
spravodaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre             ročník 59 | číslo 9 - 10 | 23. január 2015 | cena: 0,35 €

polnohospodár
Slnečné svetlo je jediný 

druh prirodzeného elektro-
magnetického žiarenia, ktoré 
je užitočné a nevyhnutné pre 
organizmus. Slnečné svetlo, 
rozsah viditeľného a infračer-
veného svetla, má dopĺňať ne-

dostatok energie v organizme. Rôzne vlnové 
dĺžky majú rozlíšiť biologický vplyv a prísluš-
né liečivé procesy. Tkanivá môžu využívať sl-
nečné svetlo rôznym spôsobom. Do ich štruk-
túry preniká: infračervené svetlo, a to takým 
spôsobom, že rozohreje a aktivuje rôzne pro-
cesy, počiatočný rozsah ultrafialového svetla, 
ktoré urýchľuje proces syntézy vitamínu D a 
rozsah viditeľného (bieleho) svetla, ktoré je 
najdôležitejšie pre udržiavanie života na Zemi.

Viditeľné svetlo predstavuje len malú časť 
elektromagnetického spektra. Všetky elektro-
magnetické vlny vrátane svetelných sa šíria 
rýchlosťou asi 300-tisíc km/s, čo je tak neu-
veriteľne rýchlo, že za sekundu by obehli ze-
meguľu osemkrát. Vo vesmíre sa nič nemôže 
pohybovať rýchlejšie ako svetlo. 

Svetlo samotné je formou energie, ktorá sa 
šíri v neviditeľných vlnách. Svetelné vlny  pre-
nášajú drobulinké dávky energie, ktoré volá-
me fotóny. Keď vnikajú do nášho oka, podráž-
dia špeciálne svetlocitlivé bunky (čapíky a ty-
činky) a my vidíme. 

Je isté, že priemyselne rozvinutá spoločnosť 
sa nezaobíde bez umelých zdrojov svetla. Tie v 
porovnaní s prírodným zdrojom svetla a tepla 
majú viacero výhod i nevýhod. K nevýhodám 
možno priradiť kvalitu podania farieb a určitú 
energetickú náročnosť. K výhodám patrí to, že 
tieto zdroje dávajú presne definované svetlo 
(čo sa týka spektrálneho zloženia), presne de-
finovaný a voliteľný merný výkon, žiarenie nie 
je závislé od dennej hodiny a na prírodných 
podmienkach tak, ako slnečné svetlo. Zdroje 
sa dajú veľmi jednoducho zapnúť a vypnúť a 
intenzita žiarenia sa dá pomerne jednoducho 
meniť či už ručne, alebo automaticky podľa 
zvoleného programu. Bez problémov sa dá 
usmerniť smer svetelného toku.

Veľkým úspechom medicíny posledných 
rokov je využívanie účinkov polarizovaného 
svetla (PS) svetelnej terapie, ktorá priaznivo 
ovplyvňuje biologické pochody v ľudskom 
organizme. PS pôsobí iba na choré, prípad-
ne neaktívne bunky. Je nízko energetické, čo 
tiež pozitívnym spôsobom stimuluje rozličné 
biologické procesy v organizme. Harmonizu-
je metabolické procesy, pôsobí biostimulačne 
tým, že ovplyvňuje imunitný systém, stomato-
logické problémy, postihnutie sliznice dutiny 
ústnej a nosnej, pohybového aparátu, boles-
tivé stavy ako je zápal šliach, reuma, opuchy 
končatín, bolesti chrbta, hlavy, nôh, migréna 
a má regeneračný účinok - na tomto princípe 
priaznivo pôsobí na celý organizmus. 

Aj z týchto dôvodov OSN vyhlásila rok 2015 
za Medzinárodný rok svetla. Cieľom je vzbudiť 
povedomie vo svete o tom, ako môže mať svet-
lo pozitívny účinok na zdravie a celkovú po-
hodu ľudí. Teplé, umelé, priame slnečné svetlo 
pomáha zlepšiť vnímanie objektov, no zároveň 
robí priestory v domácnostiach a na verejnosti 
atraktívnejšími. Hra svetla a tieňov im dodáva 
väčšiu intenzitu a zjasňuje tvary, čo mení spô-
sob, akým ľudia reagujú a vzájomne pôsobia 
na svoje okolie.                Ing. Ján Čimo, PhD., 

Katedra biometeorológie a hydrológie, FZKI

Deň otvorených 
dverí 

TF sa prezentovala 
v Mlynoch

strana 5

Čínština na SPU 

Rozhovor 
s lektorom 
Ch. Zhangom

strana 4

Pri príležitosti významného životného jubilea 
70 rokov Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Bullu, DrSc., 
bývalého dekana Fakulty biotechnológie a po-
travinárstva SPU, ktorý v súčasnosti pôsobí na 
Katedre fyziológie živočíchov, sa 11. decembra 
2014 konalo mimoriadne zasadnutie Vedeckej 
rady FBP. 

pokračovanie na strane 2
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SPU má dve študentské osobnosti Slovenska. Cenu 
Hospodárskych novín získala Eva Tvrdá z FBP

Prof. Ján Tomáš naďalej 
povedie FBP

K životnému jubileu 
profesora Jozefa Bullu

Vo voľbách kandidáta na 
dekana Fakulty biotechno-
lógie a potravinárstva, ktoré 
sa uskutočnili 10. decembra 
2014, bol jednomyseľne zvo-
lený za kandidáta na dekana 
FBP SPU v Nitre na funkčné 
obdobie 2015 - 2019 prof. Ing. 

Ján Tomáš, CSc.  V prvom kole získal všetkých 13 
hlasov členov akademického senátu FBP.                   r 

Rok 2015 - Medzinárodný rok svetla

Zúčastnil sa na ňom aj minister pôdohospo-
dárstva a RV SR Ľubomír Jahnátek (na snímke s 
jubilantom prof. J. Bullom), predseda úradu NSK 
a viceprezident Výboru regiónov EÚ v Bruseli 
Milan Belica, generálny riaditeľ NPPC Lužianky 
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., rektor SPU Dr.hc. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a ďalší vzácni hostia. 
V úvode dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., 
oboznámil prítomných so životopisnými dátami, 

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

              Foto: za

V priestoroch Pálffyho paláca vyhlásili 17. de-
cembra 2014 víťazov v celkovo 11 kategóriách 
podľa jednotlivých študijných smerov. Víťazmi 
v dvoch kategóriách sa stali doktorandi SPU – 
Ing. Attila Tóth z Katedry záhradnej a krajinnej 
architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva a Ing. Andrej Cupák z Katedry eko-
nomiky Fakulty ekonomiky a manažmentu. 

Aj Cena Hospodárskych novín putovala na SPU 
- na základe internetového hlasovania verejnosti 

ju získala Ing. Eva Tvrdá, PhD., z Katedry fyzio-
lógie živočíchov Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva.

Predstavitelia fakúlt v rámci jubilejného 
10. ročníka nominovali 66 študentov vysokých 
škôl a vedeckých pracovísk.

Ing. Attila Tóth získal titul Študentská osobnosť 
Slovenska 2013/2014 za mimoriadne výsledky v 
študijnej a vedeckovýskumnej oblasti v kategórii 

Ocenení študenti s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom a dekanmi svojich fakúlt: doc. Ing. Klau-
diou Halászovou, PhD., doc. Ing. Ivetou Zentkovou, CSc., a prof. Ing. Jánom Tomášom, CSc.     Foto: za

Hlavným cieľom bolo prediskutovať mechaniz-
mus fungovania a možnosti naštartovania a vy-
tvorenia podmienok  pre spoluprácu s brazílsky-
mi univerzitami a výskumnými inštitútmi v rámci 
programu Veda bez hraníc, iniciovaného a plne 

Rektor SPU rokoval so 
slovenským veľvyslancom 
v Brazílii Milanom Cigáňom

V aule SPU sa 11. decembra 2014 konal 4. ročník benefičného koncertu Vianočný dar SPU,  ini-
ciovaný a organizovaný pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. Finančný výťa-
žok vo výške 1141 eur bude použitý na podporu študentov a hendikepovaných študentov SPU.

Na vianočnom koncerte SPU vystúpil aj Pavol Hammel

Všetkých účastníkov privítala moderátorka ve-
čera doc. Danka Moravčíková. Slávnostnú atmo-
sféru podujatia navodili členovia FS Zobor svojím 
Vianočným pásmom z Mane a okolia Nitry, v ďal-
šej časti programu sa predstavil Marek Pobuda a 
Kristína Hanzenová, E.G.O. Group Band, Cimba-
lová hudba Zobor pod vedením V. Hubinského. 
Hviezdou večera bol populárny slovenský hu-
dobník a spevák Pavol Hammel. Jeho vystúpenie 
bolo nepochybne veľkým hudobným zážitkom, 
veď mnohí vyrástli na jeho dnes už takmer  zľu-
dovených pesničkách. 

V rámci programu sa publiku prihovoril aj 
rektor prof. Peter Bielik. Okrem iného zdôraznil 
myšlienku koncertu, ktorého hlavným cieľom je 
nielen spájať ľudí, ale im aj pomôcť. „V období 
najkrajších sviatkov roka sa snažíme finančne 
pomôcť a takto zlepšiť kvalitu života, tým, ktorí 
to najviac potrebujú.“ Zároveň poďakoval spon-
zorom večera.

Aj tento rok bol vianočný koncert obohatený o 
sprievodné podujatia. Pod aulou bolo vytvorené 
vianočné mestečko, kde prezentovali svoje pro-
dukty absolventi SPU a katedry. Medzi vystavova-
teľmi boli výrobcovia vína (firma Alcedo z Bábu), 
včelár a spracovateľ medu Ing. Jozef Čápek, ume-
lecký rezbár Martin Heczko, Sonne Chrystal, Pol-
tár, VPP SPU v Kolíňanoch, Katedra skladovania a 
spracovania rastlinných produktov, Katedra hod-
notenia a spracovania živočíšnych produktov FBP 
a ďalší. S vianočnými dekoráciami a ikebanou sa 
predstavila Botanická záhrada SPU, s ručnými 
prácami a obrazmi študenti Fakulty záhradníctva 
a krajinného inžinierstva. FZKI sa  rozhodlo ve-
novať výťažok z predaja do zbierky na podporu 
hendikepovaných študentov SPU. Finančným da-
rom do zbierky prispela aj UO OZ PŠaV pri SPU v 
Nitre. Predvianočnú atmosféru doplnili koledy v 
podaní členov Divadielka na Osmičke.                                                                                

Renáta Chosraviová

              Foto: A. Tárník

              Foto: rch

Rektor SPU prof. Peter Bielik rokoval 16. de-
cembra 2014 na SPU s veľvyslancom SR v Bra-
zílii Milanom Cigáňom. 
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Nové impulzy z Tianjinskej univerzity 

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Peter Bielik, PhD., prijal 9. decembra 2014 na pôde univerzity dele-
gáciu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Lužianky vedenú generálnym 
riaditeľom prof. Ing. Štefanom Mihinom, PhD. Na stretnutí sa zúčastnili riaditelia všetkých 
ústavov NPPC, prorektori a dekani SPU.

Priniesť nové námety, impulzy a načrtnúť víziu rozvoja spolupráce do budúcnosti bolo hlav-
ným cieľom stretnutia zástupcov Tianjinskej univerzity v Číne - prof. Hu Wenpinga, zástupcu 
prezidenta univerzity a dekana Fakulty vied (School of Science), Li Qingfenga z Fakulty me-
dzinárodného vzdelávania a Yang Fuling - riaditeľky Odboru pre medzinárodnú spoluprácu 
TU s vedením SPU. Stretnutie sa konalo 12. decembra 2014 na SPU.  

Zo stretnutia s predstaviteľmi NPPC Lužianky 

Zúčastnili sa na ňom prorektori SPU – prof. 
RNDr. Zdenka Gálová, CSc., doc. Ing. arch. Ro-
berta Štěpánková, PhD., prof. Ing. Ján Gaduš, 
PhD., dekanka FEŠRR prof. JUDr. Anna Bandlero-
vá, PhD., za FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská  a ve-
dúca Centra medzinárodných programov FEŠRR 
doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD.

Hlavným cieľom stretnutia bolo podpísanie 
dvoch zmlúv o spolupráci – bilaterálnej a v rámci 
programu Erasmus+.  Ako uviedli predstavitelia 
oboch univerzít, podpísanie zmlúv je dôleži-
tým krokom na prehĺbenie doterajšej vzájomnej 
úspešnej spolupráce. 

V úvode stretnutia hostia v krátkej prezentácii 
predstavili svoju univerzitu, ktorej zameranie a 
štruktúra korešponduje s SPU. Má 7 fakúlt  a vyše 
14-tisíc študentov. Ponúka odborné predmety v 
troch jazykoch – maďarskom, anglickom a ne-
meckom. Úspešne rozvíja medzinárodné vzťahy 
so 45 krajinami na 4 kontinentoch a má podpí-
saných 250 bilaterálnych zmlúv o spolupráci. Na 
univerzite študuje 1400 zahraničných študentov, 
z nich 66 % je  z EÚ.  V rámci programu Veda bez 
hraníc (Science without Borders), iniciovaného 
brazílskou vládou, študuje na Univerzite sv. Štefa-
na aj 113 študentov z Brazílie. 

Ako sa vyjadril rektor prof. János Tőzsér, prie-
kopníkom spolupráce medzi Univerzitou sv. 
Štefana a SPU v oblasti vzdelávania bola Fakulta 
ekonomiky a manažmentu SPU,  v posledných ro-
koch sa však úspešne rozbieha aj vzájomná spo-
lupráca v oblasti živočíšnej výroby. „Táto oblasť, 
najmä chov holštajnského dobytka, je pre nás veľ-
mi zaujímavá. Spoluprácu by sme mohli rozšíriť 
a zapojiť do nej aj univerzitu v poľskom Vroclave 
a MU v Brne,“ navrhol rektor. Perspektívne mož-
nosti vzájomnej spolupráce s SPU vidí napr. aj v 
oblasti strojárstva, rozvoja vidieka, rastlinnej vý-
roby, veterinárnej medicíny, ekonomických vied. 
Preferuje myšlienku aktívnej realizácie pedago-
gických a študentských mobilít v rámci programu 
Erasmus+, spoločného vedenia doktorandských 
prác a zároveň ponúkol študentom SPU možnosť 
absolvovať doktorandské štúdium na Univerzite 
sv. Štefana. 

V rámci ďalšieho programu sa hostia prostred-
níctvom prezentácie zoznámili s realizáciou vzde-
lávania, vedy, výskumu a internacionalizácie na 
SPU. V diskusii rezonovala myšlienka vytvorenia 
spoločných študijných programov v rámci vyše-
hradského regiónu. Vedenie SPU vysoko ocenilo 
navrhované možnosti. Na záver boli podpísané 
obe zmluvy o spolupráci. Platformu pre spolu-
prácu ponúkol rektor J. Tőzsér pre všetky fakulty 
SPU.                           Renáta Chosraviová  

Dve zmluvy s Univerzitou 
sv. Štefana

S Tianjinskou univerzitou (TU), jednou z naj-
starších a zároveň jednou z piatich najprestížnej-
ších čínskych univerzít, SPU podpísala 29. apríla 
2014 memorandum o bilaterálnej spolupráci. Ako 
uviedol rektor SPU prof. Peter Bielik, ciele podpí-
saných dokumentov sa postupne napĺňajú. SPU 
od septembra 2014 realizuje výučbu čínskeho 
jazyka pre začiatočníkov pod vedením čínskeho 
lektora Changhuiho Zhanga z TU, ktorý sa tiež 
zúčastnil na stretnutí. Čínski partneri navrhli 
priradiť k tejto aktivite aj ďalšie, ktoré by prispeli 
nielen k rozvoju vzdelávania v čínskom jazyku, 
čínskej kultúre, ale aj v ďalších vedách. Obaja 
partneri skonštatovali, že je dôležité, aby sa na-
ďalej podporovala výučba čínskeho jazyka na 
SPU a v budúcom roku sa začali realizovať ďalšie 
konkrétne aktivity v oblasti vzdelávania, vedy a 
výskumu. 

Ako sa hostia vyjadrili, v Číne stále vzrastá tlak 
na kvalitu a zlepšovanie vysokoškolského vzdelá-
vania. Spolupráca v oblasti univerzitného vzde-
lávania, vedy a výskumu, je teda vynikajúcou 
príležitosťou pre obe inštitúcie. TU má 18 fakúlt. 
Členovia delegácie priniesli so sebou aj zoznam 
mien odborníkov a vyše sto laboratórií, ktoré sú 
ochotné a pripravené akceptovať našich študen-

tov a spoločný výskum. Zároveň navrhli predis-
kutovať s manažmentom SPU realizáciu mobilít 
učiteľov a študentov, prípravu letných intenzív-
nych kurzov či letných škôl. Rektor prof. P. Bielik 
informoval hostí aj o možnosti spolupráce pros-
tredníctvom zapojenia sa do projektu Vybudova-
nie výskumného centra „AgroBioTech“ na SPU, 
realizáciou výskumných mobilít, letných škôl 
zameraných na rôzne aktuálne témy – kvalitu 
potravín, rozvoj vidieka a pod. Zapojiť sa do nich 
môžu všetky fakulty SPU. Ako uviedla prof. Elena 
Horská z FEM, spoluprácu s TU možno v budúc-
nosti orientovať aj na socioekonomické štúdie  
o Číne a jej trhu.                          Renáta Chosraviová

V úvode stretnutia brazílski odborníci infor-
movali o svojej univerzite, ktorá vznikla v roku 
1912 a v súčasnosti ju navštevuje asi 8-tisíc štu-
dentov. V oblasti vzdelávania, vedy a výskumu 
sa zameriava na lesníctvo, fyziku, matematiku, 
chémiu, rybolov a akvakultúru, veterinárnu 
medicínu, ako aj agronómiu, biológiu, infor-
matiku, morfológiu a fyziológiu živočíchov, 
regionálny rozvoj, zootechniku, a najmä v 
týchto, ale aj ďalších oblastiach by sa mohla 
realizovať aktívna spolupráca s SPU. 

„Naša vláda v roku 2011 iniciovala program 
Veda bez hraníc (Science without Borders), v 

rámci ktorého brazílski vedci, technológovia 
a inovátori majú možnosť získavať nové skú-
senosti a vedomosti z medzinárodných vý-
vojových laboratórií a univerzít v zahraničí. 
Tento program je plne financovaný brazílskou 
federálnou vládou. Program vytvára unikátnu 
možnosť aj pre slovenské výskumné centrá 
a univerzity rozvíjať takýmto spôsobom vzá-
jomne prínosnú spoluprácu,“ povedal prof. L. 
Alves. Brazília patrí v mnohých odvetviach vý-
skumu medzi svetových lídrov, najmä v oblasti 
aplikovaného výskumu v poľnohospodárskej 
produkcii, farmácie a v niektorých oblastiach 
strojárenstva. 

Rektor SPU prof. P. Bielik informoval hos-
tí o zameraní fakúlt, študijných programov a 
výskume na SPU, o realizácii projektu Vybu-
dovanie výskumného centra „AgroBioTech“, 
činnosti excelentných centier na SPU, ako aj o 
medzinárodnej spolupráci v rámci európskych 
programov Erasmus Mundus a Erasmus+ a na-
črtol perspektívne možnosti spolupráce. 

Na záver stretnutia sa zástupcovia univerzít 
dohodli pripraviť zmluvu o spolupráci medzi 
oboma inštitúciami.             Renáta Chosraviová

Brazílski odborníci majú záujem o spoluprácu s SPU
SPU v Nitre navštívili 9. decembra zástupcovia Federal Rural University of Pernambuco v 
Brazílii - prof. Leucio Alves a prof. Anísio Soares. Vzácnych hostí privítal rektor SPU prof. 
Peter Bielik a prorektori - prof. Zdenka Gálová a prof. Ján Gaduš.

Na SPU v Nitre sa 11. decembra 2014 usku-
točnilo stretnutie vedenia Univerzity sv. Šte-
fana v Gödöllő - rektora prof. Jánosa Tőzséra, 
prorektora pre vedu prof. Pétra Gálfiho a de-
kana Technickej fakulty a Oddelenia pre me-
dzinárodné vzťahy prof. Istvána Szabó s ve-
dením SPU v Nitre na čele s rektorom Dr.h.c. 
prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD. 

Cieľom stretnutia bolo vymedziť hlavné sme-
ry budúcej spolupráce týchto dvoch význam-
ných výskumných inštitúcií pôsobiacich v poľ-
nohospodárskom sektore SR, vo vzdelávacom 
procese, výskumnej a odbornej činnosti, najmä 
v oblasti poľnohospodárskych, prírodných, 
biologických a iných súvisiacich vied, v koordi-
nácii tvorby a riešení výskumných programov 
a projektov, úloh vedecko-technického rozvoja, 
inovačných projektov zameraných na oblasť 
poľnohospodárstva a potravinárstva, rozvoja 
vidieka a kvality života. Počas stretnutia pred-

stavitelia oboch inštitúcií podpísali Zmluvu 
o vzájomnej spolupráci na roky 2014 – 2019, 
v ktorej zmluvné strany deklarujú záujem vy-
tvárať predpoklady pre obojstranne výhodnú 
a prospešnú spoluprácu. Po podpísaní zmluvy 
v diskusii vystúpila Mgr. Dana Peškovičová, 
zástupkyňa GR NPPC pre výskum, prof. Ján 
Tomáš, dekan FBP, doc. Štefan Buday,  riaditeľ 
VÚEPP Bratislava a dekan FAPZ prof. Daniel 
Bíro, ktorí vyzdvihli doterajšiu úspešnú a plod-
nú spoluprácu NPPC s SPU a podporili rozvoj 
ďalšej vzájomnej kooperácie.               r   

Prezident SR Andrej Kiska 
15. januára vymenoval na post 
predsedu Slovenskej akadémie 
vied prof. RNDr. Pavla Šajgalí-
ka, DrSc., ktorý doteraz pôso-
bil ako podpredseda SAV pre 

ekonomiku. Vo funkcii vystriedal odvolaného 
prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc. 

Pavol Šajgalík (59) je absolventom Prírodo-
vedeckej fakulty UK, kde získal aj doktorát. 
Od roku 1979 pracoval v Ústave anorganickej 
chémie SAV, v roku 1999 sa stal jeho riadite-
ľom a viedol ho 14 rokov. V súčasnosti pôsobí 
ako externý učiteľ na Fakulte chemickej a po-
travinárskej technológie STU v Bratislave a na 
Trenčianskej univerzite A. Dubčeka.                  r

SAV povedie Pavol Šajgalík
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SPU má dve študentské osobnosti Slovenska. Cenu Hospodárskych 
novín získala Eva Tvrdá z FBP

K životnému jubileu profesora 
Jozefa Bullu

míľnikmi, vedeckou a publikačnou činnosťou 
prof. J. Bullu. Zdôraznil, že azda najvýstižnejší-
mi synonymami jubilanta je múdrosť  a ľudskosť. 
Ako prvý dekan FBP (2002 – 2011) - v zmysle 
myšlienky budúcnosť sa začína dnes - nastavil lí-
niu, po ktorej v súčasnosti fakulta úspešne kráča. 
Hĺbku jeho osobnosti, charakteru a vyžarovania 
dokladujú jeho bývalí študenti a kolegovia, kto-
rí neustále načierajú z nedozernej studnice jeho 
vedomostí a umu. Súčasníci majú to šťastie, že 
môžu využívať jeho dlhoročné skúsenosti.  

Celoživotné dielo prof. J. Bullu vysoko ocenili 
aj prítomní hostia. Minister pôdohospodárstva 
Ľ. Jahnátek mu pri príležitosti jubilea odovzdal 
Cenu ministra za vedeckovýskumnú činnosť v 
oblasti genetických a biotechnologických postu-
pov zvyšovania úžitkovosti hospodárskych zvie-
rat a za celoživotnú pedagogickú pôsobnosť pri 
výchove mladých odborníkov. Rektor SPU prof. P. 
Bielik odovzdal jubilantovi ďakovný list a zdôraz-
nil, že univerzita sa hrdí takýmto odborníkom, o 
ktorého sa môže oprieť nielen fakulta, ale celá in-
štitúcia a ktorý vždy vedel riešiť veci nielen profe-
sionálne, ale aj s nadhľadom. Ku gratulantom sa 
pripojili aj ďalší akademickí funkcionári, dekani 
SPU, UKF a STU - Dr.h.c prof. Ing. Daniel Bíro, 
PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., a prof. Ing. 
Ján Šajbidor, DrSc. Nitriansky župan M. Belica 
odovzdal prof. J. Bullovi najvyššie ocenenie NSK 
– Zlatú plaketu predsedu NSK a diplom. Za trans-
fer vedy do praxe, osobitne medzi chovateľov ho-
vädzieho dobytka, sa prof. J. Bullovi poďakoval 
Ing. Ján Paciga, PhD. 

Na záver sa prítomným prihovoril jubilant. Vo 
svojom slove sa zamyslel nad významom slova 
roľník, nad tým, aké dôležité je, aby naši potom-
kovia pracovali na svojej pôde. Ďalšiu myšlienku 
venoval FBP, pripomenul cestu, ktorou prešla, 
aby sa stala životaschopnou, modernou fakul-
tou. Úprimné slová vyznania adresoval svojim 
kolegom na katedrách, s ktorými spolupracuje 12 
rokov, ako aj tým, ktorí už nie sú medzi nami. Zá-
roveň poďakoval svojim blízkym a učiteľom. Svo-
je zamyslenie ukončil jasným odkazom: „Treba, 
aby sme sa venovali študentom!“    

V ďalšej časti dňa pokračovali oslavy odborným 
programom - konferenciou Animal Biotechnolo-
gy 2014, ktorú pri príležitosti jubilea zorganizo-
valo NPPC - VÚŽV Nitra v spolupráci s FBP SPU.                                                                                  

Renáta Chosraviová

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo. Toto 
prestížne ocenenie získal už po druhýkrát (2010). 
Ing. Andrej Cupák získal titul za mimoriadne vý-
sledky v študijnej a vedeckovýskumnej oblasti v 
kategórii Ekonómia. Oceneným 19. januára za-
blahoželal aj rektor SPU prof. Peter Bielik a zá-

roveň im odovzdal ďakovný list za mimoriadne 
výsledky v študijnej a vedeckovýskumnej oblasti 
a reprezentáciu univerzity, spojený s finančnou 
odmenou. Prestížny titul je výsledkom ich nie-
koľkoročnej práce a znamená pre nich najmä mo-
tiváciu do budúcnosti.                       rch

hradeného brazílskou federálnou vládou od roku 
2011. 

Podľa veľvyslanca program vytvára pre sloven-
ské výskumné centrá a univerzity unikátnu mož-
nosť rozvíjať spoluprácu, v rámci ktorej brazílski 
študenti, pedagógovia a vedci majú možnosť zís-
kavať nové skúsenosti a vedomosti v SR  a nao-
pak, slovenskí zase v Brazílii.

„Brazílska vláda má záujem vyslať na zahra-
ničné univerzity - najmä na technické a prírodné 
smery - 100-tisíc svojich študentov. V prvej etape, 
ktorá sa pokladá za úspešnú, bol cieľ splnený asi 
na 60 %. Tieto možnosti využili najmä maďarské 
a poľské univerzity. Slovenské univerzity a vý-
skumné inštitúcie zatiaľ nedokázali využiť tieto 
možnosti. V súčasnosti sa realizuje druhá etapa 
programu. Univerzity, ktoré majú v budúcnosti 
záujem spolupracovať musia vyšpecifikovať ob-
lasti spolupráce a podpísať zmluvy o vzájomnej 
spolupráci,“ povedal M. Cigáň.

Rektor prof. P. Bielik sa vyjadril, že SPU má čo 
ponúknuť brazílskym univerzitám a výskumným 
inštitútom pre spoluprácu v oblasti poľnohospo-
dárstva, biotechnológie, agronómie, potravinár-
stva, technických vied, technológie, ale aj v ďal-
ších oblastiach. „Uvítame realizáciu spoločných 
programov, spoločného výskumu, napr. v rámci 
programu Horizont 2020, ako aj spoluprácu s vý-
skumnými pracovníkmi v rámci projektu Vybu-
dovanie výskumného centra „AgroBioTech“ na 
SPU.“  

Na záver stretnutia veľvyslanec M. Cigáň pri-
sľúbil garantovať spoluprácu SPU s vytipovanými 
brazílskymi inštitúciami v uvedených oblastiach.              

Renáta Chosraviová

Rektor SPU rokoval so 
slovenským veľvyslancom 
v Brazílii Milanom Cigáňom

pokračovanie zo strany 1
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Pri príležitosti jubilea, ako aj 50. výročia výučby sociológie na SPU v Nitre, Katedra pedagogiky 
a psychológie (KPP) FEM v spolupráci s Katedrou spoločenských vied FEM a Slovenskou socio-
logickou spoločnosťou pri SAV organizovali 16. októbra 2014 medzinárodnú vedeckú konferen-
ciu s názvom Pedagogika a sociológia vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Katedra pedagogiky a psychológie FEM oslávila 
50. výročie vzniku

Cieľom bolo zdôrazniť myšlienku, že pôsobenie 
vysokoškolského učiteľa nemôže byť výslednicou 
vedeckého poznania odboru a intuitívneho po-
znania podstaty výchovy a vzdelávania. V pros-
tredí vysokých škôl nepostačuje byť odborníkom 
- profesionálom a na druhej strane iba pedagó-
gom – amatérom. Zámerom je uviesť rovnako vy-
sokoškolských učiteľov ako aj študentov doplňu-
júceho pedagogického štúdia do pedagogického 
myslenia a motivovať ich k sebazdokonaľovaniu. 
V dvoch sekciách odznelo 16 príspevkov domá-
cich i zahraničných účastníkov. Prezentované a 
diskutované témy boli zamerané na požiadavky 
skvalitňovania vysokoškolskej výučby. Pri príle-
žitosti uvedených jubileí dekanka FEM doc. Ing. 
Iveta Zentková, CSc., udelila pamätné medaily fa-
kulty bývalým i súčasným pracovníkom katedry 
za ich prínos k rozvoju pedagogickej i vedecko-
výskumnej činnosti v oblasti pedagogiky, psycho-

lógie a sociológie: PhDr. Zdeňke Bátorovej, CSc., 
prom. fil. Drahomíre Kučírkovej, CSc., doc. Ing. 
Štefanovi Mozolovi, CSc., Ing. Jaroslavovi Lörin-
číkovi, CSc., doc. PhDr. Vladimírovi Mandovi, 
CSc., PhDr. Petrovi Porubčanovi, CSc., doc. Ing. 
Jánovi Bakšovi, CSc., Ing. Gejzovi Blaasovi, CSc. 
Poďakovanie patrí všetkým súčasným i bývalým 
kolegom a spolupracovníkom, ktorí prispeli k čin-
nosti katedry. V súčasnosti hlavnú náplň činnosti 
jubilujúcej katedry, okrem prípravy učiteľov pro-
fesijných odborných predmetov pre stredné od-
borné školy (formou Doplňujúceho pedagogické-
ho štúdia v dennej prezenčnej forme pre študen-
tov a v externej prezenčnej pre absolventov VŠ), 
tvorí výučba voliteľných výberových predmetov 
psychológie a všeobecnej pedagogiky a realizácia 
Kurzov vysokoškolskej pedagogiky.                  

 PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD., FEM                                                                                
O histórii katedry na www.polnohospodar.sk

V rámci Operačného programu Výskum a Vývoj 
bol od októbra 2010 do decembra 2014 pomocou 
finančných prostriedkov EÚ riešený projekt „Pod-
pora inovácie technológií špeciálnych výrobkov 
a biopotravín pre zdravú výživu ľudí“ (ITEBIO), 
ITMS kód: 26220220115. Výskumný kolektív bol 
zostavený z odborných pracovísk Fakulty agro-
biológie a potravinových zdrojov a Slovenskej 
poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre. 

Cieľom projektu bol výskum a inovácia techno-
logických procesov výroby bioproduktov, spra-
covania biopotravín pre zdravú výživu ľudí a ich 
transfer do praxe. Projekt taktiež podporuje ne-
závislý výskum orientovaný na reálne využitie 
výsledkov v agropotravinárskej praxi.

V rámci projektu sa navrhli technologické po-
stupy pestovania netradičných cereálií a ďalších 
druhov rastlín a zhodnotila sa ich nutričná, tech-
nologická a fytoprotektívna kvalita. Ďalej boli 

navrhnuté technologické postupy spracovania 
netradičných biopotravín s priaznivými nutričný-
mi a fytoprotektívnymi účinkami a technologické 
postupy spracovania nových surovín ako zdrojov 
biologicky aktívnych látok (obnôžkový peľ, kve-
tový peľ, extrakty, kvety, kôstky, semená a iné). 
Projekt komplexne zhodnotil vybrané bioproduk-
ty a biopotraviny z hľadiska prevencie vzniku a 
rozvoja civilizačných chorôb podmienených výži-
vou. Všetky výsledky boli transferované do agro- 
potravinárskej a spoločenskej praxe, napr. for-
mou konferencie, odborných príspevkov a pria-
mou účasťou odborníkov z praxe na riešení pro-
jektu. 

Projekt prispel k rozvoju informačných a ko-
munikačných technológií a vytvoril informačnú 
bázu ako podklad pre výskum a vývoj techno-
logických postupov súvisiacich s produkciou 
biopotravín. Taktiež spracoval vybrané výsledky 

výskumu do podoby informačných zdrojov – da-
tabáz, klasifikátorov a príručiek pre netradičné, 
príp. zabudnuté druhy rastlín. Zároveň podporil 
činnosť Excelentného centra ochrany a využíva-
nia agrobiodiverzity. 

Riešením projektu sa významne zmodernizo-
vala materiálno-technická základňa, a to zakúpe-
ním nových laboratórnych zariadení a techniky. 
Významným prínosom je aj zakúpenie rozsiahlej 
kolekcie vedeckých a odborných publikácií, kto-
ré budú využívať nielen riešitelia a ostatní pra-
covníci, ale aj študenti v rámci svojej profesionál-
nej prípravy. 

Výskumný kolektív úspešne splnil a ukončil 
úlohy vytýčené v projekte, čím reprezentoval svo-
je odborné pracoviská a SPU na národnej aj me-
dzinárodnej úrovni. 

      Ing. Lucia Lacko-Bartošová, PhD.,  
manažérka publicity 

Výskumné centrum AgroBioTech 
začalo realizovať prvé riešenie 
výskumnej zákazky pre prax 

Projekt ITEBIO úspešne ukončený. Aké výstupy priniesol?

Prezentácia projektu TRIVE  
a AgroBioTech v Turecku

V znamení prípravy vedeckej 
konferencie o  agrobiodiverzite

Kolektív IOBBB v zastúpení koordinačné-
ho pracoviska pristúpil k realizácii získané-
ho zmluvného riešenia výskumnej zákazky 
„Inovácia skúšobných metód a postupov na 
detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlep-
šenie zdravia a kvality života“ na základe  
súťaže verejného obstarávania zverejnenej 
4. 3. 2014 vo Vestníku verejného obstaráva-
nia č. 2784 – MSS pre zadávateľa  EL spol. s 
r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi. Rieše-
nie uvedenej výskumnej zákazky spadá do 
programu transferu poznatkov pre verejnosť 
Výskumného centra AgroBioTech. Všetky 
administratívne náležitosti pre realizáciu zá-
kazky sú splnené. Riešenie výskumnej zákaz-
ky od novembra 2014 zabezpečuje kolektív  
IOBBB v rámci experimentálnej aktivity Šľach-
tenie a množenie ohrozených a menej zná-
mych druhov rastlín projektovej aktivity 1.5 
výskumného projektu AgroBioTech (ITMS 
26220220180) v spolupráci s inými pracovis-
kami.

Kolektív IOBBB FAPZ sa zúčastnil na 2. me-
dzinárodnom kongrese o potravinárskej tech-
nológii v tureckom meste Kusadasi. V odbor-
nom programe prezentoval výsledky riešenia 
projektu Vybudovanie výskumného centra 
„AgroBioTech“. Členovia kolektívu nadviazali 
kontakty s účastníkmi z rôznych výskumných 
a vzdelávacích inštitúcií, z nich niektorí preja-
vili záujem aj o aktívnu účasť v zriadenej me-
dzinárodnej sieti AgroBioNet v rámci programu 
Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom 
transferu a implementácie výsledkov výskumu 
a vývoja do vzdelávacích programov - TRIVE. 
Súčasťou pracovnej cesty bola aj návšteva spo-
ločnosti Kōrfez Kimya v Istanbule, orientujúcej 
sa na výrobu zdravotne neškodných základ-
ných substrátov pre výrobu rôznych spotreb-
ných výrobkov využiteľných v potravinárstve a 
poľnohospodárstve. Prerokovaná bola možnosť 
spoluúčasti SPU v Nitre, v zastúpení IOBBB, na 
príprave spoločného medzinárodného projektu 
orientovaného na zlepšenie kvality vody pre 
zvýšenie ekologických produktov a bezpečnos-
ti potravín.           

 Inštitút ochrany biodiverzity  
a biologickej bezpečnosti FAPZ

V čom je pre vás práca v akademickom pros-
tredí atraktívna?

V súčasnom období možno len ťažko hovoriť o 
atraktívnosti. Práca učiteľa bola donedávna spo-
ločensky uznávaná a jeho postavenie vážené, 
ale to dnes už neplatí. Aj napriek tomuto skep-
tickému úvodu som s prácou v akademickom 
prostredí spokojný. Najmä s organizovaním pra-
covného (voľného) času, ktorý ani jeden deň v 
roku nie je zhodný. Striedanie pedagogickej, vý-
skumnej a manažérskej činnosti spestruje každý 
deň strávený na pracovisku. Významnú atrak-
tívnosť akademického prostredia určite vidím 
v možnosti nadväzovať kontakty s domácimi a 
hlavne zahraničnými odborníkmi v danej oblas-
ti vedeckej činnosti. Významné pozitívum tejto 
práce je v každodennom kontakte so študentmi 
na prednáškach, cvičeniach či konzultáciách zá-
verečných prác. Odborné vedenie študentov je 
primárnym poslaním učiteľa. Poskytnúť študen-
tom pomocnú ruku pri riešení problémov je pre 
mňa výzvou pre ďalšie pôsobenie ako učiteľa.

Ako by ste charakterizovali vaše odborné ve-
decké zameranie pre záujemcov mimo vášho 
odboru? 

Poznanie funkčnosti živočíšnych systémov 
je aj v súčasnosti veľká neznáma. Pochopenie 
mnohých vnútrobunkových a medzibunkových 
interakcií v závislosti od prítomnosti nevyhnut-
ných zlúčenín a ich súťaženie s toxickými látka-
mi je pre mňa a môj tím prioritou. Objasnenie 
samotných mechanizmov aktivácie poškodenia 
buniek a vzniku patologického procesu ale-
bo samoničiaceho procesu buniek je pre nás 
veľkou výzvou. Tieto procesy pozorujeme na 
vzniknutých alteráciách funkčnosti reprodukč-
ného systému samcov.

Ako veda obohacuje váš život? 
Toto je otázka, na ktorú možno odpovedať v 

závislosti od obdobia vedeckej činnosti. Samo-
zrejme na obdobia, keď námaha vložená do 
experimentov prináša relevantný odraz,  rád 
spomínam. No sú aj také (hlavne počiatky), keď 
som musel mnohé experimenty a dizajny štúdií  
prispôsobovať podmienkam a výsledky neboli 
prijateľné pre vedeckú komunitu. V každom prí-
pade sa jedná o oblasť, kde na otázky (hypoté-
zy), ktoré si položíte, musíte odpovedať len vy a 
správnosť odpovedí závisí od odborníkov, ktorí 
ich posudzujú.

O potrebe kvalitného vysokoškolského 
vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných prí-
ležitostiach. Viac ako slová sú potrebné skut-
ky. Čo by mala univerzita robiť pre skvalitne-
nie vzdelávania a vedeckého výskumu? 

Keby som to mohol definovať, možno by som 
načrtol tri roviny zvýšenia úrovne vzdelávania a 
výskumu na univerzite. 

Prvá je profesionalita činnosti všetkých univer-

zitných štruktúr. Vedenie univerzity so schvále-
ným zámerom rozvoja (dlhodobým) musí mať 
zabezpečenú kontinuitu a akademickú podpo-
ru nielen počas štvorročnej cyklickosti, ale na 
dlhodobejšie obdobie. Za toto obdobie  možno 
vykonať radikálne zmeny smerujúce k zvýšeniu 
všetkých ukazovateľov kvality univerzitného 
vzdelávania. Druhá rovina je pravdepodobne 
v každom z nás (univerzitných učiteľoch a vý-
skumných pracovníkoch), aby sme pochopili a 
naplno využívali akademické možnosti vo zvy-
šovaní úrovne vzdelávania a výskumu. Vytvá-
ranie špičkových vedeckých tímov, ktoré budú 
podporované vedením univerzity a odbremene-
né od administrácie. 

Tretia rovina je v súčasnosti celospoločen-
ská. Samozrejme, túto oblasť univerzita nevie 
ovplyvniť, jedná sa o podporenie vedy a výsku-
mu na univerzitách, stanovenie jasných oblastí 
uplatnenia špičkových tímov v rámci národných 
agentúr s dopadom na medzinárodné zámery.

Keby ste mali vymenovať tri míľniky vo svo-
jom živote, ktoré by to boli?

Najväčším míľnikom bolo asi to, že som sa 
narodil J. A teraz vážne. Hlavne to, že som 
spoznal svoju manželku a šťastlivo sme založili 
rodinu, ktorá ma v mojej práci plne podporuje. 
Samozrejme, nemôžem zabudnúť na prof. Ing. 
MVDr. Ladislava Massányiho, DrSc., významné-
ho človeka, ktorý ma zasvätil do biologického 
bádania. Je pre mňa veľká česť, že som s ním 
mohol pracovať (aj keď krátko) na počiatku 
mojich experimentov. Veľká škoda, že takéhoto 
významného odborníka a človeka sme stratili 
v jeho najproduktívnejšom období. Asi posled-
ným míľnikom je to, že som sa snažil obklopiť 
ľuďmi, ktorí majú pochopenie a cit pre riešenie 
zásadných otázok správnej funkčnosti súčasné-
ho univerzitného vzdelávania.                                                                                             

Renáta Chosraviová

Predstavitelia IOBBB FAPZ 
rokovali so zástupcami Národ-
nej Botanickej záhrady M. M. 
Griška pri Národnej akadémii 
vied Ukrajiny v Kyjeve pod ve-

dením Mgr. Oľgy Grygorievy, PhD. Predme-
tom stretnutia bola príprava druhej spoločne 
organizovanej vedeckej konferencie s medzi-
národnou účasťou s názvom Agrobiodiverzita 
pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života, 
ako jeden z významných výstupov zriadenej 
medzinárodnej siete v rámci projektu TRIVE 
(ITMS 26110230085) s orientáciou na podpo-
ru Výskumného centra AgroBioTech. Účastní-
ci rokovania sa zhodli na konaní konferencie 
20. - 22. augusta 2015 v Nitre. Jej cieľom bude 
transfer dosiahnutých výsledkov a poznat-
kov získaných z riešenia výskumných pro-
jektov ITEBIO (IITMS 26220220115), KEGA 
040SPU-4/2013 a ďalších  VP orientovaných 
na spoznávanie hospodárskej hodnoty a prak-
tického využívania  genofondov z tradičných, 
ako aj menej známych druhov rastlín pri rie-
šení  uchovania a udržateľného využívania 
agrobiodiverzity, potravinovej bezpečnosti, 
bezpečnosti potravín, ekologizácie životného 
prostredia, klimatických zmien, krajinotvor-
by, zlepšovania podmienok pre uchovanie 
opeľovačov, získavanie nových surovín pre 
farmaceutické, kozmetické využitie a hlavne  
zlepšovanie sociálno-ekonomického rozvoja  
rodinných fariem, malých a stredných poľno-
hospodárskych a spracovateľských podnikov a 
rozvoja mikroregiónov.                                                                                                                    

Na pracovnú návštevu Technickej fakulty 
SPU zavítal 14. novembra 2014 akademik prof. 
RNDr. Valerij Adamčuk, riaditeľ Národného 
vedeckého centra „Inštitútu mechanizácie a 
elektrifikácie poľnohospodárstva“ Národnej 
akadémie poľnohospodárskych vied (NAPV) 
a akademik prof. RNDr. Vladimír Bulgakov 
z Národnej poľnohospodárskej univerzity v 
Kyjeve. V sprievode doc. Ing. Pavla Finduru, 
PhD., vedúceho KSaVS TF, ich  prijal aj rektor 
prof. Peter Bielik. Hostia deklarovali záujem 
aktívne spolupracovať s TF v oblasti elektro-
technológie, energetiky a mechanizácie. Spo-
lupráca sa môže rozvíjať aj prostredníctvom 
mobilít doktorandov, tvorby spoločných ve-
deckých článkov a publikácií. Jednou z mož-
ností je napr. aj vytvorenie na Ukrajine Centra 
SPU pre mechanizáciu. Zúčastnené strany do-
hodli pripraviť memorandum o porozumení. 

V ďalšej časti programu ukrajinskí hostia ab-
solvovali stretnutia na TF, VPP v Oponiciach, 
kde si prezreli farmu a park mechanizácie.    rch 

s novým profesorom NORBERTOM LUKáČOM z Fakulty biotechnológie 
a potravinárstva

  Na slovíčko                                                                                                         

              Foto: za

Ukrajinskí hostia  
o spolupráci s TF
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Klinika pôsobí v Nitre od júla 2013, jej sú-
časťou je aj fyzioterapeutická ambulancia. 
Do svojich zariadení prijíma predovšetkým 
klientov s chronickými ťažkosťami bolestivé-
ho syndrómu chrbtice a veľkých kĺbov. Nejde 
o alternatívne formy zdravotnej starostlivosti. 
Zariadenie má svojho garanta a procesy sú pod 
priamou kontrolou odborníkov. Spolupráca s 
SPU sa rozbehla po rokovaniach vedenia UO 
OZ PŠaV pri SPU s riaditeľom kliniky Ing. Iva-

nom Medovičom, absolventom našej univerzity.  
„Dohodli sme termíny rehabilitácií na február až 
december 2014. Každý zamestnanec mal mož-
nosť absolvovať dve rehabilitácie, ktoré boli hra-
dené zo Sociálneho fondu v rámci regenerácie 
pracovnej sily. Od februára do decembra bolo ob-
jednaných 388 terapií, z nich do konca novembra 
zamestnanci využili 351. Najviac účastníkov (85) 
sa rehabilitovalo v máji,“ zhodnotila spoluprácu 
doc. Z. Hlaváčová.                rch

Zamestnanci SPU sa rehabilitovali na Klinike Kostka
Univerzitná organizácia OZ PŠaV pri SPU v Nitre v spolupráci s vedením SPU pripravili v roku 
2014 pre zamestnancov univerzity možnosť rehabilitácií v regeneračnom centre Klinika Kostka 
v Nitre, ktoré ponúka zdravotnú starostlivosť, najmä rehabilitáciu pohybového aparátu a rela-
xačné terapie. Ako nás informovala doc. Zuzana Hlaváčová, predsedníčka UO OZ, záujem zo 
strany zamestnancov bol veľký.

Slovensko sa stalo krajinou vášho budúceho 
dvojročného pôsobenia. Navštívili ste už nie-
kedy predtým Európu? Ste spokojný v Nitre?

Na SPU v Nitre som bol vyslaný v rámci rea-
lizácie Memoranda o spolupráci medzi SPU a 
Tianjinskou univerzitou, kde som deväť rokov 
pôsobil ako učiteľ čínskeho jazyka. Je to môj 

prvý pobyt v Európe. Mám rád  život v pomalom 
tempe a Nitra priam vyžaruje pokoj. Žijú tu pria-
teľskí a pohodoví ľudia, aj podnebie je tu príjem-
né. Toto všetko na mňa pozitívne pôsobí.

Podľa jazykovedcov čínština patrí k veľmi 
ťažkým jazykom, najmä pre Európanov, na-
priek tomu záujem o štúdium tohto jazyka 
vzrastá. V čom vidíte príčinu a ako pomôcť 
študentom nájsť motiváciu, aby vedeli, že čín-
štinu budú môcť aktívne využiť v budúcnosti?

Pokiaľ ide o náročnosť štúdia čínštiny, myslím 
si, že čokoľvek je ťažké  učiť sa. Toto platí dvoj-
násobne pre štúdium cudzích jazykov. Vzrasta-
júci záujem o štúdium čínštiny nielen v Európe, 
ale aj v Ázii či USA spočíva predovšetkým v tom, 
že pre mnohých je Čína ekonomickým cieľom, 
ďalších láka spoznávanie exotickej krajiny, kul-
túry či histórie. Ľudia sú zvedaví na neznámy 
svet. Čína  bola už oddávna  považovaná za „zá-
hadu“. A vstupnou bránou pre jej vyriešenie je 
štúdium jazyka tejto krajiny.   

Koľko študentov vyučujete na SPU? Ako by 
ste ich charakterizovali, čo im robí najväčšie 
problémy?

V súčasnosti vyučujem 26 študentov v dvoch 
študijných  skupinách. V budúcnosti sa na SPU 
uvažuje s rozšírením výučby. Čínština je jazyk 
tónový, kde zmena výšky hlasu mení význam 

slova. Takže slovenským študentom, ako aj všet-
kým zahraničným, robí problémy najmä výslov-
nosť a znakové písmo. Mojou snahou je vzbudiť 
v študentoch čo najväčší záujem o štúdium.

Máte nejaké svoje overené metódy? 
Sú to zásady modernej výučby čínštiny, to zna-

mená bifľovanie nových slov a gramatiky nahra-
dila komunikácia v cieľovom jazyku. Študenti si 
musia uvedomiť, že stratégie učenia sa - ako sa 
učiť - sú dôležitejšie ako metodológia vyučova-
nia - ako vyučovať. Z toho dôvodu  sa veľmi cení, 
keď vo vzdelávacom procese zohrávajú význam-
nejšiu úlohu vyučovaní ako vyučujúci. Svojim 
študentom vždy hovorím, že čas, ktorý iní trávia 
napr. pitím kávy, možno využiť efektívnejšie - 
štúdiom a zdokonaľovaním sa. Bez trpezlivosti, 
vytrvalosti, pevnej vôle, to však nejde.

Je pravda, že základom čínštiny sa dá poro-
zumieť už za dva roky?

Je to možné, len podotýkam, že štúdium aké-
hokoľvek cudzieho jazyka trvá aj do konca živo-
ta. Ideálne je, keď študenti môžu asi po 500 ho-
dinách výučby navštíviť cieľovú krajinu, preveriť 
a doplniť si svoje jazykové kompetencie priamo 
v praxi. Určite je to efektívnejšie ako desaťročné 
štúdium  doma.

Čo je pre úspech dôležitejšie - talent, motivá-
cia, dobrá učebnica či kvalitný učiteľ?

Predpokladom pre zvládnutie cudzieho jazyka 
je talent a cit pre jazyk, som však  hlboko pre-
svedčený a z praxe viem, že najdôležitejšia je 
motivácia a záujem o učenie. Až potom nasledu-
je dobrý učiteľ, ktorý  môže  byť  nápomocný. 
Učebnica je v tomto rebríčku  najmenej dôležitá. 

Aj napriek tomu, čo si myslíte o kvalite slo-
vensko-čínskych učebníc? 

V spolupráci s Konfuciovým inštitútom v Bra-
tislave, ktorý sprostredkováva výučbu čínskeho 
jazyka na vysokých a stredných školách na Slo-
vensku, dokážeme poskytnúť vhodné  sloven-
sko-čínske učebnice nielen pre dospelých, ale aj 
pre deti.

Čo by ste poradili tomu, kto sa chce začať 
učiť čínsky jazyk?

V prvom rade si treba uvedomiť náročnosť štú-
dia cudzieho jazyka na čas, energiu a spravidla i 
finančné prostriedky. 

Ako sa vám javí slovenský jazyk? Zaujali vás 
nejaké naše slová?

Slovenčina je jemná, nie ostrá. A zrejme tak, 
ako ostatným cudzincom, sa mi zdá, že Slováci 
hovoria rýchlo, ale to je všeobecný jav, pretože 
je to váš materinský jazyk. Veľmi som sa snažil 
osvojiť si niektoré základné výrazy a v budúc-
nosti sa chcem naučiť čo najviac.

Prezradíte nám na záver niečo o sebe? Čomu 
sa venujete vo voľnom čase a ako vnímate od-
lišnosti medzi životom na Slovensku a v Číne?   

Väčšinu svojho času venujem práci. Pokiaľ 
si však nájdem chvíľku voľna, venujem ju hor-
ským túram a cez víkendy cyklistike. Čo sa týka 
druhej časti otázky, odlišností medzi oboma ná-
rodmi a životom na Slovensku a v Číne je veľa, 
ale podstatné je, že každému národu dodávajú 
svoju jedinečnosť, sviežosť, farebnosť a spestre-
nie života. Nebudem ich prezrádzať, pretože si 
myslím, že je lepšie, keď ich objaví každý sám a 
pre seba.                  Renáta Chosraviová

Deti postihnuté autizmom sú uzavreté vo svojom svete a v rámci výučby majú málo 
možností kontaktovať sa s reálnym svetom a zvieratami. Hipoterapia je jedna z fo-
riem, ktorá by im mohla pomôcť preklenúť tieto bariéry. 

Hipoterapia v praxi

Keďže väčšina vyučovacieho procesu v školách 
prebieha v uzavretých priestoroch, vedenie Spo-
jenej školy na Mudroňovej ulici v Nitre v spolu-
práci s tímom pracovníkov Katedry špeciálnej 
zootechniky FAPZ SPU pripravili pod vedením 
prof. Ing. Marka Hala, PhD., pre žiakov s autiz-
mom vo veku od 3 do 18 rokov hipoterapeutické 
cvičenie. Konalo sa 16. decembra 2014 v areáli 
Jazdeckého centra SPU. Hlavným cieľom malého 
projektu Zvieratá sú naši kamaráti, podporeného 
z ESF ako súčasť národného projektu KomPrax, – 
Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVEN-
TA – Slovenský inštitút mládeže, bolo zatraktív-
niť vyučovací proces a vyskúšať inú formu vzde-
lávania. Najskôr sa deti zoznámili s koňmi, spô-

sobom ustajnenia, ako aj ukážkou starostlivosti o 
tieto ušľachtilé zvieratá. Mali možnosť ich pohla-
diť, kŕmiť, ba dokonca aj čistiť. Následná jazda 
bola pre ne silným zážitkom, sprevádzaným 
emóciami, radosťou, smiechom, potleskom. Po-
čas občerstvenia a hry malí návštevníci jazdiar-
ne zrelaxovali a za svoj výkon dostali odmenu. 
 „Realizácia projektu poskytla deťom jedinečný 
multisenzorický zážitok zo stretnutia so živými 
zvieratami. Neformálnym vzdelávaním tak zís-
kali nové vedomosti o koňoch, čiastočne odbú-
rali strach z týchto zvierat a mali možnosť nado-
budnúť  nové sebavedomie z prekonania hraníc 
svojich schopností,“ povedal organizátor poduja-
tia prof. M. Halo.              Mgr. Jarmila Cápayová

Changhui  Zhang: Zvládnuť čínštinu nemožno bez trpezlivosti a vytrvalosti 
Čínsky jazyk je dorozumievacím prostriedkom pre viac ako miliardu ľudí na svete. Podľa 
rebríčka zostaveného organizáciou OSN pre výchovu, vedu a kultúru, je najťažším jazy-
kom na svete po gréckom, arabskom, islandskom a japonskom. Napriek tomu záujemcov 
o štúdium týchto jazykov každoročne pribúda. 
Aj na SPU v Nitre majú študenti možnosť od septembra 2014 študovať čínštinu. Vyučuje 
ju čínsky lektor Changhui  Zhang, odborník na lingvistiku a aplikovanú lingvistiku.

Pán riaditeľ, ako hodnotíte ročnú spolu-
prácou so svojou alma mater? 

Vysoko oceňujem, že odborári nielenže vy-
pracovali počítačový program, prostredníc-
tvom ktorého sa záujemcovia k nám prihlaso-
vali, ale snažili sa uspokojiť čo najväčší počet 
zamestnancov. Pravidelne som sa na klinike 
stretával s bývalými kolegami a zamestnanca-
mi SPU, ktorí sa so mnou delili o svoje dojmy z 
absolvovaných procedúr. Doteraz som zazna-
menal iba pozitívne ohlasy. Myslím, že každý 
by si mal uvedomiť, že o svoj organizmus sa 
treba starať, kým nie je neskoro. Naša klinika 
ponúka nielen medicínske, ale aj relaxačné a 
regeneračné služby. Hlavným mottom našej 
spoločnosti je slogan: „A vaše bolesti zostanú 
u nás.“

Môžete si zaspomínať na roky štúdia na 
SPU?

Študoval som v rokoch 1981 –1984 na Agro-
nomickej fakulte vtedajšej VŠP, piaty rok som 
absolvoval povinnú vojenskú službu. Na štu-
dentské časy mám veľmi dobré spomienky. 
Okrem veselého študentského života, realizo-
vania večerných aktivít či už v meste alebo na 
internáte, sme sa samozrejme museli venovať 
aj štúdiu. Cennou skúsenosťou bola pre mňa 
študentská vedecká odborná činnosť, kde som 
sa naučil, že kvalitná prezentácia je nielen o ob-
sahu, ale aj forme. Dokonca som so svojou prá-
cou zaznamenal úspech aj v Prahe a Krakove. 
   Aká je vaša profesionálna dráha? Kde ste 
pracovali po skončení štúdia a ako ste sa do-
stali k pôsobeniu na Klinike Kostka?

Po 7-ročnej práci na Katedre fyziológie rast-

lín FAPZ SPU v 
Nitre, som v 90-tych 
rokoch začal pôsobiť 
v oblasti poisťovníc-
tva. Začiatkom roku 
2004 som sa začal 
venovať bankovníc-
tvu, a to nielen na 
Slovensku (v Brati-
slave, Nitre), ale aj v Rusku. V roku 2008 som 
sa vrátil na Slovensko, kde som sa zapojil do 
budovania  zaujímavého projektu Bankový 
franchising ako prvý na Slovensku v rámci 
vytvorenia Raiffeisen Bank (RB), odštepné-
ho závodu Tatra Banky. Franchisisti môžu po 
úspešnom výberovom konaní prevádzkovať 
„svoju“ pobočku banky na základe licencie, 
ktorú si kúpili od Tatra banky. V tomto období 
som dostal lákavú ponuku na spoluprácu od 
majiteľa a prednostu Kliniky Kostka - MUDr. 
Pavla Kostku, ktorú som so všetkými výzvami 
s radosťou prijal. V súčasnosti úspešne fungu-
jú pobočky v Spišskej Belej, Bratislave, Nitre, 
Žiline, v Banskej Bystrici a pripravujeme otvo-
renie pobočiek aj v ďalších mestách Slovenska. 
  Prezradíte nám niečo aj o svojich voľnoča-
sových aktivitách?

S najmladším synom - s manželkou máme 
troch - v súčasnosti spoločne zdolávame nem-
činu. Vo voľnom čase si veľmi rád zašportu-
jem, odreagujem sa najmä pri tenise. Obľubu-
jem divadlo, hoci na kultúru mi, žiaľ, zostáva 
čoraz menej času. A tiež som rád, keď sa mi 
podarí stretnúť a podebatovať so svojimi býva-
lými kolegami.                      Renáta Chosraviová

S Ing. IVANOM MEDOVIČOM, riaditeľom Kliniky Kostka a absolventom SPU

Profesora Imricha Točku urči-
te netreba osobitne predstavo-
vať verejnosti zaujímajúcej sa o 
kultúrne dianie v Nitre a okolí. 
Veľkou záľubou tohto výnimoč-

ného človeka, bývalého profesora SPU v Nitre, 
je história a zberateľstvo. Vďaka jeho záľubám 
a spisovateľskému talentu vznikli viaceré hod-
notné publikácie. Najnovšia s názvom Zobor je 
výsledkom  niekoľkoročného bádania. Autor v 
nej čitateľom komplexne približuje históriu a 
významné skutočnosti viažuce sa k mestskej 
časti Zobor. Uvedenie knihy do života sa kona-
lo 4. decembra 2014 v Literárnom klube J. Je-
senského v Ponitrianskom múzeu. Publikácia 
upúta pozornosť už na prvý pohľad - na kože-
nom obale je strieborná replika vzácnej pečate 

zoborského kláštora z roku 1341. Na takmer 
300 stranách v 10 kapitolách autor popisuje his-
tóriu osídlenia, sakrálne a technické zoborské 
pamiatky, pramene a studne, ako aj rôzne lieči-
teľské a edukačné aktivity či ľudové tradície. Po-
zornosť venuje i významným osobnostiam, kto-
ré žili v tejto mestskej časti. Dôležitou časťou je 
aj zoborské vinohradníctvo a popis zoborských 
hostincov, reštaurácií a vinární. Čitateľom sa tak 
ponúka prierez vývojom vinohradníctva na Zo-
bore od jeho vzniku v 10. – 11. storočí až po sú-
časnosť, keď veľkú slávu zoborského vinárstva 
pripomína už len niekoľko zachovaných vín-
nych pivníc (hajlochov). Prostredníctvom tejto 
knihy rozlúštite nejedno tajomstvo objektov a 
udalostí spätých so Zoborom.    
                   Ing. Elena Kondrlová, PhD.

Nová publikácia ZOBOR – ozdoba každej knižnice

  Na slovíčko                                                         

              Foto: za

              Foto: jc
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ING. ERIKA MŇAHONČÁKOVÁ, PhD.
Pracovná pozícia:  
vedúca Oddelenia dendrológie, systematiky 
rastlín a dekoratívnej flóry, Botanická záhrada 
SPU
Miesto narodenia: Topoľčany
Vek: 34
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Učiteľkou, neskôr módnou návrhárkou, aran-
žérkou…   
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Vyštudovala som záhradnú a krajinnú archi-
tektúru na FZKI SPU. V tomto odbore som 
videla symbiózu estetična a kompozičného 
stvárnenia.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
Len či by sa oni chceli stretnúť so mnou J. Ur-
čite však so svojimi blízkymi, ktorí už nie sú 
medzi nami.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť? 
Z úprimného úsmevu človeka, ktorý bol pozi-
tívne naladený, dodal energiu a dobrú náladu.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Ľudskú hlúposť.
Čo rada čítate (počúvate)? 
Romány z lekárskeho prostredia, detektívky, 
faktografiu, odbornú literatúru.
Aké máte koníčky? 
Svoju prácu, lyžovanie, plávanie a najnovšie 
som objavila krásu potápania.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Žiadny nemám J. Keď ma niečo irituje, sna-
žím sa zaujať stanovisko s nadhľadom a nájsť 
vhodné riešenie danej situácie.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?
Rodina, zdravie, priateľstvo a láska. Žiaľ, sku-
točné hodnoty a najväčšie bohatstvo vnútor-
nej krásy a ducha sú odsúvané a dnešní ľudia 
pomaly už ani nevedia, čo to znamená.
Máte nejaký obľúbený citát? 
Nad tým som nikdy nerozmýšľala, ale v ži-
vote zarezonujú viaceré myšlienky. Naprí-
klad táto: „Ži svoj deň“ (Carpe diem) ale-
bo: „Božie mlyny melú pomaly, ale iste.“ 
         rch
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Výberové prednášky sú 
„soľou“ k teoretickým témam 

Motivovať študentov k tvorivej činnosti vedú-
cej k tomu, aby si sami hľadali zamestnanie ale-
bo založili podnik,  je v súčasnosti veľmi ťažká 
úloha. Napriek tomu RNDr. Peter Krasnec PhD., 
riaditeľ firmy General Plastic, a.s., Kolárovo, do-
kázal prednáškou o spracovaní odpadov vo svojej 
firme zaujať študentov nielen počas exkurzie, ale 
aj v prednáškovej sále SPU. Je príkladom toho, že 
vedomosti spojené so zodpovedným prístupom 
k práci môžu mladých ľudí inšpirovať k pracov-
ným činnostiam, ktoré si vyžaduje súčasná doba 
a umožnia im uplatniť sa na trhu práce. Z infor-
mácií publikovaných o General Plastic vyplýva, 
že „na Slovensku sa ročne vyprodukuje asi 40 
tisíc ton PET odpadu, predovšetkým PET fliaš, z 
toho sa asi 40 % aj vyzbiera. Väčšinu vyzbiera-
ných PET fliaš – asi 12-tisíc ton ročne, zhodnotí 
najväčší domáci spracovateľ General Plastic. Od 
roku 2010 spoločnosť rozšírila svoju pôsobnosť 
okrem predliskov pre minerálne vody o výrobu 
PET predliskov pre výrobcov vína, nealkoholic-
kých nápojov a olejov, recykláciu a výrobu LDPE 
zmršťovacej fólie a začína recykláciu polyetylénu 
(PE)“. P. Krasnec je zároveň prezidentom Asoci-
ácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve,  
preto dokáže odborne vysvetliť podstatu zelenej 
ekonomiky (v ich prípade ekonomiky recyklá-
cie), ktorá optimalizuje výrobné systémy a v nich 
tok tovarov a služieb. Recyklácia v ich poňatí 
predstavuje maximálne využívanie surovín so 
znižovaním odpadov, ale aj s ich vyššou recyklo-
vateľnosťou. Zelenú ekonomiku podľa odborní-
kov nedokážeme v súčasnosti naplno využívať na 
tvorbu pracovných miest spojením ekonomiky s 
činnosťami súvisiacimi so životným prostredím. 
Táto téma môže motivovať študentov našej uni-
verzity takmer zo všetkých študijných programov 
a inšpirovať ich k novým pracovným činnostiam.                               

Doc. Ing. Viera Petrášová, CSc., FEŠRR
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Univerzitné vivárium 
zas víta návštevníkov

Expozičná miestnosť Vivária SPU je opäť prí-
stupná verejnosti. Návštevníci sa tu počas ko-
mentovaného kŕmenia môžu dozvedieť množ-
stvo zaujímavostí nielen zo sveta zvierat, ale 
získajú aj informácie z oblasti chovateľstva, 
legislatívy a i. Expozíciu univerzitného vivária, 
v ktorom sa nachádzajú darované alebo depo-
nované zvieratá (najčastejšie od súkromných 
chovateľov), tvorí viac ako stovka exemplárov 40 
rôznych druhov. Od augusta 2014 bolo vivárium 
z technických príčin pre verejnosť zatvorené. V 
januári sme dokončili nové terárium určené pre 
krokodíla. Zrekonštruovali sme tiež terárium 
nášho maskota a najväčšieho obyvateľa vivá-
ria - Vinca - korytnačky otrohatej (Centrochelys 
sulcata). Pribudlo dvadsať nových celosklene-
ných expozičných terárií, ich počet tak vzrástol 
na súčasných 55. Je to pozitívny vývoj, keďže 
v posledných rokoch celkový počet chovných 
terárií väčšinou nepresiahol 30, čo výrazne limi-
tovalo nároky na veľkosť a druhovú rozmanitosť 
chovaných zvierat. Obyvateľmi najväčšieho terá-
ria s rozlohou vyše 7 m2  sú dva hady, Herkules 
- samec pytóna mriežkovaného (Broghammerus 
reticulatus) a Zuzana - samica pytóna tigrovitého 
(Python molurus bivittatus).               

 Ing. Róbert Kirchner, BZ

Po minuloročnej úspešnej premiére Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v OC Galé-
ria Mlyny vedenie TF pod taktovkou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., organizovalo 13. 
januára druhý ročník podujatia. Príležitosť oboznámiť sa s aktivitami fakulty využili stovky 
návštevníkov, najmä stredoškolákov.

TF predstavila široké spektrum technických 
disciplín a akreditovaných ŠP, najmodernejšie 
prístrojové zariadenia a priblížila aplikáciu vedy 
a výskumu na ôsmich katedrách a vybraných 
pracoviskách s prepojením na priemyselnú prax. 
Katedry prezentovali svoje možnosti spolupráce 
v oblasti vzdelávania a služieb v praxi. Návštev-
níkov Mlynov zaujali praktickými ukážkami, 
ktoré sú už tradične najpríťažlivejšie. Predsta-
vené bolo najmodernejšie prístrojové zariadenie 
využívané v systéme presného poľnohospodár-
stva, rôzne typy POC modelov, prenosná auto-
nómna automatizácia, model autonómneho 
mobilného robota, meracie a diagnostické zaria-
denia so softvérovým príslušenstvom, moderné 
prístroje, medzi nimi tenzometrický snímač sily 
a prístroj na meranie frekvencie kmitania rukou, 
technika na diagnostiku hluku a tlaku, 3D ske-
ner, ultrazvukový prístroj na meranie hrúbky 
materiálu, vibrácie a pod. Veľký záujem vzbudi-
lo zariadenie na bezkontaktné snímanie porastu 
CropCircle a ďalšie. Najmenších návštevníkov 
iste potešil šliapací traktor John Deere v stánku 
KSVS. V rámci vzdelávania TF prezentovala aj 
možnosť absolvovania kurzov v autoškole. 

„Dúfame, že viacerých sme presvedčili, že štu-
dovať na našej fakulte sa oplatí. A ktovie, možno 
raz sa práve niektorí z týchto  študentov stanú aj 
členmi významných výskumných tímov,“ pove-
dal dekan prof. Zdenko Tkáč. 

Najväčšiu časť záujemcov o štúdium tvorili 
študenti gymnázií a stredných škôl z Nitrianske-

ho kraja. Za všetko hovoria postrehy študentov 
4. ročníka Strednej odbornej školy polytechnic-
kej v Zlatých Moravciach:

Jakub: „Videli sme tu veľa zaujímavých prístro-
jov, o ktorých som ani nevedel, že existujú. Vý-
borné zariadenia sú odzrkadlením toho, aká je 
táto fakulta dobrá. Určite sa zamyslím nad mož-
nosťou prihlásiť sa na SPU.”

Ľuboš: „Rozhodujem sa pre štúdium strojníc-
tva, výrobnej techniky alebo programovania. 
Veľmi ma zaujala prezentácia Katedry kvality 
a strojárskych technológií a budem uvažovať o 
štúdiu na tejto fakulte.”  

Aj 18. február 2015 bude patriť Dňu otvore-
ných dverí na TF, tento raz už  priamo v priesto-
roch fakulty. Uchádzači o štúdium a verejnosť 
budú mať ďalšiu príležitosť voľne a nezáväzne si 
prezrieť jednotlivé pracoviská, laboratóriá, ako 
aj možnosť oboznámiť sa so štruktúrou a aktivi-
tami TF.                                   Renáta Chosraviová

Technická fakulta sa opäť prezentovala v Mlynoch

Ocenenie Nadácie Claas putovalo aj na TF SPU
Súčasné svetové zdroje a plochy poľnohospo-

dársky využiteľnej pôdy sú ohraničené, je nanaj-
výš dôležité ich inteligentné a udržateľné obhos-
podarovanie. Význam pritom nemá len samotná 
poľnohospodárska technika, ale predovšetkým 
jej odborné a vedecké využívanie. Na túto situ-
áciu reagovala nemecká firma Claas vytvorením 
nadácie Claas Stiftung (1999), ktorej cieľom je 

podpora budúceho vývoja poľnohospodárstva 
a poľnohospodárskej techniky prostredníctvom 
mladej generácie. Na tento účel využíva vklad 
viac ako 6 miliónov eur, ktorý neustále narastá. 
Záber Nadácie Claas je široký a poslanie smeru-
je na zlepšenie podmienok pre vzdelávanie mla-
dých ľudí. V súčasnosti podporuje „výskumné 
centrá“ na základných školách a angažuje sa pri 
udeľovaní cien a odmeňovaní osobitne nadaných 
študentov na viacerých univerzitách v Nemecku 
a v zahraničí. Od založenia nadácie bolo v rôz-
nych programoch podporených viac ako 200 štu-
dentov a 20 vysokých škôl. Ocenení študenti sú 
každoročne pozývaní na slávnostné udeľovanie 

cien do sídla firmy Claas v Harsewinkeli (SRN), 
kde ceny odovzdáva osobne pán Helumt Claas. 

V programe partnerstva s Nadáciou Claas us-
pela v roku 2010 aj SPU v Nitre. Pre našich štu-
dentov sa tým otvorila cesta do súťaží o kvalitne 
vypracovanú a obhájenú bakalársku prácu v 
oblasti poľnohospodárskej techniky, ale aj v ka-
tegóriách internacionalita, technické inovácie 
a technológie. Tiež majú možnosť uchádzať sa  
o podporu na vzdelávanie aj formou osobitne 
vypracovaných projektov. V kategórii ocenení Na-
dácie Claas Stiftung „International Student Prize“ 
za obhájené bakalárske práce študentom z part-
nerských univerzít (napr. Holandsko, Rumunsko, 
Maďarsko) sú oceňované aj práce študentov z TF 
SPU. Študenti sú vyberaní na základe posúdenia 
ich kvalitne spracovaných a obhájených bakalár-
skych prác a ocenenie Certfikátom Nadácie Claas 
je spojené aj s finančnou podporou (1. cena 2000 
eur, 2. cena 1500 eur, 3. cena 1000 eur). Slávnost-
ný ceremoniál odovzdávania ocenení prebieha 
v Technoparku sídla firmy Claas. Držitelia prvej 
ceny z každej univerzity sú pozvaní na osobné 
prevzatie. 

V tomto roku boli ocenení: Bc. Stanislav Chro-
bák, Bc. Juraj Baláži a Bc. Milan Glajsa. Oce-
nených študentov každoročne pozýva dekan TF 
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., na zasadnutie Ve-
deckej rady TF, kde im súčasne s poďakovaním 
za vzornú reprezentáciu fakulty odovzdá potvr-
dené certifikáty Nadácie Claas. Veríme, že udele-
né ocenenia za dosiahnuté výsledky budú inšpi-
ráciou pre  ďalších študentov.

Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., koordinátor 
spolupráce SPU v Nitre s Nadáciou Claas

              Foto: za

              Foto: za

Dekan TF prof. Z. Tkáč s ocenenými študentmi.

Dekan FAPZ prof. D. Bíro a koordinátori progra-
mu s úspešným absolventom.     Foto: archív MC

Foto: Ján Csillag

Medzinárodná konferencia 
Animal Biotechnology 2014

Medzinárodný PhD. program Welfare, biotech-
nológie a kvalita živočíšnej produkcie, ktorý vzni-

kol v spolupráci troch univerzít, úspešne pokra-
čuje vo svojej činnosti. Dôkazom toho bola ďalšia 
obhajoba dizertačnej práce v anglickom jazyku 
Ing. Ondreja Pastierika z FAPZ, ktorá sa konala 
10. decembra 2014 s účasťou koordinátorov spo-
lupracujúcich univerzít: prof. G. Maiorana (Ta-
liansko) a prof. M. Bednarczyka (Poľsko). Témou 
práce bola Predikcia výživnej hodnoty kukurič-
ných siláží na základe stanovenia stráviteľnosti 
in vitro, školiteľom absolventa bol doc. Ing. Milan 
Šimko, PhD., z Katedry výživy zvierat FAPZ. Prie-
beh obhajob organizačne zabezpečoval hlavný 
koordinátor za SPU v Nitre prof. Ing. Peter Chre-
nek, DrSc., z FBP. 

Doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., FBP

Z úspešnej obhajoby dizertačnej práce 
medzinárodného doktorandského programu

Vo Výskumnom ústave živočíšnej výro-
by - NPPC Nitra sa 11. decembra 2014 konala 
medzinárodná vedecká konferencia ANIMAL 
BIOTECHNOLOGY 2014 zameraná najmä na 
problematiku genetiky a reprodukcie zvierat. 
Garantom konferencie, ktorá bola venovaná  
70. narodeninám prof. Ing. Jozefa Bullu, DrSc., 
bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

Organizátorom bolo VÚŽV Nitra v spoluprá-
ci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva 
SPU. Okrem domácich prednášajúcich prezen-
tovali aktuálne výsledky z oblasti genetiky a re-
produkcie zvierat viacerí hostia, medzi nimi z 
Poľska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska a 
Talianska.                     r
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SKRIPTÁ 
Jaroslav Andreji a kol.: Chov rýb, 1. vydanie, 
náklad 300 ks, cena 6 €
Alena Vollmannová a kol.: Všeobecná 
a anorganická chémia, 1. vyd., 600 ks, 4,30 € 
Anna Látečková a kol.: Účtovníctvo podni-
kateľov, 1. prepracované vyd., 250 ks, 7,20 €
Jozef Golian a kol.: Legislatíva a kontrola po-
travín, 1. prepracované vyd., 250 ks, 4,30 €
Mária Kadlečíková a kol.: Základy ma-
nažmentu, 2. nezmenené vyd., 300 ks, 4,80 € 
Eva Ivanišová: Bioactive Compounds in Food- 
stuffs, 1. vyd., 50 ks, 5,90 €
UČEBNICE
Ján Čimo - František Špánik a kol.: Biometeo- 
rológia, 1. vyd., 200 ks, 8,60 €
Anna Látečková a kol.: Double Entry Acco-
unting for Business, 1. vyd., 150 ks, 3,70 €
Zuzana Kapsdorferová: Manažment kvality, 
1. prepracované vyd., 500 ks, 4,30 €
Jana Porhajašová a kol.: Zoológia, 1. vyd., 
550 ks, 4,70 €
Eva Svitačová a kol.: Globálne rozvojové vzde-
lávanie pre ekonómov, 1. vyd., 100 ks, 8,90 €
VEDECKÉ MONOGRAFIE
Rudolf Abrahám a kol.: Výskum zefektívnenia 
záberových vlastností hnacích kolies traktora, 
1. vyd., 100 ks, 3,50 €
Jana Miklovičová - Silvia Miklovičová: Eko-
nomická efektívnosť poľnohospodárskych 
podnikov s využitím výrobného faktora pôda,  
1. vyd., 100 ks, 3 €
Richard Pospišil a kol.: Energetické hodno-
tenie systémov pestovania poľných plodín,  
1. vyd., 100 ks, 3 €
Marian Miko - Ján Gažo: Biologické vlastnos-
ti a hodnotenie genofondu mišpule obyčajnej  
(Mespilus germanica L.), 1. vyd., 100 ks, 5 €
Veronika Tóthová - Milan Fiľa: Diverzifikácia 
ako manažérsko-ekonomický nástroj rozvoja 
poľnohospodárskych podnikov, 1. vyd., 100 ks, 
5,90 €                 Vydavateľstvo SPU

Kurz Business English B2 
Uzávierka prihlášok: 27. 1. 2015
Termín: 5. 2. - 28. 5. 2015

Kontakt: E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, 949 01 Nitra
Tel.: 037/6542 456, e-mail: eku.os@eku.sk, www.eku.sk

WHAT`S UP?

 PrávE vyšli                                                           

(1
/2

01
5)

E – KU Inštitút JaIK pripravil do letného semestra okrem „klasickej“ výučby aj rôzne ďalšie kurzy. Slovenčina pre cu-
dzincov patrí do jeho základného portfólia. Na snímke je Viedenčan Martin, ktorý uprednostnil individuálnu formu 
štúdia (december 2014). Z odborných kurzov je  v ponuke Business English, zo všeobecných Angličtina Refresh a 
Angličtina 50+.  Angličtina Refresh sa sústreďuje na „oprášenie“ zabudnutých jazykových zručností. Je vhodný aj 
pre matky na materskej dovolenke, resp. tie, ktoré sa chystajú nastúpiť do práce. Kurz Angličtina 50+ je určený pre 
päťdesiatnikov a „vyššie“. V nemčine sa inštitút zameral na jazykovú prípravu lekárov a zdravotníckeho personálu. 
O ďalších možnostiach a skúškach sa verejnosť môže informovať na zápise dňa 30. 1. 2015.

Slovenská asociácia univerzitného športu vy-
hlásila 3. decembra 2014 v aule FTVŠ UK v Bra-
tislave najúspešnejších športovcov za uplynulý 
rok. V ženskej kategórii kolektívnych športov  
získal ocenenie florbalový tím Slávie SPU DFA 
Nitra, ktorý dosiahol v roku 2014 titul vice-
majstra.  Cenu prevzal  prezident florbalového 
klubu Ing. Lubomír Klosík, vedúci ženského 
tímu Marián Janega a hráčky: Natália Broošo-

vá, Zuzana Csillagová, Petra Tardíková, Nikola 
Režná a  kapitánka tímu Romana Janegová.    
„Každé ocenenie poteší, ale i súčasne zaväzu-
je. Nabáda nielen úspech  zopakovať, ale do-
siahnuť ešte väčší.  Florbal je kolektívny šport  
a napriek tomu, že dnes je tu len časť našich 
dievčat, ocenenie patrí  každej hráčke z nášho 
tímu,“  vyjadril sa vedúci  nitrianskych florba-
listiek M. Janega.             DFA

Najúspešnejším športovým kolektívom sa stali florbalistky SPU

Divadielko na 
Osmičke má za sebou 
dve premiéry 

Začnime pekne po poriadku. Najskôr sme v 
univerzitnom Divadielku na Osmičke privítali 
nových členov – študentov našej alma mater. 
Ako to už býva, niektorí zostali, iní to vzdali. 
Aj to je údel amatérskeho divadelného súboru, 
ktorý tvoria, okrem niekoľkých „externých“ 
spolupracovníkov, prevažne študenti z SPU. 
Zimný semester sme strávili prípravou dvoch 
premiér: Johnyho pomsta, alebo ako šerif  Brad-
ley do nešťastia prišiel a O dvoch princoch a 
princeznej Cibulienke. 

A v decembri to vypuklo. S predstavením 
o princeznej Cibulienke sme vystúpili 5. 12.  
v materskej škole vo Svätoplukove a krátko 
nato v aule našej univerzity, kde sme pre deti 
zamestnancov a priaznivcov divadla pripravili 
mikulášsky program. Rozprávková hra mala u 
malých divákov úspech, potešili sa aj Mikulá-
šovi a najmä balíčkom. V Kongresovom centre 
v ŠD A. Bernoláka sme 9. 12. uviedli premiéru 
staronovej hry Johnyho pomsta, ktorá sa stre-
tla s výborným ohlasom publika a priaznivcov 
divadla.  O dva dni nasledoval slávnostný kon-
cert Vianočný dar SPU. Sprievodný program v 
mestečku pod aulou, ktorý bol súčasťou kon-
certu, spestrili  naše speváčky a hudobníci nád-
hernými vianočnými koledami. Predvianočný 
čas sme sa rozhodli spríjemniť študentom a 
zamestnancom SPU aj počas zápočtového týž-
dňa, a tak  členovia hudobno-speváckej zložky 
Divadielka zavítali s vianočnými koledami aj 
do posluchární a na univerzitné pracoviská. Po 
pestrom a náročnom kolotoči sme si oddých-
li pri dobrej vianočnej kapustnici, darčekoch 
a popriali si krásne Vianoce a veľa úspechov v 
roku 2015.

V letnom semestri pripravujeme konkurzy pre 
nových členov, každý kto si chce „privoňať“ k 
divadlu, je vítaný!   

  Ing. Roderik Virágh, FEM

V športovej hale SPU sa 8. decembra 2014 
uskutočnil už 16. ročník tradičného futsalového  
turnaja O pohár predsedníčky UO OZ PŠaV pri 
SPU v Nitre, ktorý zorganizovala športová komi-
sia OZ. Zúčastnilo sa na ňom sedem mužstiev 
– päť fakultných tímov, jedno mužstvo rekto-
rátnych zamestnancov a hostia z VÚŽV. Turnaj 
otvorila prorektorka SPU doc. Roberta Štěpán-
ková a predsedníčka OZ PŠaV SPU doc. Zuza-
na Hlaváčová. Nasledovalo trinásť kvalitných 
zápasov, v ktorých padlo 43 gólov. Prvenstvo 
obhájilo mužstvo FBP, ktoré vo finále porazilo 
FAPZ až po penaltovom rozstrele 6:5. V zápase  

o 3. miesto zvíťazila TF nad prekvapením tur-
naja - mužstvom FEŠRR 8:0. 

Konečné poradie: 1. FBP, 2. FAPZ, 3. TF, 4. 
FEŠRR, 5. VÚŽV, 6. Rektorát, 7. FEM. Najlep-
ším hráčom turnaja sa stal Marián Tokár z FBP, 
brankárom Michal Rolinec z FAPZ, strelcom Mi-
roslav Prístavka z TF, ktorému sa podarilo 7-krát 
prekonať súperových brankárov. S prehľadom 
rozhodovali Milan Kisý a Ľubomír Kleštinec. 

Na záver sa hráči, organizátori a hostia stretli 
v zamestnaneckej jedálni ŠD Mladosť na vyhod-
notení a neformálnom posedení. 

Roman Récky, predseda ŠK OZ pri SPU

 Foto: Peter Magdina

Primárnou úlohou ESN je pomáhať zahranič-
ným študentom počas ich mobility zorientovať 
sa v novom prostredí a oboznámiť ich s kultúrou 
krajiny prostredníctvom rôznych výletov a spo-
ločných akcií.

Národná platforma je valné zhromaždenie 
dobrovoľníckej študentskej organizácie ESN Slo-
vensko, na ktorom sa dvakrát ročne schádza tri-
násť ESN sekcií zo slovenských univerzít. 

Konferencia poskytla priestor na prehodnote-
nie plánov a činností za rok 2014 a priblíženie 
nových zámerov pre rok 2015. Predstavili sa 
nové i prebiehajúce projekty na medzinárodnej, 
národnej a lokálnej úrovni. Zástupcovia každej 
sekcie prezentovali svoje aktivity a prínos pre 
organizáciu ESN a jednotlivé univerzity. 

Aj domáca ESN SUA  sa mala čím pochváliť. 
Predchádzajúce dva roky boli úspešné, o čom 
svedčí rastúci počet zahraničných študentov na 
našej univerzite či aktívne zapájanie sa do pro-
jektov (napríklad SocialErasmus, v ktorom je 
naša sekcia v rámci Slovenska najaktívnejšia). 

Pred začiatkom konferencie mali hostia mož-

nosť zoznámiť sa s Nitrou a jej zákutiami pro-
stredníctvom poznávacej hry. Následne ich v 
priestoroch FEM SPU privítali hlavné organizá-
torky - Kristína Candráková (ESN SUA) a Paula 
Prekopová (ESN UKF). Podujatie oficiálne otvo-
rili koordinátorky Erasmus+ za SPU a UKF  Ing. 
Gabriela Slivinská a Ing. Katarína Bútorová a 
prezident ESN Slovensko Vladimír Železňák.

Účastníci sa mohli zapojiť do viacerých 
workshopov (komunikácia, motivácia, propa-
gácia a i.) a zdieľať svoje znalosti a skúsenosti 
s ostatnými účastníkmi. Zahraniční hostia pred-
stavili fungovanie a aktivity ESN na svojich uni-
verzitách v ČR, Rakúsku, Estónsku či Fínsku.

Súčasťou stretnutia boli voľby do hlavného 
tímu ESN Slovensko na rok 2015. Prezidentkou 
sa stala Hanka Čerešníková a viceprezidentom 
Jakub Osvald, obaja z bratislavských univer-
zít. Gratulujeme Simone Radeckej  z FEM SPU, 
ktorá  bola zvolená za národnú koordinátorku  
Mov’in Europe pre rok 2015 (projekt Mov'in 
Europe je kampaňou ESN na podporu zahranič-
ných mobilít).        Kristína Candráková, ESN SUA 

ESN národne aj medzinárodne

Víťazom futsalového turnaja družstvo FBP

SPU v Nitre bola 28. - 30. 11. 2014 hostiteľom celoslovenskej študentskej konferencie – Národ-
ná platforma Erasmus Student Network (ESN) Slovensko, na ktorej sa zišlo 60 účastníkov,  
z nich deväť zo zahraničia. Podujatie sa konalo s podporou oboch nitrianskych univerzít,  
Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a spoločnosti PENAM Nitra.
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