvä-
tený do tajomstiev fotografie. Venovali sme sa 
všetkým činnostiam spätým s fotografovaním – 
od farebnej fotografie, vyvolávania diapozitívov, 
cez reprodukcie, reportáže, ateliérovú a produk-
tovú fotografiu, atď. Všetko, čo som sa tu naučil, 
mi poslúžilo v budúcom profesionálnom živote 
fotografa. Takže začiatky mojej fotografickej čin-
nosti sú priamo späté s mojou alma mater, kde 
som tri roky pôsobil aj ako fotograf. V 70-tych ro-
koch som prispieval aj do Poľnohospodára, mal 
som v ňom pravidelne svoje zábery. Po skon-
čení VŠP som 13 rokov pracoval ako vedecko- 
výskumný pracovník na Výskumnom ústave 
ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva 
v Nitre a v roku 1991 som začal s vydavateľskou 
činnosťou ako fotograf vo vlastnom Vydavateľ-
stve FOTAR. Takže škola mi dala remeslo, ktoré 
ma dodnes živí.

Čo malo najväčší vplyv na vás ako budúceho 
profesionálneho fotografa?

Zrejme vlastné chyby. Bol som samouk a to 
nebolo také jednoduché. Dnešní začiatočníci 
majú dostupnú špičkovú techniku, svoje zábery 
si môžu pokojne skontrolovať na displeji. Ke-
dysi každá chyba znamenala vyhodené peniaze 
a najmä to, že človek strácal chuť niečo robiť. 
Vyžadovalo si to veľkú trpezlivosť. Tú som na-
šťastie mal. Ako aj dobré nohy, ktoré fotograf 
musí mať, samozrejme okrem videnia svetla. 

Pamätáte si na svoj prvý fotoaparát a kedy 
ste začali s fotografovaním?

Ako amatér som začal fotografovať v roku 
1972. Prvý fotoaparát - nemecký Exa - 1a - som 
dostal od otca, mám ho dodnes odložený na pa-
miatku.

Už celé roky pracujete spolu s manželkou. 
Môžete nám priblížiť váš umelecký tandem?  
Manželka je výtvarníčka. Fotografovanie je na-
ším spoločným koníčkom, v ktorom ma vždy 

podporovala a pravdu povediac, aj ovplyvňovala 
moje umelecké videnie. Pokiaľ ide o vydavateľ-
stvo, nemáme osobitné priestory pre prácu. Sta-
čí nám pár metrov štvorcových, počítač a fotoa-
parát. Mojím ateliérom je slovenská krajina.

V súčasnosti je trh presýtený obrazom a do-
chádza k prevahe kvantity nad kvalitou. Do-
plácajú na to najmä profesionálni fotografi. 
Ako vnímate plusy a mínusy digitálnej foto-
grafie?

Plusom je to, že väčšina ľudí môže robiť foto-
grafie, lebo nemusia riešiť technické problémy. 
Takže človek sa môže sústrediť len na kompozí-
ciu a predstavu, čo chce odfotiť. Kedysi to bolo 
nemysliteľné. Negatívum digitálnej fotografie 
vidím v tom, že veľa ľudí nefotí, ale „cvaká“ a ne- 
uvedomujú si, že drahý fotoaparát z nich neuro-
bí profesionála. Špičková technika je iba pracov-
ný nástroj umožňujúci kvalitnejšie vyhotovenie 
fotografie.  Ďalším negatívom je to, ktoré ste už 
spomenuli.

Myslíte si, že fotografia môže zmeniť svet?
Žiaľ, nezmení. Keby mohla, dávno by sa to už 

stalo. Dnes žijeme vo virtuálnom svete a sme 
čoraz menej citliví na zlo okolo nás. Televízia, 
ktorá  nahradila fotografiu a prevzala jej úlohu 
informovať, presýtila divákov tragickými správa-
mi, takže už o fotografiu  nie je veľký záujem.

Vo vašej novej knihe Nitra Mesto včerajších 
i dnešných stretnutí má osobitné miesto nád-
herná fotografia auly a areálu SPU. Je to vaším 
vzťahom k tomuto areálu?  

Ako fotograf sa snažím odosobňovať a hľadať 
všetko pekné a hodnotné. Aj keď samozrejme, 
moja univerzita je mojou srdcovkou. Najpod-
statnejšie je však to, že je architektonickým 
skvostom a významným symbolom mesta Nitry. 
Takže zábery SPU v knihe nemohli chýbať.

Môžete prezradiť, aké knižné prekvapenie 
pripravuje vaše vydavateľstvo v najbližšom 
období?

Mám pripravený rozsiahly materiál ako vý-
sledok môjho šesťročného úsilia. Keďže som 
trochu poverčivý, neprezradím lokalitu ani ná-
zov. Na to, aby kniha uzrela svetlo sveta, bude 
treba financie. Prvá moja kniha - Nitra klenot 
Slovenska, Slovensko srdce Európy (2008)  bola 
komponovaná na požiadavku objednávateľa. Po-
lovica bola o Nitre, druhá o Slovensku, aby za-
hraniční hostia spoznali Nitru a videli, že celé 
Slovensko je krásne. Druhá publikácia Nitra 
Mesto včerajších i dnešných stretnutí (2014) vy-
šla vďaka primátorovi Nitry Jozefovi Dvončovi, 
ktorý podporil jej vydanie. Slúži pre prezentáciu 
mesta. Verím, že sa podarí zrealizovať aj vyda-
nie tretej knihy.

Máte popri svojej práci čas aj na iné aktivity 
a koníčky?

Okrem fotografovania, kinematografie, histó-
rie, turistiky, geografie sa zaujímam aj o zbera-
teľstvo, najmä aforizmov a citátov.

Spomeniete si na nejakú peknú myšlienku 
blízku vášmu naturelu?

Česká spisovateľka Karolina Světlá sa vyjadri-
la, že to, čo spôsobuje starnutie, nie je vek, ale 
opúšťanie ideálov. Plne sa s jej slovami stotož-
ňujem. Poznám ľudí, ktorí sú aj napriek svojmu 
vysokému veku mladí mysľou. Dôležité je, aby 
mal človek cieľ. Aj čínske porekadlo hovorí, že 
kameň, ktorý letí, neobrastá machom...

A aké je vaše životné krédo?
Neznepokojovať sa, veď zakopnúť po ceste, 

znamená, že žijeme. Hľadať spôsoby, ako sa nie-
čo dá urobiť.  Osobne som urobil všetko pre to, 
aby som sa venoval tomu, čo ma skutočne baví. 
Hoci aj v mojom prípade platia slová známych  
fotografov, že najlepšia fotografia je tá, ktorú 
som ešte neurobil.                 Renáta Chosraviová

Z rybníka SPU vylovili 12-tisíc kilogramov rýb
V účelovom zariadení chovného rybníka SPU 

v Kolíňanoch sa 8. novembra konal tradičný 
výlov rýb. Cieľom bolo zhodnotiť chovné obdo-
bie rokov 2013 – 2014. Výlov sa konal za účasti 
vedenia univerzity na čele s rektorom prof. Pet-
rom Bielikom a pozvaných hostí. Organizačným 
garantom výlovu bol Vysokoškolský poľnohos-
podársky podnik, s.r.o., Kolíňany. Ako nás infor-
moval riaditeľ VPP Ing. Peter Brezovský, PhD., 
výsledkom výlovu bolo 12-tisíc kilogramov rýb, 
prevažne kapra, na ďalšie zarybnenie rybníkov. 
Ostatné druhy rýb zastupoval sumec a amur (asi 
10 % podiel). Produkciu VPP odpredal obchod-
ným partnerom. Po ukončení výlovu sa začali 
prípravné práce na ďalší chovný rok a to  formou 
vybágrovania loviska, vyvápnenia celej plochy 
rybníka, generálnej opravy vypúšťacieho a regu-
lačného systému. „Pre rok 2015 počítame s ná-
sadou kapra (K2) od 5 do 60-tisíc kilogramov,“ 
povedal riaditeľ VPP.                                    rch

Foto: archív JT

Foto: Dominik Gašparovič
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Ing. RENáTA  
KRAJČíROVá, PhD.
Pracovná pozícia:  
vedúca útvaru kontroly 
R SPU
Miesto narodenia: Nitra
Vek: U žien sa vek predsa 
neprezrádza J.

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Učiteľkou. 
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Vtedajšiu PEF VŠP v Nitre, odbor učiteľstvo 
poľnohospodárskych odborných predmetov, 
práve preto, lebo som sa chcela stať učiteľ-
kou.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
S mojím dedom, ktorý viedol výcvikové stre-
disko jazdeckej školy v Národnom žrebčíne 
v Topoľčiankach.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Zo svojho syna. Dieťa je zároveň aj veľká 
starosť.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Fungovanie verejnej správy a financií.
Čo rada čítate (počúvate)? 
V súčasnosti najčastejšie čítam rozprávkové 
knižky J. Pre seba uprednostňujem  životo-
pisy známych osobností kultúrneho a spolo-
čenského života. Nedávno ma zaujala kniha 
od Júliusa Satinského Listy Oľge, ktoré ob-
sahujú korešpondenciu s jeho prvou man-
želkou. Čitateľ v nej objaví úplne inú, nežnú 
stránku tohto významného slovenského her-
ca a komika. Z hudobnej produkcie rada po-
čúvam Leonarda Cohena, Norah Jones alebo 
Dianu Krall. Zo slovenských interpretov Ri-
charda Müllera alebo Pavla Hammela. Preto 
ma potešil Vianočný koncert SPU J.
Aké máte koníčky? 
Plávanie - aj keď skôr by som ho charakteri-
zovala ako vynútený koníček
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Nemám J.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôle-
žitejšie?
Ctím si rodinu. Mám najúžasnejších rodičov 
na svete!
Máte nejaký obľúbený citát? 
„Keď človek niečo chce, celý vesmír sa spojí, 
aby mohol svoj sen uskutočniť.“ (Paulo Coel- 
ho)           rch

 V zrkAdle                    
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Absolventi SPU  
na Leonardo stážach v Európe

Vianočný večer pre 
zahraničných študentov

Pod záštitou rektora SPU prof. Petra Bielika sa 
2. decembra uskutočnil Vianočný večer pre za-
hraničných výmenných študentov, ktorí študujú 
na fakultách SPU v rámci programov Erasmus+, 
Erasmus Mundus, Medzinárodný Vyšehradský 
fond a v rámci bilaterálnej spolupráce so zahra-
ničnými univerzitami v zimnom semestri AR 
2014/15. Rektor SPU sa prihovoril 66 študentom 
zo 14 krajín Európy a Ázie. Pozvanie prijali aj zá-
stupcovia ESN, ktorí pomáhajú zahraničným štu-
dentom začleniť sa do študentského života SPU. 
Cieľom večera bolo priblížiť zahraničným študen-
tom slovenské vianočné tradície, takže nechýbala 
vianočná kapustnica, koledy v podaní FS ZOBOR 
a vianočný stromček, pod ktorým každý študent 
mohol jeden darček nechať a na záver si jeden 
vziať. Všetci zúčastnení dostali ako spomienku 
medovníkové srdiečko. Podujatie bolo spolufi-
nancované EÚ zo zdrojov programu Erasmus+.                                                                         

Ing. Gabriela Slivinská, KZVMVP

Vedenie FEM vyšlo v ústrety externým štu-
dentkám a zriadilo na 3. poschodí pavilónu S 
detský kútik. Poskytuje študentkám - mamič-
kám súkromie na dojčenie a prebaľovanie bábä-
tiek. Pre väčšie deti sú k dispozícii hračky a pas-
telky, takže v sprievode dospelého môžu počkať 
na svoju mamičku v príjemnom prostredí. Kľúč 
je k dispozícii na vrátnici pavilónu S.                  r

Detský kútik na FEM

Od septembra 2013 vyslala SPU v Nitre na zahraničnú stáž 25  čerstvých absolventov vďaka 
európskemu projektu Leonardo da Vinci PLM: „Európske skúsenosti pre slovenský agrosektor: 
program odborných stáží pre absolventov SPU II" (č. 133220344).

Štyridsaťdeväť študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu (z bakalárskych odborov OBP, 
IBA a MAP) sa 26. - 27. novembra 2014 zúčastnilo na tematickej exkurzii v Gödöllő, Maďarsku. 

Išlo o zahraničné odborné stáže, organizované 
v spolupráci so zahraničnými parnerskými praco-
viskami v ČR, Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Malte, 
Španielsku, Litve a Veľkej Británii, s ktorých rea-
lizáciou sa spájala aj kultúrna a jazyková prípra-
va pred nástupom na prax. Medzi zahraničnými 
partnermi boli výrobné aj obchodné podniky, 
prevádzky služieb i výskumné ústavy.  

Najlepším dôkazom o význame absolventských 
stáží sú vyjadrenia samotných účastníkov stáže, 
z ktorých vyberáme:

„Absolventská stáž mi ponúkla nové poznatky a 
hlavne prax v obore záhradníctva a záhradnej ar-
chitektúry. Počas tohto obdobia som prešla všet-
kými výrobnými procesmi v okrasnej škôlke - od 
primárneho množenia, cez sadenie, presádzanie 
až k predaju a expedícii rastlín. Tiež som získala 
praktické skúsenosti v rámci záhradných a predo-
všetkým krajinných realizácií. Som rada, že som 
absolvovala túto stáž, ktorá bola odrazovým mos-
tíkom mojej kariéry.” (Ing. Miriama Mičicová, 
stáž vo firme Horák a synové, Česká republika)

„Vďaka tejto stáži som mala možnosť nielen vi-
dieť fungovanie takej veľkej spoločnosti, ako je 
Rakúska pošta, ale byť aj jej súčasťou. Bola som 
pri riešení každodenných problémov a veľa som 
sa naučila. Vďaka milým a priateľským kolegom, 
ktorí boli vždy ochotní pomôcť, som sa tu cítila 
vítaná. Z profesionálneho hľadiska som  mala 
možnosť oboznámiť sa s rôznymi programami. 
Získala som sebaistotu pri komunikácii v anglic-
kom jazyku a aj vďaka častým poradám, ktoré 
boli v nemčine, som motivovaná naučiť sa lepšie 

aj po nemecky.“ (Ing. Martina Mokošová, Aus-
trian Post, Rakúsko)

Poslední absolventi sa zo stáží vrátili na začiat-
ku decembra. Držme všetkým palce, aby zahra-
ničné absolventské stáže boli prínosom pre ich 
budúcu kariéru.

Prof. Dr. Ing. Elena Horská, 
koordinátorka projektu

Do tretice na tému medzinárodného 
marketingu a obchodu v krajinách Vyšehradu

Po úspešných  dvoch ročníkoch odborných ex-
kurzií v Krakove a v Znojme sa v rámci projektu 
Medzinárodného vyšehradského fondu „Inter-
national Marketing: A Visegrad Perspective“ 
(VUSG Nr. 61100001), ktorého koordinátorkou 
je prof. Dr. Ing. Elena Horská, realizovala tretia 
exkurzia v krajine V4. 

Vďaka spolupracujúcim odborníkom z Gödöl-
lő, medzi nimi MBA Zoltánom Szabom a Dr. 
Henriettou Nagy z Univerzity sv. Štefana, sme 
spoznali ďalšie medzinárodné podnikateľské 
aktivity z oblasti marketingu a obchodu. Spolu 
so študentmi sme boli účastníkmi  študentskej 
odbornej konferencie „Let science bring us to-
gether“, organizovanej pod záštitou Vyšehrad-
skej asociácie univerzít (VUA) so sídlom v Nitre, 
Fakulty ekonomiky a sociálnych vied Univerzity 
sv. Štefana. Navštívili sme Primás Pince - vinnú 
pivnicu s reštauráciou a kongresovým centrom, 
situovanú pod malebnou bazilikou v Ostrihome, 
kde sme si vypočuli odbornú prednášku o seg-

mentácii trhu, marketingu vína a služieb v ob-
lasti turistiky. 

Na projekte participovali experti zo šiestich 
univerzít krajín V4, ktorí v tomto roku vydali 
pre svojich študentov medzinárodnú učebnicu 
„International Marketing: Within and Beyond 
Visegrad Borders“. Učebnica má 312 strán a je 
plnofarebná s množstvom praktických príkladov 
z Vyšehradského regiónu, ale aj z celého sveta. 
Dôkazom globálneho rozmeru vzdelávacieho 
procesu sú hosťujúci prednášajúci, nielen z kra-
jín Vyšehradu, ale aj z rozvíjajúcich sa krajín, 
Ghany a Kene. 

Všetkých nás potešila správa, že pán Emma-
nuel Bangmarigu, majiteľ hydinovej farmy, 
ktorý nám prednášal v októbri tohto roka o 
špecifikách marketingu v Ghane a rurálnych ob-
lastiach, získal 5. decembra cenu ministerstva 
poľnohospodárstva Ghany: Najlepšia hydinová 
farma roka 2014. Gratulujeme!

  Ing. Johana Paluchová, PhD., FEM

Na výstave Svet zvierat
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych 

zvierat FAPZ sa pod vedením doc.  Ing. Jozefa 
Gašparíka, CSc., prezentovala na výstave Svet 
zvierat, ktorá sa konala 23. - 24. novembra na Vý-
stavisku Agrokomplex. Do stánku katedry zavíta-
li aj vzácni hostia, medzi nimi minister pôdohos-
podárstva Ľubomír Jahnátek. 

KHaMHZ sa zaoberá výučbou a výskumom v 
oblasti hydinárstva, rybárstva, poľovníctva, vče-
lárstva, chovu úžitkového hmyzu, kožušinových 
zvierat a pod. Cieľom prezentácie bolo zviditeľniť 
pracovisko, prilákať potenciálnych záujemcov o 
štúdium a nadviazať spoluprácu s inými inštitú-
ciami. Stánok katedry si prezrelo množstvo náv-
števníkov, ktorých zaujal preparát štvornohého 
kohúta, včelí úľ s plástmi či naaranžované pre-
paráty zvierat a včelieho medu. Potešilo nás, že 
sa zastavili a s hrdosťou k nám hlásili aj tí starší, 
pamätníci, bývalí absolventi univerzity. Zaujímali 
sa, ako funguje univerzita a katedra v súčasnosti. 
Počas výstavy naši pedagógovia a doktorandi zau-
jali aj svojimi prednáškami.  

 Ing. Jozef Čápek, FAPZ

Založenie mediteránnej flóry 
v parku botanickej záhrady

V jesenných mesiacoch pracovníci Botanickej 
záhrady (BZ) SPU založili pri vstupe do parku 
novú plochu, kde vysadili dreviny mediteránnej 
flóry. Vybrali ich na základe výskumu v rámci 
doktorandskej dizertačnej práce Maryam I. S. Al-
kurdi zo Salahaddin University v Erbile, v Iraku, 
pod vedením školiteľa prof. Ing. Jána Supuku, 
DrSc. Vďaka ústretovosti vedenia a pracovníkov 
BZ sa výskum realizoval v roku 2011/14 v okras-

nej škôlke BZ, kde bolo vybraných 10 druhov 
drevín mediteránneho pásma. „Do parku sme 
vysadili tie druhy, ktoré sa adaptovali na naše 
podmienky a ukázali zodpovedajúci stupeň odol-
nosti na reálne namerané teplotné podmienky, 
bez žiadneho alebo malého stupňa poškodenia,“ 
informovala  Ing. Erika Mňahončáková, PhD., ve-
dúca Oddelenia dendrológie, systematiky rastlín 
a dekoratívnej flóry BZ SPU.                      r

Miriama Mičicová absolvovala stáž v  záhradníc-
kej firme Horák a synové.      Foto: archív MM

Z novej medzinárodnej učebnice International Marketing: Within and Beyond Visegrad Borders (autori: 
Elena Horská a kol.) mali radosť aj študenti FEM SPU.                   Foto: archív EH

 Foto: GS
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Rok 2014 priniesol pre E – KU Inštitút JaIK okrem množstva práce a povinností aj príjemné momenty. Medzi ne sa 
zaradilo aj ocenenie ako najlepšej jazykovej školy v Nitrianskom kraji. Ocenenie potešilo o to viac, že E – KU takto 
vyhodnotila v súťaži škôl široká verejnosť. 

Na pôde našej univerzity sa 12. novembra 
stretli delegáti republikovej Rady Slovenskej 
asociácie univerzitného športu (SAUŠ), aby 
prerokovali rozpočet na nasledujúci rok a 
kritériá na prerozdeľovanie finančných pros-
triedkov subjektom SAUŠ na ďalšie obdobie 
činnosti, zhodnotili telovýchovné a športové 
akcie na úrovni klubov až po reprezentáciu 
a iné. 
Delegátov Rady SAUŠ privítal  aj rektor SPU 
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý vy-
jadril podporu asociácii na úrovni univerzity 
aj reprezentácie. Prezident SAUŠ PaedDr. Jú-
lius Dubovský mu poďakoval za poskytnutie 
dôstojných priestorov pre rokovanie delegá-
tov, ale najmä za dlhoročnú ústretovosť a pod-
poru aktivít SAUŠ.

PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD., 
člen VV SAUŠ

SAUŠ rokovala na 
akademickej pôde

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor 
SPU v Nitre a prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, 
CSc., rektor UKF v Nitre, si vás dovoľujú po-
zvať na 8. Akademický ples nitrianskych uni-
verzít, ktorý sa bude konať 17. januára 2015  
od 19.00 h v priestoroch Estrádnej haly Parku 
kultúry a oddychu v Nitre.
Pre návštevníkov plesu sú pripravené ukážky 
štandardnej plesovej choreografie v podaní nit-
rianskej Akadémie tanca, exotických latinsko-
amerických tancov skupiny Sangre nueva, či 
módna prehliadka Fashion Show z produkcie 
AD-Style. Na počúvanie a do tanca bude hrať 
Dominika Titková & Friends a Cimbálová muzi-
ka Jožky Severína z Kostic. Nebude chýbať dob-
ré víno, chutné jedlo, bohatá tombola a výborná 
nálada.
Moderátormi večera budú Lucia Richterová a 
Marián Stolár.
Predaj vstupeniek od 1. 12. 2014: Kancelária ko-
munikácie a práce s verejnosťou SPU v Nitre,  
verejnost@uniag.sk, 037/641 5538.

Atmosféra na imatrikulačnom plese bola skvelá
Aj tento rok 14. novembra študenti plesali na 

54. Imatrikulačnom plese SPU, ktorý otvori-
la prorektorka prof. Zdenka Gálová. Tanečne 
účastníkov naladila Nitrianska škola tanca a 
DJ Roman. Hlavným bodom programu bol 
Itcho Pčelár s kapelou Jamestown, ktorí vytvo-
rili neopakovateľnú atmosféru. Skvelé vystú-
penie mala Dominika Titková so svojou kape-
lou. Príjemným spestrením plesu bola módna 
prehliadka Ad-Style a pole dance tanečnice od 
ChiQui. 

Celým programom sprevádzala Denisa a Ro-
derik z Divadielka na Osmičke. Každý ples je 
jedinečný, ale spoločným menovateľom je, že 
všetkým sa snažíme čo najviac vyhovieť.

Ing. Viktor Varga, FZKI   Foto: Andrej Tárník  

Študenti SPU a UKF sa 19. novembra zapojili 
do zábavno-súťažného „cestovania“ po vybra-
ných krajinách Európy a Ázie počas podujatia 
Erasmus+ TY = daj sa na cesty. V rámci ŠDNU 
ho zorganizovali kancelárie zahraničných vzťa-
hov SPU a UKF v spolupráci s lokálnymi sek-
ciami študentskej dobrovoľníckej organizácie 
Erasmus Student Network (ESN). Hlavnou myš-
lienkou bolo vytvoriť príležitosť pre neformálne 
kontakty slovenských a zahraničných študentov 
oboch univerzít, informovať slovenských štu-
dentov o možnostiach zahraničných pobytov 
počas štúdia v rámci európskych programov 
Erasmus+ a Erasmus Mundus, ako aj ostatných 
možnostich štipendijných pobytov. Zahraniční 
študenti  oboch univerzít spojili sily a pripravi-
li stánok svojej krajiny, v ktorom prezentovali i 
svoje mestá a univerzity. Ich úlohou bolo tiež 
pripraviť súťažnú aktivitu pre trojčlenné tímy 
slovenských študentov, ktorí  „cestovali“ od kra-
jiny ku krajine a zbierali body za úspešné zvlád-
nutie úloh. Tri najlepšie tímy boli odmenené. 
Ako inak, tímy SPU súťažili proti tímom UKF o 

to,  kto lepšie pozná Európu a svet. S radosťou 
konštatujeme, že v tomto roku zvíťazil tím SPU. 
Tešíme sa, že podujatie sa vydarilo, študenti sa 
dobre zabavili a nadviazali nové kontakty, ktoré 
možno využijú pri svojich Erasmus+ pobytoch v 
zahraničí. Ďakujeme všetkým účastníkom, ako 
aj IRŠ Mladosť, ktoré zabezpečilo ozvučenie a 
hudobnú kulisu a už teraz sa tešíme na stretnu-
tie o rok.           Ing. Gabriela Slivinská, KZVMVP

Erasmus+TY= daj sa na cesty

Mládež Slovenského Červeného kríža na SPU 
v spolupráci s Národnou transfúznou službou v 
Nitre každoročne organizuje Študentskú kvap-
ku krvi. Tento rok sa uskutočnila 25. novembra 
v ŠD A. Bernoláka. Na odbere sa zúčastnilo 84 
študentov a pedagógov SPU, medzi nimi 20 
prvodarcov. „Všetkým ďakujeme za to, že dali 
kúsok seba, aby mohli pomôcť iným. Poďa-
kovanie patrí aj študentom, ktorí boli ochotní 
darovať krv, ale zo zdravotných dôvodov im to 
nebolo umožnené,“ povedala Martina Filová, 
predsedníčka  MSČK na SPU.                          rch 

Krv darovalo aj dvadsať prvodarcov 

Michal Gdovin z 1. ročníka FAPZ daroval krv už 
piatykrát.                 Foto:rch

Podujatie zorganizovala KMV v spolupráci s člen-
mi Erasmus Student Network.    Foto: archív GS

Najchutnejšie boli gazdovské klobásy 
V jedálni ŠD A. Bernoláka sa 26. novembra 
konal tradičný festival farmárskych výrobkov, 
ktoré pripravili študenti a doktorandi FBP.  
Návštevníci mohli ochutnať  klobásky, ktoré 
členovia deviatich súťažných tímov vlastno-
ručne vyrobili na Katedre hodnotenia a spra-
covania živočíšnych produktov. Odborná po-
rota zložená z pedagógov FBP a FAPZ ocenila 
tri najlepšie tímy: na 1. mieste sa umiestnilo 
družstvo študentov 1. ročníka inž. štúdia za 
gazdovské klobásky, ktoré zároveň získalo aj 
cenu dekana prof. Jána Tomáša za najkrajšiu 
výzdobu.  Druhé miesto patrilo poľovníckym 
klobáskam (PK BUTEO) a tretiu priečku obsa-
dili labužnícke klobásky (študenti 3. roč. bak. 
FBP). 
Okrem klobás bolo pre účastníkov festivalu 
pripravené aj pivo a pečivo, ktoré študenti FBP 
uvarili a upiekli „pod dohľadom“ Katedry skla-
dovania a spracovania rastlinných produktov. 

Mohli sa tiež zapojiť do rôznych súťaží a  vy-
hrať zaujímavé ceny. O spestrenie festivalu sa 
postarali aj členovia FS Zobor a večer pokra-
čoval diskotékou.     Ing. Andrea Bebejová, FBP

Poľovníci z PK Buteo obsadili druhé miesto. 
Foto: DS

Hokejový zápas SPU – UKF: Putovný pohár rektorov nitrianskych univerzít tento rok získal tím 
našej univerzity, keď po remíze 11:11 v riadnom hracom čase porazil súpera v samostatných nájaz-
doch 2:1.                    Foto: archív r

Botanická záhrada SPU v Nitre vás pozýva na 
výstavu Predvianočná nálada. Bude sa konať  
do 17. decembra (v pracovných dňoch) od 
9.00 do 16.00 h v skleníkoch BZ SPU. Tešíme 
sa na vás!

 viAnočná VýStaVa                          

Študentské dni nitrianskych univerzít 2014 podporili: Nitriansky samosprávny kraj,   
Mesto Nitra, K FINANCE, s.r.o., Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel


