
Poverovací dekrét jej 
odovzdal rektor Dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD., 2. septembra.

Prof. Eleonóra Mari-
šová pôsobila od roku 
2004 až doteraz ako 
prodekanka Fakulty eu-
rópskych štúdií a regio-

nálneho rozvoja pre zahraničné vzťahy a šta-
tutárna zástupkyňa dekanky. V súčasnosti 
pôsobí na Katedre práva FEŠRR, kde vyučuje 
medzinárodné právo, správne právo v sloven-
skom i anglickom jazyku a garantuje ďalšie 
predmety na katedre. Počas svojho pôsobenia 
na fakulte koordinovala 13 vzdelávacích a vý-
skumných projektov a participovala na šies-
tich vzdelávacích a výskumných projektoch. 
Rozvinula na FEŠRR spoluprácu najmä s ka-
nadskými a fínskymi univerzitami a iniciovala 
vytvorenie konzorcií, ktoré aktívne reagujú na 
výzvy na podávanie projektov.

„Ako prorektorka v oblasti rozvoja univerzi-
ty zameraného na strategické projekty by som 
rada prispela k rozvoju medzinárodných vzťa-
hov SPU v oblasti strategických projektov, a to 
výskumných i vzdelávacích. S tým súvisia i ak-
tivity našich odborníkov smerujúce k tomu, 
aby sme sa stali odbornou platformou pre vy-
tváranie konzorcií nielen na participáciu, ale aj 
koordinovanie projektov,“ povedala prorektor-
ka E. Marišová.             rch

Cieľom bola propagácia výskumu a vzdeláva-
nia na SPU v spojitosti s výživou ľudí a potravi-
nárstvom. V zmysle motta: „Nech je strava tvo-
jím liekom“ delegácia, ktorej členom bol prof. 
Ing. Ján Gaduš, PhD., prof. Ing. Dana Tančinová, 
PhD., doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., Ing. Ján 
Gažo, PhD., doc. Ing. Martina Fikselová, PhD., 
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD., a MUDr. Peter 
Chlebo, PhD., zorganizovala v slovenskom pa-
vilóne odborný workshop s názvom Potraviny 
a zdravie. Na podujatí sa zúčastnil aj PhDr. Vla-
dimír Kováčik, štátny tajomník MŠ VVaŠ SR. Na 
stretnutí boli prezentované informácie o SPU, 
jej vybraných fakultách, projekte Vybudovanie 

výskumného centra „AgroBioTech“, ako aj vý-
sledky špecializovaného výskumu realizovaného 
na Katedre výživy ľudí FAPZ a Katedre hygieny 
a bezpečnosti potravín FBP. Pre návštevníkov slo-
venského pavilónu boli pripravené propagačné 
letáky a videoprezentácia o SPU v Nitre. V záve-
re mali účastníci možnosť ochutnať tradičné slo-
venské špeciality. Potešujúca bola vysoká účasť 
záujemcov o workshop, živú diskusiu a prezen-
tované informácie.  „Možno skonštatovať, že SPU 
v Nitre vytvorila zaujímavý odborný program pre 
návštevníkov slovenského pavilónu a úspešne 
prezentovala vysoké školstvo na Slovensku,“ vy-
jadrili sa naši zástupcovia.                                      r

spravodaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ročník 60 | číslo 1 - 2 | 25. september 2015 | cena: 0,35 €

polnohospodár
Vážení kolegovia,  
milí študenti a čitatelia,

Akreditačná komisia, po-
radný orgán vlády, usku-
točnila komplexnú akre-
ditáciu činností vysokých 
škôl v SR za obdobie rokov 
2008 - 2013. SPU požiadala o akreditáciu 103 
študijných programov na troch stupňoch štú-
dia (41 študijných programov na Bc. stupni, 
35 ŠP na Ing. stupni, 27 ŠP na PhD. stupni 
štúdia), 20 žiadostí na habilitačné konania 
a konania na vymenúvanie profesorov, 11 ob-
lastí výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďal-
šej tvorivej činnosti. Pre účely komplexnej 
akreditácie predložila hodnotenie vlastnej 
činnosti univerzity a vnútorný predpis upra-
vujúci vnútorný systém hodnotenia kvali-
ty vzdelávania. Dočasná pracovná skupina 
Akreditačnej komisie (AK) navštívila 18. – 19. 
novembra 2014 SPU, kde na mieste vykona-
la kontrolu predložených dokladov. Návrh 
Hodnotiacej správy o komplexnej akreditácii 
činností SPU bol univerzite doručený 15. júla 
2015, v ňom sa AK vyjadrovala k trom krité-
riám. Kritérium KZU-1 hodnotilo úroveň ve-
deckovýskumnej činnosti, pritom sa hodnoti-
li výstupy výskumu, prostredie pre výskum 
a ocenenie výsledkov výskumu (publikácie, 
citovanosť vedeckých prác, získané projekty 
a finančné prostriedky pre riešenie výsku-
mu, materiálno-technické zabezpečenie, vy-
bavenie knižnice, IKT). V kritériu KZU-2 sa 
posudzovali výstupy všetkých absolventov 
doktorandského štúdia v období rokov 2008 
- 2013 a doktorandov po dizertačnej skúške 
v dennej aj externej forme štúdia. V kritériu 
KZU-3 sa hodnotil podiel oblastí výskumu, 
v ktorých vysoká škola poskytuje doktorand-
ské študijné programy. AK sa súčasne vyjad-
rovala aj k spôsobilosti vysokej školy usku-
točňovať študijné programy, habilitačné ko-
nanie a konanie na vymenúvanie profesorov. 
SPU splnila kritérium KZU-1 na sto percent 
(60 % hodnotených oblastí výskumu muselo 
mať hodnotenie najmenej B), KZU-2 na 70 % 
 (výstupy doktorandov museli mať v 60 % 
hodnotených oblastiach výskumu najmenej 
hodnotenie C+) a KZU-3 na 90 % (najmenej 
v 60 % oblastiach výskumu musela univerzita 
poskytovať doktorandské štúdium).

Akreditačná komisia na svojom zasadnu-
tí 22. augusta 2015 v Trnave jednomyseľne 
rozhodla, že odporučí Ministerstvu školstva, 
VVaŠ SR zaradiť SPU v Nitre medzi vysoké 
školy univerzitného typu aj pre ďalšie obdo-
bie. Naša univerzita bola vyhodnotená ako 
jedna zo siedmich najlepšie hodnotených 
univerzít na Slovensku spolu s UK v Bratisla-
ve, STU v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, TU 
v Košiciach, ŽU v Žiline a TU vo Zvolene.

Za vykonanú prácu z hľadiska úspešnej 
akreditácie SPU vyjadrujem poďakovanie 
všetkým zamestnancom a som presvedčený, 
že tento krásny úspech bude motivujúcim 
a inšpirujúcim pre dosahovanie ďalších vyni-
kajúcich výsledkov v nastávajúcom období. 

Vážení kolegovia, milí študenti, na prahu 
nového akademického roka vám všetkým 
želám veľa zdravia, energie a úspechov. 

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor

Prvá čínsko- 
slovenská  
letná škola
Pod taktovkou FEM
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Cena ministra pre  
prof. Petra Bielika a prof. 
Štefana Mihinu. Na SPU 
putovalo aj ocenenie Zlatý 
kosák

SPU sa úspešne prezentovala  
na výstave EXPO 2015 v Miláne

Prof. Eleonóra Marišová je 
novou prorektorkou SPU

V prvý deň 42. medzinárodnej poľnohospodár-
skej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2015, 
20. augusta, sa uskutočnil už tradičný galavečer. 
Počas neho dostali ocenenie Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR významné 
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj poľnohos-
podárstva, potravinárstva a lesníctva. Medzi nimi 
boli aj odborníci z našej univerzity.

Ako prvé prišlo na rad odovzdávanie bronzo-
vých, strieborných a zlatých medailí MPRV SR. 
Medzi držiteľmi Striebornej medaily MPRV SR 
bol aj Dr.h.c. prof. Ing. Ján Jech, PhD., ocenený 
za celoživotnú pedagogickú a vedeckovýskumnú 
činnosť v oblasti mechanizácie rastlinnej výroby.

SPU úspešne obhájila status 
univerzity

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE

pokračovanie na strane 4

pokračovanie na strane 3

V priestoroch Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa 15. októbra 2015 uskutoční slávnostné 
otvorenie nového pracoviska, vybudovaného s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej 
únie v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Projektoví partneri: Slovenská poľnohospodár-
ska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav genetiky a biotechnológie rast-
lín SAV v Nitre.                      Foto: za

Zástupcovia SPU vedení rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., sa pod záštitou 
Ministerstva školstva VVaŠ SR 4. - 5. septembra zúčastnili na medzinárodnej výstave EXPO 
2015 v Miláne.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 16. 
septembra 2015 nás vo veku 97 rokov navždy opustil akademik  Dr.h.c. prof. Ing. EMIL ŠPALDON, 
DrSc., bývalý dekan Agronomickej fakulty, rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, prvý 
nitriansky akademik.

Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., 
bola s účinnosťou od 1. septembra 2015 
poverená výkonom funkcie prorektorky 
SPU v  oblasti rozvoja univerzity so 
zameraním na strategické projekty.

Za akademikom Emilom Špaldonom

E. Špaldon sa narodil  12. mája 1918 v Čadci. 
Študoval na ČVUT v Prahe, v Záhrebe a štúdium 
ukončil na SVŠT v Bratislave roku 1941. V rokoch 
1941 – 1944 bol riaditeľom Družstva pestovateľov 
papriky v Bratislave, v rokoch 1944 – 1951 viedol 

výskum podniku Nitrianske mlyny. Od roku 1947 
pôsobil ako profesor, vedúci Katedry rastlinnej 
výroby VŠPLI v Košiciach. V rokoch 1952 – 1958 
bol dekanom Agronomickej fakulty a v rokoch 

Zástupcovia SPU na EXPO 2015         Foto: JG

Prof. Š. Mihina  a prof. P. Bielik ocenení Ce-
nou ministra pôdohospodárstva         Foto: za
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Na slávnostnom otvorení 13. júla privítal čín-
skych študentov rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Pe-
ter Bielik, PhD., prorektorka prof. RNDr. Zdenka 
Gálová, CSc., dekanka FEM prof. Dr. Ing. Elena 
Horská, prodekanka doc. Ing. Natália Turčeko-
vá, PhD., prodekanka doc. Ing. Zuzana Kapsdor-
ferová, PhD., a vedúci KZVMVP Mgr. Vladislav 
Valach. Pre čínskych študentov bol pripravený 
zaujímavý odborný program v rámci Agribusi-
ness studies, počas ktorého získali informácie 
o ekonomickom, sociálnom a marketingovom 
prostredí Slovenska a strednej Európy, ako aj 
kultúrny program, v rámci ktorého spoznali 
krásy Slovenska i Európy. V spolupráci s našimi 
partnerskými univerzitami sme pre nich pripra-
vili návštevu Prahy a Viedne. Študenti SPU, naj-
mä FEM, mali možnosť zúčastniť sa od 26. júna 
do 8. augusta na LŠ v Číne (na snímke). Počas 

dvoch týždňov mali jedinečnú príležitosť zdo-
konaľovať sa v čínskom jazyku, ako aj možnosť 
spoznať miestnu kultúru, zvyky, ochutnať tra-
dičné jedlá, vytvoriť si nové priateľstvá s čínsky-
mi študentmi a navštíviť najznámejšie turistické 
atrakcie v Číne.

LŠ organizačne zabezpečovala doc. N. Turče-
ková, odborné prednášky na tému trhu potravín, 
ich kvality, bezpečnosti a spotrebiteľského sprá-
vania pre čínskych študentov zabezpečila prof. 
E. Horská, prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., 
(FBP) a Ing. Johana Paluchová, PhD. FEM v Číne 
zastupoval prodekan doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Veríme, že úspešný prvý ročník LŠ podporí záu-
jem o štúdium čínskeho jazyka a čínskych reálií 
na našej fakulte a univerzite. Mobility v rámci LŠ 
boli podporené z prostriedkov Challenge Fund.

Doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., FEM

Zúčastnilo sa na nej 141 účastníkov z 12 
krajín. Podujatie organizačne pripravil ko-
lektív IOBBB pri FAPZ v spolupráci s kolektí-
vom Oddelenia introdukcie rastlín Národnej 
botanickej záhrady M. M. Griška pri Národ-
nej akadémii vied Ukrajiny v Kyjeve v rámci 
zriadenej medzinárodnej siete AgroBioNet 
(projekt Rozvoj medzinárodnej spoluprá-
ce za účelom transferu a implementácie vý-

sledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích 
programov – TRIVE, ITMS 26110230085).

V úvode konferencie v mene rektora SPU 
odovzdal prorektor pre vedu a výskum prof. 
Ing. Ján Gaduš, PhD., pamätné medaily SPU 
deviatim významným osobnostiam a Ing. Ján 
Gažo, PhD., prodekan pre vedu a výskum FAPZ 
v mene dekana fakulty piatim významným 

Na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre sa už 
tradične zúčastňuje aj SPU. Svojou expozíciou zaujala aj na 42. ročníku, ktorý sa konal od 
20. do 23. augusta.

Fakulta ekonomiky a manažmentu pod záštitou SPU v spolupráci s Tianjinskou univerzitou 
v Číne organizovala 1. ročník letnej školy Chinese studies & European studies in Agribusi-
ness pre študentov oboch univerzít.

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja SPU v Nitre prebiehala od 6. do 31. 
júla medzinárodná prípadová štúdia v rámci 
programu Erasmus Mundus – International 
Master of Science in Rural Development s ná-
zvom Are Stakeholders Ready for Community 
Led Local Development? - Sú lokálni aktéri 
pripravení na miestny rozvoj riadený komu-
nitou?

Osvedčenie pre vidieckych seniorov
SPU patrí k univerzitám, ktoré najdlhšie reali-

zujú Univerzitu tretieho veku (UTV) a je dlho-
ročným aktívnym členom Asociácie univerzít 
tretieho veku na Slovensku. Počas 23-ročného 
obdobia realizácie UTV absolvovalo túto formu 
štúdia na SPU v Nitre už viac ako 2-tisíc absol-

ventov,“ hovorí vedúca Kancelárie celoživotné-
ho vzdelávania SPU doc. Mgr. Ing. Danka Mo-
ravčíková, PhD., ktorá je zároveň manažérkou 
nového projektu záujmového vzdelávania s ná-
zvom Vidiecka univerzita tretieho veku. Pro-
jekt, ktorý sa realizoval na SPU od roku 2013 je 
určený seniorom žijúcim na vidieku. V rámci 
pilotnej výučby absolvovalo túto inovatív-
nu formu vzdelávania 69 seniorov z mikro- 
regiónu Cedron-Nitrava, Požitavie-Širočina 
a Tríbečsko. Osvedčenie o absolvovaní záujmo-
vého vzdelávania VUTV si z rúk rektora SPU 
Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., prevzali 
3. júla v aule univerzity.

Univerzitný život priblížili deťom
Veľkej popularite a záujmu rodičov a žia-

kov sa teší Nitrianska letná univerzita (NLU) 
- spoločný projekt SPU, UKF a Mesta Nitra pre 
deti vo veku od 8 do 11 rokov.

Ôsmy ročník, ktorý sa uskutočnil od 1. do 10 
júla, absolvovalo 55 malých študentov. V rámci 
bohatého programu, prispôsobeného ich veku 
a záujmom, im organizátori priblížili univerzit-

SPU vzdeláva seniorov,  
hravou formou aj deti

Na Agrokomplexe nechýbala ani naša univerzita

Prvá čínsko-slovenská letná škola bola úspešná

Medzinárodnú výstavu otvoril svojím prího-
vorom premiér Robert Fico. Pozornosť venoval 
aktuálnym témam, okrem iného sa zmienil aj 
o tom, že vláda bude klásť dôraz na podporu 
vedy, ktorá v súčasnom období prechádza urči-
tými zmenami. „Som rád, že nitrianske univerzi-
ty vybudovali novú inštitúciu – Výskumné cen-
trum AgroBioTech, ktoré prispeje k zlepšeniu 
prepojenia vedeckovýskumných úloh s praxou,“ 
povedal premiér.

SPU v Nitre sa na Agrokomplexe prezentova-
la expozíciou v pavilóne M1, ktorú pripravila 
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou, 
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU 
a Botanická záhrada (BZ) SPU. Záujemcom už 
tradične ponúkla informácie o akreditovaných 

študijných programoch fakúlt, predstavila naj-
novšie učebnice, vedecké monografie z Vyda-
vateľstva SPU a spravodaj Poľnohospodár. Tiež 
prezentovala kooperáciu s praxou aj v rámci 
spolupráce s Národným projektom Vysoké ško-
ly ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. 
Návštevníkov zaujali aj kvetinové a zeleninové 
aranžmány z dielne BZ. Novinkou expozície 
SPU bol stánok AgroBioTech s prezentáciou Vý-
skumného centra AgroBioTech a Transferového 
centra. Zaujímavou interaktívnou výstavou sa 
už štvrtý raz predstavila Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva SPU v rámci realizácie 
projektu v spolupráci s Ministerstvom pôdo-
hospodárstva a RV SR. Tento rok si návštevníci 

„Tento žatevný veniec s radosťou odovzdávam 
predstaviteľovi najvyššej vzdelávacej inštitúcie 
v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku, je 
zároveň vyjadrením úcty a poďakovania študen-
tom a odborníkom, ktorí svojou poctivou prácou 
prispeli k napredovaniu slovenského poľnohos-
podárstva i nášho družstva,“ povedal S. Becík. 

Naše študentky - Ing. Soňa Pleváková, Ing. 
Michaela Krajčíková a Ing. Michaela Ondrejo-
vičová, obhájili diplomové práce na výbornú, a 
tak si zabezpečili diplom s vyznamenaním, už 
druhý v poradí. 

Keďže išlo o výnimočnú udalosť a možnosť 
získať prvýkrát v histórii FEM dvojitý diplom, 
do Moskvy ich prišla podporiť dekanka prof. 
Elena Horská, prodekanka pre medzinárodné 
výskumné a vzdelávacie programy prof. Iveta 
Ubrežiová a gestorka uvedeného ŠP prof. Ľud-
mila Nagyová. Pracovná cesta bola podporená 
z prostriedkov projektu ESF „Zavádzanie, resp. 
rozšírenie študijných programov v spolupráci 
so zahraničnými univerzitami“. 

Stanislav Becík odovzdal 
rektorovi SPU žatevný 
veniec 

Dvojitý diplom na FEM 
je už realitou 

Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia 
a kvality života

Z medzinárodnej 
prípadovej štúdie

Jednou z dôležitých aktivít, ktoré SPU v Nitre dlhodobo plní v oblasti celoživotné-
ho vzdelávania je aj záujmové vzdelávanie seniorov na Univerzite tretieho veku. 
Už osem rokov vzdeláva hravou formou aj deti, a to prostredníctvom Nitrianskej 
letnej univerzity.

 ZAZnAmenAli sme počAs letA 

 V expozícii SPU                             Foto: za

   

            Foto: archív FEM

Osvedčenie o absolvovaní Vidieckej univerzity 
tretieho veku si z rúk rektora SPU prof. P. Bielika 
prevzala aj A. Horváthová z Machuliniec                   
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Pod týmto názvom sa 20. – 22. augusta konala 2. medzinárodná vedecká konferen-
cia v Kongresovom centre SPU v Nitre, ktorá bola venovaná otvoreniu Výskumného 
centra AgroBioTech a jeho popularizácii. 

Foto: za

FEŠRR na svojej pôde privítala 10 študentov 
z krajín EÚ (Taliansko, SR) a mimoeurópskych 
krajín (Bangladéš, USA, Mexiko, Nikaragua, Li-
banon, Japonsko). Študenti v rámci prípadovej 
štúdie na základe teoretickej prípravy vytvorili 
hodnotiace nástroje, pomocou ktorých hodno-
tili miestne akčné skupiny (MAS) v rôznych re-
giónoch Slovenska. Formou interview získavali 
poznatky aj od pracovníkov Ministerstva pôdo-
hospodárstva a RV, Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry a NSK. Počas pobytu na SPU študenti 
navštívili MAS v Zbehoch (Radošinka), Santov-

Medzinárodný vzdelávací projekt PACAg-
ro „Development of Public Accreditation 
of Agricultural programs in Russia“ (Nr. 
543902-TEMPUS-1-2013-SK-TEMPUS-SM-
GR), ktorý koordinuje FEM SPU v  Nitre, sa 
prehupol do druhej polovice. 

Konzorcium 16 partnerov rieši otázku verej-
ných akreditácií poľnohospodárskych študij-
ných programov (ŠP) v Rusku. Počas riešenia 
projektu sa formujú zásady a rámec fungova-
nia nezávislej akreditačnej agentúry, ktorá by 

Tempus PACAgro a prvé 
výsledky

pokračovanie na strane 3

Predseda ZAD Dvory nad Žitavou Sta-
nislav Becík odovzdal 3. augusta rekto-
rovi SPU prof. Petrovi Bielikovi žatevný 
veniec. 

Na partnerskej Štátnej poľnohospodárskej 
Timiriazevovej univerzite v Moskve sa 25. júna 
konali obhajoby diplomových prác v ruskom 
jazyku v rámci študijného programu agrárny 
obchod a marketing EURUS AGRI. 

Foto: za
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pôsobila v Moskve a poskytovala nezávislé po-
radenstvo a iné služby pre univerzity, ponúka-
júce poľnohospodárske ŠP.

V prvej etape projektu patrila medzi hlavné 
aktivity dôkladná analýza súčasného stavu 
poľnohospodárskeho univerzitného vzdeláva-
nia na partnerských školách, identifikácia sla-
bých a silných stránok, príležitostí a ohrození. 
Druhá etapa, prebiehajúca paralelne s prvou, 
bola zameraná na transfer poznatkov z eu-
rópskych partnerských univerzít a inštitúcií 
smerom k ruským partnerom. Jej základ tvo-
rili tematické študijné návštevy, prezentácie na 
partnerských univerzitách – SPU v Nitre, Tartu 
(Estónsku), Kaunase (Litve) a Španielsku. 

Výsledky prvej časti projektu sú súhrnne 
uvedené v dvoch knižných publikáciách: Eu-
ropean Best Practices in Quality Assurance of 
Agricultural Programs: Analytical Report a Per-

spective Plan for Professional Accreditation of 
Agricultural Programs. V júli 2015 prezentovali  
členovia projektového tímu doterajšie výsled-
ky projektu na celonárodnej konferencii pro-
rektorov pre vzdelávanie v Kazani.            r

 

Knižné publikácie vydané na SPU v Nitre budú 
slúžiť na diseminačné účely projektu TEMPUS 
PACAgro na viacerých ruských univerzitách

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva ob-
hájil Ing. Peter Petruška (na snímke) dizertačnú 
prácu na tému Fyziologické účinky kvercetínu na 
vnútorné prostredie králikov a niektoré primárne 
reprodukčné funkcie ošípaných. Jeho školiteľkou 
bola doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., z Kated-
ry fyziológie živočíchov. Na Fakulte agrobiológie 
a potravinových zdrojov ukončila doktorandské 
štúdium Ing. Veronika Šidlová pod vedením ško-
liteľa doc. Ing. Radovana Kasardu, PhD., z Kated-
ry genetiky a plemenárskej biológie (téma  práce 
- Analýza genetickej diverzity pre riadenie popu-
lácie Slovenského pinzgauského dobytka) a Ing. 

Zuzana Hajková, pod vedením doc. Ing. Róberta 
Tomana, Dr., z Katedry veterinárskych disciplín 
(téma práce - Vplyv včelieho peľu na funkčnú 
morfológiu tenkého čreva a biochemické para-
metre krvi potkanov).
Na obhajobách sa zúčastnili aj koordinátori spo-
lupracujúcich univerzít: prof. Giuseppe Maiorano 
z  University degli Studi del Molise, Campobasso 
v Taliansku a prof. Marek Bednarczyk z Univer-
zity technológie a prírodných vied v Bydgoszczi 
v Poľsku. Obhajoby organizačne zabezpečil hlav-
ný koordinátor za SPU prof. Ing. Peter Chrenek, 
DrSc.                              r

Prítomných hostí, autorov i sponzorov, privítala 
dekanka FZKI doc. Klaudia Halászová. Ako pove-
dala, je potešujúce, že na vytvorení týchto moder-
ných vysokoškolských učebníc sa podieľali ka-
tedry, ktoré stáli pri zrode v súčasnosti jubilujúcej 
FZKI (20. výročie založenia). „Je to veľký úspech 
a teším sa za oba autorské kolektívy,“ uvied-
la dekanka a obom učebniciam popriala, aby 
„boli prečítané od prvej až po poslednú stranu“.

Následne sa prítomným prihovoril prof. Jaro-
slav Antal, vedúci autorského kolektívu publi-
kácie Hydrológia poľnohospodárskej krajiny. 
„Obe nové učebnice majú spoločného menovate-
ľa – ním je voda. Je jej veľa, ale aj málo, najmä 
sladkej, pitnej, ktorej sú len 2 %. Voda je život, 
preto si ju chráňme,“ zdôraznil. Krstný otec pub-
likácie akademik prof. Juraj Hraško ju pokrstil 
jednou z najkvalitnejších slovenských prameni-
tých vôd – Mitickou.

Druhú publikáciu - Zavlažovanie poľných plo-
dín, zeleniny a ovocných sadov, ktorá získala 
aj ocenenie Zlatý kosák, predstavil doc. Štefan 
Rehák (STU). Ako povedal, problematika, ktorá 
je v knihe zahrnutá je veľmi široká – od klima-
tickej zmeny, cez sústavy hospodárenia na zavla-
žovanej pôde či systémy šetriace vodnú energiu 
s dopadom na rozvoj vidieka. Tiež komplexne za-
hŕňa závlahy a všetko, čo s nimi súvisí. Osobitná 
časť knihy sa venuje vodným zdrojom, vývojom 

a dopadom klimatickej zmeny. Učebnicu pokrstil 
vodou z Malého Dunaja Ing. Gabriel Ječník, dl-
horočný vládny splnomocnenec pre vodné dielo 
Gabčíkovo. Zaželal jej, aby bola návodom pre 
odborné komunity pri riešení dopadov klima-
tických zmien na poľnohospodársku produkciu 
slovenských pôd a stala sa študijným podkladom 
pre výchovu ďalšej generácie slovenských odbor-
níkov, poľnohospodárov, pracovníkov v štátnej 
správe a samospráve.               rch

Na Agrokomplexe krstili knihy z dielne FZKI
V expozícii SPU na výstave Agrokomplex v Nitre 21. augusta  slávnostne uviedli do života dve publikácie, na tvorbe ktorých sa podieľali od-
borníci FZKI: Jaroslav Antal a kol. - Hydrológia poľnohospodárskej krajiny, Štefan Rehák, Viliam Bárek, Ľuboš Jurík, Milan Čistý, Dušan Igaz, 
Štefan Adam a kol. - Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov. 

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu začalo 
od 1. júna 2015 fungovať nové pracovisko - 
Katedra hospodárskej politiky (KHP).

Na SPU v Nitre sa 25. augusta konali obhajoby absolventov medzinárodného PhD. programu 
Welfare, biotechnológie a kvalita živočíšnej produkcie. 

Novovzniknutá katedra ako plnohodnotná vý-
chovno-vzdelávacia a vedeckovýskumná jed-
notka FEM v rámci svojej pedagogickej činnosti 
zabezpečuje výučbu ekonomických predmetov 
na národnej a medzinárodnej úrovni. V rámci 
výskumnej činnosti sa zameriava na riešenie 
domácich a zahraničných projektov. 
V súčasnosti KHP participuje na riešení 7. rám-
cového projektu EÚ Foodsecure, rieši jeden 
výskumný projekt APVV, štyri projekty VEGA 
a jeden projekt KEGA. Zároveň sa zapája aj do 
riešenia vzdelávacích projektov pre potreby fa-
kulty, ako aj odbornej praxe. 
Pod vedením prof. Ing. Jána Pokrivčáka, PhD., 
na Katedre hospodárskej politiky v súčasnosti 
pôsobí osem zamestnancov, z nich sedem pe-
dagogických.                r

Katedra hospodárskej 
politiky je najmladšou 
katedrou FEM 

Medzinárodný doktorandský program 
absolvovalo už jedenásť doktorandov

Tempus PACAgro a prvé výsledky

Pred šesťčlennou medzinárodnou komisiou, 
ktorej predsedala dekanka FEM prof. Dr. Ing. 
Elena Horská, úspešne obhájilo svoje práce 17 
študentov, z nich štyria z Libanonu. Medziná-
rodnú sieť AGRIMBA v komisii reprezentoval 
prof. Edward Majewski z Poľska a Dr. Zsolt 
Csapó z Maďarska. Obaja zástupcovia konštato-
vali, že úspešné absolvovanie štúdia prináša via-
cero benefitov v profesionálnej činnosti absol-
ventov. Ako sa vyjadrili všetci členovia komisie, 
aj táto skupina MBA študentov ukončila svoje 
štúdium profesionálnou prezentáciou kvalit-
ných prác na vysokej odbornej úrovni. Študijná 
referentka programu MBA PaedDr. Irena Felixo-
vá informovala, že SPU v Nitre patrí v hodnotení 
stredísk MBA siete AGRIMBA k tým najlepším, 
najmä vďaka profesionálnemu pedagogickému 
tímu z FEM, ktorý dopĺňajú i zahraniční lektori, 
ako aj vďaka kvalitnému organizačnému zabez-
pečeniu tejto formy štúdia.

Zaujímalo nás, aký je názor čerstvých absol-
ventov na MBA štúdium, jeho kvalitu a či sa 

doň oplatilo investovať. Podľa Ing. Mgr. Michaly 
Mičíkovej, MBA., vedúcej oddelenia marketin-
gu a komunikácie Agrokomplex - Výstavníctvo 
Nitra, bývalej absolventky FEM, do vzdelania sa 
vždy oplatí investovať. „Titul MBA sa u nás už 
udomácnil a stáva sa pridanou hodnotou mana-
žéra. Okrem nových teoretických vedomostí mi 
štúdium MBA dalo obrovskú pridanú hodno-
tu vo forme kontaktov a networkingu. Ďalšou 
devízou je obohatenie slovnej zásoby z biznis 
angličtiny, keďže výučba prebiehala v tomto 
jazyku,“ povedala M. Mičíková. Ako sa vyjadril 
ďalší úspešný absolvent Ing. Martin Gostík, bý-
valý absolvent FAPZ, ktorý v súčasnosti pôsobí 
v spoločnosti zameranej na výrobu klimatizač-
ných zariadení v Ilave, štúdium bola správna 
voľba, dalo mu nový rozhľad o riadení firmy, 
finančnej sfére a správe. „Čas, námaha a pros-
triedky, ktoré som do štúdia investoval, boli vy-
naložené správnym smerom,“ konštatoval.

Úspešní absolventi MBA štúdia budú 9. ok-
tóbra slávnostne promovaní v aule SPU.         rch

Prestížne štúdium MBA v agrárnom obchode 
a podnikaní má ďalších absolventov

Na SPU v Nitre sa 11. a 12. septembra uskutočnili obhajoby záverečných projektov dvoj-
ročného štúdia MBA Agribusiness and Commerce v anglickom jazyku, ktoré je akredito-
vané výborom Medzinárodnej siete spolupracujúcich univerzít AGRIMBA a prebieha pod 
gestorstvom rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

    Foto: za

pokračovanie zo strany 2

1958–1966 rektorom VŠP v Nitre. Meno aka-
demika Špaldona je spojené aj s procesom 
výstavby moderného komplexu školy, ktorý 
od 60. rokov minulého storočia tvorí jednu  
z dominánt Nitry. V rokoch 1966 – 1970 bol ve-
decký tajomník SAV v Bratislave. V roku 1970 
absolvoval študijný pobyt v USA. V roku 1965 
sa stal doktorom vied (DrSc)., v roku 1968 aka-
demikom SAV, v roku 1977 akademikom ČSAV.  
V roku 1979 mu bola udelená čestná vedec-
ká hodnosť Dr.h.c. na Univerzite sv. Štefana  
v Gödöllő, v roku 1993 na Univerzite poľno-
hospodárskych vied v Bukurešti a v roku 1996 
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v 
Nitre. V rokoch 1965 – 1968 bol vicepreziden-
tom, od roku 1968 členom výkonného výboru 
CICRA so sídlom v Ríme. Od roku 1980 člen 
Srbskej akadémie vied a umení. E. Špaldon bol 
významným predstaviteľom biologickej kon-
cepcie rastlinnej výroby a budovateľom sloven-
skej poľnohospodárskej vedy a vysokého škol-
stva. Venoval sa agroekologickým základom 
agrotechniky vysokých úrod obilnín, čím výraz-

ne ovplyvnil poľno-
hospodársku prax na 
Slovensku. Vychoval  
55 doktorandov a 12 
doktorov vied, napí-
sal 500 vedeckých 
prác a učebníc, je po-
važovaný za otca slo-
venského obilninár-
stva. Bol nositeľom 
mnohých významných štátnych ocenení - Za 
zásluhy o výstavbu (1963), Rádu práce (1973), 
Radu Ľudovíta Štúra I. triedy - za mimoriad-
ne zásluhy o rozvoj vedy a rozvoj vzdelávania 
v oblasti poľnohospodárstva (2015),  medaily 
J. Fándlyho (2015). Akademik E. Špaldon je 
čestným občanom rodného mestečka Čadce a 
Nitry, kde prežil takmer celý svoj produktívny 
život. Za celoživotné úsilie o rozvoj slovenskej 
poľnohospodárskej vedy a budovanie organi-
začnej štruktúry a vedeckého profilu Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
bol v roku 2008 ocenený Cenou mesta Nitry.    
Česť jeho pamiatke!                   r

Za akademikom Emilom Špaldonom
pokračovanie zo strany 1

Botanická záhrada SPU 
vás pozýva na výstavu  
Farby a plody jesene.  
Bude sa konať od 30. 
septembra do 6. ok-
tóbra od 9.00 do 17.00 h 
v skleníkoch botanickej 
záhrady. 
V rámci programu sa 

30. 9.  a 2. 10. uskutočnia odborné prednášky 
na témy: Perspektívy pestovania a využitia 

netradičných ovocných druhov v podmien-
kach strednej Európy, Batáty (sladké zemia-
ky) - perspektívna plodina pre pestovanie v 
podmienkach Slovenska, Hliva ustricovitá ako 
funkčná potravina s vysokým potenciálom in-
tenzifikovateľnosti, Včely, príroda a človek, 
Menej známe a zabudnuté ovocné druhy, 
Hodnotenie kvality obnôžkového peľu, Mož-
nosti využitia druhov z čeľade Solanaceae, 
Priame a nepriame produkty včiel.  
       BZ

 NEPREHLIADNITE                
Botanická záhrada pri SPU v Nitre 

v spolupráci s: 

Katedrou zeleninárstva FZKI,
Katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI,
Inštitútom ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti SPU v Nitre,
ÚKSÚP Nové Zámky,
Katedrou udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ
a Katedrou hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ 

Vás pozýva na výstavu

Výstava sa bude konať v skleníkoch Botanickej záhrady pri SPU
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30. september -  06. október  
od 9.00  hod. do 17.00 hod.

FARBY A PLODY 
JESENE

V rámci výstavy sa uskutočnia odborné semináre:

Menej známe druhy 
záhradníckych plodín
30.  september 

Vcely a ich prínos 

02.  október O
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Foto: archív MC
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Stanislav Becík 
odovzdal rektorovi SPU 
žatevný veniec 

Dvojitý diplom na FEM je 
už realitou 

Agrobiodiverzita  
pre zlepšenie výživy, 
zdravia a kvality života

Z medzinárodnej 
prípadovej štúdie

Ako nás informovala dekanka prof. E. Horská 
počas pracovnej cesty v Moskve absolvovala  
stretnutie s prorektorom prof. Storčevojom a 
ďalšími vedúcimi pracovníkmi rektorátu, pre-
tože ŠP sú v Rusku evidované na univerzitnej 
úrovni. „Prerokovali sme podrobnosti novej 
zmluvy a návrhu zo strany FEM SPU, takže od 
AR 2015/2016 pôjde o novú formu spolupráce, 
ktorá bola navrhnutá ako súčasť pilotného ove-
rovania v rámci vyššie uvedeného projektu ESF. 
Výmenný pobyt študentov potrvá viac ako se-
mester a na FEM sa bude celý akademický rok 
vyučovať v anglickom jazyku, čo určite viacerí 
slovenskí, ale aj mobilitní študenti privítajú,“ 
povedala dekanka. Na stretnutí s novou dekan-
kou Fakulty ekonomiky ŠPTU v Moskve a ďalší-
mi pracovníkmi dekanátu a zástupcami Kated-
ry marketingu prodekanka FEM prof. I. Ubre-
žiová, prezentovala organizačnú pripravenosť 
FEM zvládnuť novú formu spolupráce. V súčas-
nosti na tomto programe študuje 14 študentov.

A ako hodnotia program prvé absolventky? 
Získali veľa skúseností, ale aj postrehov na 
zlepšenie programu. Podľa nich, základom je 
dobrá znalosť ruského jazyka, ochota ďalej ho 
zdokonaľovať a dobré kontakty so spolužiakmi, 
ktorí pomôžu orientovať sa v administratívnom 
systéme univerzity. „Diplomovke sa v Rusku 
venuje oveľa väčšia pozornosť ako u nás, pre-
tože sa jej riešenie snažia prepojiť s väčšinou 
predmetov, ktoré študenti absolvujú. Obe part-
nerské fakulty by sa tiež mali snažiť študentom 
vytvoriť podmienky pre širšie spoznávanie kra-
jiny, v ktorej študujú, napríklad formou tema-
tických výletov a exkurzií,“ hovoria absolvent-
ky. Ako konštatuje Ing. M. Krajčíková, absolvo-
vať tento program bola skúsenosť na nezapla-
tenie, veľké plus do života. „Vidieť ako Rusko 
funguje, aké sú tam zvyky, ľudia, kultúra, ale aj 
problémy, napr. s byrokraciou, nemá možnosť 
každý. A samozrejme, noví priatelia, s ktorými 
sme stále v kontakte a zlepšenie jazykových 
schopností sú čerešničkou na torte. Sme vďač-
né svojej univerzite a fakulte za túto jedinečnú 
možnosť.“                                       r

Po úspešnej obhajobe diplomových prác s ruský-
mi spolužiačkami                    Foto: Elena Horská

ke (Tekov - Hont), Nemšovej (Vršatec), Levoči 
(LEV), Tisovci (Muránska planina), Jablonove 
nad Turňou (Kras) a vo Veľkých Teriakovciach 
(Malohont).Výsledky prezentovali 31. júla na zá-
verečnej konferencii na SPU v Nitre. Zároveň sa 
konala  diskusia s pozvanými hosťami, medzi 
ktorými nechýbali zástupcovia MAS a minister-
stva pôdohospodárstva. Počas záverečného dňa 
dekanka FEŠRR prof. JUDr. Anna Bandlerová, 
PhD., odovzdala úspešným absolventom štúdie 
certifikát potvrdzujúci absolvovanie prípadovej 
štúdie ako povinnej súčasti spoločného medziná-
rodného štúdia v oblasti rozvoja vidieka.

Viac informácií o prípadovej štúdii na:  
www.fesrr.uniag.sk/en/case-study-2015 

Mgr. Martin Valach, PhD., FEŠRR

osobnostiam zo zahraničných vzdelávacích 
a výskumných inštitúcií za dlhoročnú spolu-
prácu a rozvoj výskumného a vzdelávacieho 
programu na SPU v Nitre.

V odbornom programe v pléne bolo prezen-
tovaných 32 prednášok, v zborníku 176 publi-
kácií, najmä z problematiky uchovania a využí-
vania agrobiodiverzity v krajinách a v rôznych 
regiónoch, botanickej a biochemickej charak-
teristiky málo známych druhov, šľachtenia 
a rozmnožovania rastlín, využívania rastlín vo 
výžive, príprave tradičných potravinárskych vý-
robkov vo farmácii a v organickom poľnohos-
podárstve, ako aj z iných oblastí.

V rámci sprievodných podujatí zahraniční 
účastníci navštívili Výskumné centrum Agro-
BioTech, Arborétum Mlyňany, Festival tradič-
ných agrosystémov v Hrušove, výstavu Agro-
komplex. Zúčastnili sa aj na festivale tradič-
ných slovenských špecialít s prezentáciou 68 
tradičných jedál a nápojov.

Konferencia prispela k transferu poznatkov 
dosiahnutých v rámci riešenia mnohých vý-
skumných projektov v pôsobnosti SPU (ITEBIO 
26220220115, KEGA 040SPU-4/2013) k rozvoju 
medzinárodnej spolupráce, propagácii a popu-
larizácii projektu Vybudovanie výskumného 
centra „AgroBioTech“ (ITMS 26220220180), 
Excelentného centra pre ochranu a využívanie 
agrobiodiverzity (ECOVA 26220120015, ECOVA 
Plus 26220120032) a ďalších odborných praco-
vísk.        IOBBB

Rektor P. Bielik s úctou prijal žatevný veniec 
a vyjadril sa, že medzi SPU v Nitre a poľnohos-
podárskou praxou fungujú veľmi dobré vzťahy. 
„Osobitne kvalitné vzťahy máme so ZAD v Dvo-
roch nad Žitavou, zúčastňujeme sa na jeho prá-
ci, podnik využívame na nové námety a je pre 
nás cťou a výzvou, že sa môžeme spolupodieľať 
aj na úspešnej celoslovenskej výstave s názvom 
Deň poľa pod vašou taktovkou, ktorá si postup-
ne získava priazeň širokej poľnohospodárskej 
verejnosti aj v medzinárodnom priestore,“ pove-
dal rektor a zaželal manažmentu družstva veľa 
ďalších úspechov.                              rch

Najvyššie rezortné vyznamenanie - Cena 
ministra pôdohospodárstva, putovalo do aka-
demickej sféry. Ocenení boli dvaja odborníci, 
obaja z našej univerzity - rektor Dr.h.c. prof. 
Ing. Peter Bielik, PhD., si prevzal ocenenie za 
rozvoj ekonomiky a manažmentu poľnohospo-
dárstva a potravinárstva a za aktívnu pedagogic-
kú pôsobnosť pri výchove mladých odborníkov 
a prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., generálny ria-
diteľ Národného poľnohospodárskeho a potravi-
nárskeho centra a profesor na Katedre výrobnej 
techniky TF SPU, za aktívny prístup k pôdohos-
podárstvu, vede a realizácii jej výsledkov a pri 
príležitosti životného jubilea. „Teší ma, že ako 
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR vám môžem odovzdať toto významné ocene-
nie a poďakovať za záslužnú prácu a váš odbor-

ný prínos, ktorým ste prispeli k rozvoju tohto 
náročného odvetvia,“ povedal obom oceneným 
minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek.

Ďalším bodom programu galavečera bolo odo-
vzdávanie ocenení Zlatý kosák v kategórii rast-
linná a živočíšna výroba. Spolu bolo udelených 
15 cien, sedem pre rastlinnú výrobu a osem pre 
živočíšnu výrobu. V kategórii rastlinnej výroby 
putovalo ocenenie Zlatý kosák aj na FZKI SPU, 
získal ho kolektív autorov – Štefan Rehák, Vi-
liam Bárek, Ľuboš Jurík, Milan Čistý, Dušan 
Igaz, Štefan Adam, za vysokoškolskú učebnicu 
Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovoc-
ných sadov.

Už tradične sa počas výstavy Agrokomplex 
udeľovalo aj ocenenie Značka kvality SK, tento 
rok bolo udelených 76 ocenení.              rch

Cena ministra pre prof. Petra Bielika a prof. Štefana 
Mihinu. Na SPU putovalo aj ocenenie Zlatý kosák

ný život, sprístupnili vedu a techniku a pred-
stavili jej aplikovateľnosť v praxi. Aktivity boli 
rozdelené do rôznych tematických okruhov. 
Tohtoročnou novinkou bola aktivita Mladý geo- 
lóg či Mladý hipológ. NLU 2015 ukončila sláv-
nostná promócia, v rámci ktorej si absolventi 

prevzali certifikát s titulom Academicus Nit-
riensis Jr. Ako nám povedala prorektorka SPU 
pre informatizáciu a rozvoj univerzity doc. 
Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., príchuť 
univerzity môže byť pre deti obrovskou inšpi-
ráciou do života.            rch

SPU vzdeláva seniorov, hravou formou aj deti
pokračovanie zo strany 2

Na Agrokomplexe nechýbala 
ani naša univerzita

mohli prezrieť tematickú výstavu edukatívneho 
charakteru Čaro vidieka - čaro domova, ktorú 
realizoval kolektív FZKI - Dominika Titková, Ale-
xandra Takáčová, Monika Jančovičová a Lukáš 
Štrba, prezentujúci program podpory rozvoja 
vidieka hravou formou. Určená bola najmä de-
ťom, ktoré si mohli vyskúšať život na farme a ná-
sledne svoje skúsenosti realizovať v praxi, napr. 
spracovať a predať výrobky a zároveň získať po-
zitívny vzťah k prírode a okolitému prostrediu.

Samostatnou expozíciou sa na Agrokomplexe 
opäť prezentovala Technická fakulta SPU, ktorá 
ponúkla pre väčších návštevníkov informácie 
o študijných programoch fakulty, pre menších 
pod taktovkou Autoškoly Akadémia aktivitu 
Mladý vodič, jazdu na motorkách a traktoroch. 
Autoškola svoje aktivity aj trochu „okorenila“ 
retro trenažérom. Tí, ktorým nestačila jazda na 
aute či traktore Zetor, si mohli spestriť zážitky 
jazdou na Nitrianskom turistickom vláčiku, kto-
rý v spolupráci s TF vozil turistov na výstavisko 
Agrokomplex.

Na voľnej ploche za pavilónom M2 bol aj pre-
dajný stánok BZ SPU so širokou ponukou inte-
riérových i exteriérových rastlín.           rch

 Názov pracoviska sa počas polstoročnice svoj-
ho trvania menil už viackrát, ale jeho hlavná 
náplň v oblasti pedagogicko-psychologického 
výskumu a prípravy študentov a učiteľov zo-
stáva nezmenená. Pracovisko zabezpečuje aj 
Doplňujúce pedagogické štúdium pre denných 
študentov SPU, ako aj pre absolventov inžinier-
skych študijných programov z ekonomických, 
poľnohospodárskych a technických vysokých 
škôl. Tiež kontinuálne zabezpečuje Kurzy vyso-
koškolskej pedagogiky pre učiteľov SPU, ďalšie 
kurzy v oblasti vzdelávania učiteľov a predmety 
pedagogického, andragogického a psychologic-
kého zamerania.
Dôležitou činnosťou CPPP je aj psychologic-
ké poradenstvo. Na našom pracovisku viedla 
v minulosti psychologickú poradňu PhDr. Viera 
Pašková, CSc., a PhDr. Zdeňka Bátorová, CSc. 
Psychologická poradenská práca si od svojho 
vzniku zachováva status nezávislej služby, kto-
rá je využívaná dobrovoľne a z vlastného roz-
hodnutia. Poradenský vzťah medzi študentom 
a poradcom sa vyznačuje otvorenosťou, dôve-
rou a diskrétnosťou. CPPP je k dispozícii pre 
všetkých študentov, ktorí sa rozhodli vyhľadať 
pomoc pri riešení otázok súvisiacich s učením, 
vzdelávaním, profesijnou orientáciou, interper-
sonálnymi vzťahmi a pod.
Pracovisko zabezpečuje aj podpornú a poraden-
skú činnosť pre študentov so špecifickými potre-
bami. V spolupráci s fakultnými koordinátormi 

im pomáhame pri výbere fakulty, integrácii do 
vyučovacieho procesu, interakcii s učiteľmi ale-
bo pri použití špeciálnych učebných pomôcok.
V neposlednom rade sú dvere CPPP otvorené 
aj našim kolegom. Práca učiteľa je náročná naj-
mä po psychickej stránke. Spája sa s ňou vyššia 
úroveň stresu, preťaženie v dôsledku dlhodobé-
ho vykonávania príliš veľkého množstva práce, 
ale i veľkého množstva interpersonálnych vä-
zieb. To môže viesť k ľahším i ťažším psychic-
kým problémom (syndróm chronickej únavy, 
syndróm vyhorenia a pod.). Prvou pomocou 
pri každom probléme duševného charakteru je 
možnosť porozprávať sa. V ľahších prípadoch 
nám postačia naši blízki, v ťažších pomôžu od-
borníci. Našou úlohou je zorientovať, usmer-
niť a v prípade potreby zabezpečiť praktického 
psychológa alebo psychiatra. Popri psycholo-
gických konzultáciách je našou trvalou snahou 
pôsobiť i v oblasti psychologickej prevencie 
a rozvoja psychologických zručností. Našim 
študentom a učiteľom ponúkame workshopy, 
prednášky a konferencie na rôzne témy - adap-
tácia na vysokoškolské štúdium, stres na pra-
covisku, riešenie konfliktov, motivácia zamest-
nancov, zvyšovanie tvorivosti, rozvoj sociálno-
-komunikačných zručností a pod.
V prípade záujmu o konzultačné poradenstvo 
nás môžete kontaktovať na adrese miroslav.
polacek@uniag.sk alebo na t. č. 641 4895.

PhDr. Miroslav Poláček, PhD., FEM

Katedra pedagogiky a psychológie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU sa premenovala 
na Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (CPPP). 

Psychologické poradenstvo na SPU

Zo slávnostnej imatrikulácie                                          Foto: za

Účastníci prípadovej štúdie v Nemešanoch, 
okres Levoča    Foto: archív MV
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Ing. MARCEL 
KLIMENT, PhD.

Pracovná pozícia: 
prodekan FZKI pre 
vzdelávaciu činnosť, 
učiteľ na Katedre kra-
jinného plánovania 
a pozemkových úprav

Miesto narodenia: Rožňava
Vek: 37
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Ako každé dieťa, všeličím - bagristom, smetia-
rom, šoférom, skrátka všetkým, čo som práve 
videl a s čím som sa stretol.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Inžiniersku geodéziu a fotogrametriu na Sta-
vebnej fakulte STU v Bratislave. V tom veku 
bolo pre mňa prvým kritériom mesto, v kto-
rom sa nachádzala vysoká škola, druhým za-
meranie. Keď som si prezeral ponuku SF STU, 
najviac ma zaujala geodézia a kartografia, lebo 
som vôbec nevedel čo je to, čo tam budem ro-
biť a čo zo mňa bude. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
Obdivujem ľudí, ktorí prišli na objavy ovplyv-
ňujúce minulý, ale i dnešný svet, ako je Pyta-
goras, Newton, Gaus, Kepler, Einstein a ďalší. 
Chcel by som sa s nimi stretnúť a spýtať sa ich, 
ako na to prišli.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť?
Dokážem sa tešiť aj z malých vecí, ktoré sa 
mi podaria v práci alebo doma. Ako prode-
kan FZKI som mal v poslednej dobe najväčšiu 
radosť z výsledkov komplexnej akreditácie 
a úspešnej akreditácie spoločného ŠP, o ktorú 
sme žiadali s dvomi zahraničnými univerzita-
mi. V súkromnom živote mám najväčšiu ra-
dosť zo svojich troch detí.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Slovo „neviem”, „nemôžem”, „nechápem”, 
„nedá sa” na „jasné, nie je problém”.
Čo rád čítate (počúvate)?
Zväčša len odbornú literatúru, no v posled-
nom období to bola kniha Digitálna demencia 
od nemeckého psychiatra Spitzera, ktorá ma 
veľmi zaujala. Počúvam najmä interpretov 
z mojej mladosti.
Aké máte koníčky?
Spojené najmä s prírodou - turistiku, spozná-
vanie nových miest, jaskyniarstvo, poľovníc-
tvo. Baví ma aj motať sa okolo domu, robiť 
rôzne drobné stavebné práce ako je stavanie 
múrikov, betónovanie chodníkov, prenášanie 
hliny z jedného miesta na druhé a potom späť. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Ako každý človek, aj ja mám milión zlozvy-
kov. Keď ich však dokážeme identifikovať, 
môžeme s nimi pracovať. Môj zlozvyk, s kto-
rým „bojujem” – aj keď sa mi to veľmi nedarí 
– je, že mám chuť pracovať na všetkom, čo sa 
mi ponúkne. Z toho potom vyplýva moja ne-
dochvíľnosť a nestíhanie.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?
Uznávam ľudí, ktorí sa vedia pracovným prob-
lémom postaviť priamo a hľadajú riešenia. 
Čiže medzi najväčšie hodnoty, dôležité pre 
mňa v pracovnom živote, patrí pracovitosť/
usilovnosť a s tým spätá múdrosť/efektivi-
ta. Najdôležitejšími sú však pre mňa zdravie, 
priatelia a rodina.
Máte nejaký obľúbený citát?
Nemám konkrétny, ktorý by som označil ako 
obľúbený. V poslednom období som sa však 
zamyslel nad týmto citátom: „Umenie života 
spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať 
sa.“ Hermann Hesse        rch

 V zRkADLE                 
Pozývame našich prvákov a všetkých záu-

jemcov do moderných priestorov Slovenskej 
poľnohospodárskej knižnice (SlPK), ktorá 
pôsobí v Nitre už takmer 70 rokov ako súčasť 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. 
Sídli mimo jej areálu – na Štúrovej ulici, pri 
kruhovom objazde. Knižnica je otvorená pre 
všetkých, stačí sa zaregistrovať alebo navštíviť 
webové stránky. 

Z tematického hľadiska je ponuka literatú-
ry široká a okrem poľnohospodárstva zahŕňa 
rôzne  oblasti ako biológia, ekonómia, právo, 
technika, medicína a pod. Tlačené knihy a ča-
sopisy dopĺňajú e-knihy a e-časopisy, prevažne 
zahraničné.

Priestorové podmienky v budove, ktorá bola 
kompletne prestavaná, sú veľmi dobré. Na 
prízemí sú obrovské sklady s viac ako 500-ti-

síc knihami. Návštevníkom slúži komfortná 
študovňa s takmer sto študijnými miestami, 
vybavená počítačmi, skenermi, kopírkami. 
Je  ideálnym priestorom na štúdium a písanie 
odborných prác. Osobitné služby ponúka naša 
knižnica používateľom so špecifickými potre-
bami, napr. študentom s poruchami zraku po-
žičiava čítaciu lupu. Pre chvíle oddychu slúži 
relax foajé – verejný priestor určený študentom 
a návštevníkom knižnice.  

Život modernej knižnice je veľmi pestrý, 
okrem bežných knižničných služieb k nemu 
patria  odborné a vzdelávacie podujatia. Pre 
základné a stredné školy v Nitre a okolí ponú-
kame exkurzie a zaujímavé prezentácie o práci 
s odbornými informáciami v digitálnom pros-
tredí.

Mgr. Beáta Bellérová, PhD., riaditeľka SlPK

 VeseloU CERUzkOU 
Marcel Krištofovič

Financovaná bola z poľského projektu Éra in-
žinierstva - spoľahlivá investícia do budúcnosti, 
ktorého cieľom je informovať o inžinierskych 
programoch v odbore krajinné inžinierstvo v oko-
litých štátoch a prezentovať študentom možnosti 
uplatnenia v praxi v krajinách EÚ. V rámci me-
sačného pobytu sa účastníci stáže oboznámili so 
štruktúrou SPU a FZKI, výskumnými pracoviska-
mi a absolvovali špecializované kurzy a exkurzie.

Vybraní tútori (doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., doc. 
Ing. Dušan Igaz, PhD., a Ing. Marcel Kliment, 
PhD.) v spolupráci s Centrom programov a celo-
životného vzdelávania FZKI (Ing. Barbora Čakov-
ská, PhD.) zostavili program tak, aby oboznámili 
poľských študentov s problematikou krajinného 
inžinierstva a vodného hospodárstva na Sloven-
sku a ponúkli im priestor na odbornú diskusiu 
s odborníkmi v týchto inžinierskych odvetviach. r

Stáž poľských študentov

NAJ poľno študent varil guláš

Foto: archív FZKI

Nemeckí študenti navštívili FZKI 

 POzývAmE DO kNIžNICE 

Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa so sys-
témom štúdia na FZKI s dôrazom na študijné 
programy a výskum v odbore krajinná a zá-
hradná architektúra. 

Študenti absolvovali prehliadku fakulty, kam-
pusu SPU a botanickej záhrady. Osobitne ich 
zaujala kupola auly SPU so špecifickou dobo-
vou architektúrou a rozsiahly komplex parko-
vých úprav v areáli SPU. Zaujímali sa aj o or-

ganizačnú štruktúru fakúlt SPU a ponúkané 
študijné programy. Tiež navštívili Arborétum 
Mlyňany SAV a historický park v Zlatých Mo-
ravciach.

Odborný asistent na Katedre biotechniky ze-
lene Ing. Ladislav Bakay, PhD., venoval členom 
exkurzie sadeničky oskoruše domácej - Sorbus 
domestica, ktoré s úctou prijali (na snímke).   

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., FZKI

FZKI navštívilo 29. augusta dvanásť študentov odboru krajinná architektúra z Tech-
nickej univerzity v  Mníchove. Sprevádzal ich prof. Dr. Stephan Pauleit a prof. Dr. 
Swantje Duthweiler. 

NAJ poľno študent Matúš Krajčí sa 21. augusta 
stal súčasťou tímu gastrosúťaže vo varení kotlí-
kového guláša v rámci výstavy Agrokomplex. 
Súťažilo 13 družstiev. Tím NAJ študenti a mladí 
farmári, ktorého členom bol aj M. Krajčí, získal 
1. miesto za najvhodnejší nápoj ku gulášu, 3. 
miesto za najlepšiu náladu družstva a pamätný 
list. Okrem guláša a výberu najvhodnejšieho 
nápoja k nemu porota hodnotila aj najkrajšie 
stolovanie. Členmi poroty boli zástupcovia Ag-
rokomplexu, MPaRV SR, NPPC-VÚŽV Nitra, 
RTVS, profesionálny kuchár a someliér. Poduja-
tím a kultúrnym programom sprevádzali mode-
rátori: Ján Škorňa (Farmárska revue), Ján Huba 
(NPPC-VÚŽV) a Lucia Richterová (SPU). Kuli-
nárske umenie družstiev osobne zhodnotil aj 
minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek.

Ing. Zuzana Čierna, PhD., FEM

Sedem študentov z  Poľnohospodárskej uni-
verzity v Krakove absolvovalo v auguste stáž 
na Fakulte záhradníctva a  krajinného inži-
nierstva SPU v Nitre.

 Foto: archív JS

 Foto: archív ZČ

 Foto: za

SPU dlhodobo spolupracuje s Univerzitou v New Brunswicku najmä v oblasti výmeny študentov a pedagógov. K tejto spolupráci pribudli ďalšie 
kanadské univerzity, a to Univerzita de Moncton a Univerzita McGill v Montreale. V júli ich v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra 
„AgroBioTech“  navštívili zástupkyne FEŠRR - prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., a JUDr. Lucia Palšová, PhD.

Rozvíjanie spolupráce s kanadskými univerzitami

Cieľom pracovnej cesty bolo nadviazanie spo-
lupráce a výmena skúseností v oblasti prípravy 
a implementácie projektov s týmito renomo-
vanými univerzitami a výskumnými ústavmi 
v provincii New Brunswick a Quebec.

Na pracovisku University New Brunswick 
v Monctone boli za prítomnosti riaditeľky za-
hraničných vzťahov J. Landy prezentované 
možnosti aplikovaného výskumu a spolupráce 
SPU v Nitre s Výskumným centrom Univerzity 
New Brunswick v Bathurste.

Na University de Moncton boli prerokované aj 
možnosti spolupráce pri tvorbe a implementá-

cii výskumných projektov s P. M. Desjardins, 
riaditeľom inštitútu pre rozvoj vidieka. Násled-
ne rektor univerzity podpísal memorandum 
o spolupráci, ktoré zahŕňa aj spoluprácu s Vý-
skumným centrom AgroBioTech.

Na McGill University zástupkyne FEŠRR pre-
rokovali možnosť podpisu memoranda o spolu-
práci v oblasti výskumných a vzdelávacích ak-
tivít. S Národným výskumným ústavom v Mon-
treale rokovali o možnostiach podania projektu 
v oblasti aplikovaného výskumu a transferu 
poznatkov do praxe zameraného na zlepšenie 
efektívnosti katastra nehnuteľností.               r

Z rokovania na University de Moncton  
     Foto: archív EM
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nit- 
re s hlbokým zármutkom oznamuje, že v me-
siacoch august - september nás navždy opus-
tili bývalí zamestnanci: 12. 8. 2015 vo veku 85 
rokov navždy odišiel prof. Ing. Mikuláš Pa-
čuta, CSc., 18. 8. 2015 vo veku 78 rokov Ing. 
Ladislav Harvan, 5. 9. 2015 vo veku 85 rokov 
Mária Pačutová, 11. 9. 2015 vo veku 83 rokov 
doc. Ing. Jaroslav Hanuš, CSc., a 15. 9. 2015 
vo veku 72 rokov Ján Bečica.  

Česť ich pamiatke!

 s pietoU                       

Jubilejná stretávka absolventov PEF

Športový deň na Technickej 
fakulte

Športová komisia pri Fakultnej organizácii OZ 
PŠaV TF pod záštitou dekana prof. Zdenka Tká-
ča a predsedu organizácie doc. Miroslava Žitňáka 
zorganizovala 3. septembra pre zamestnancov TF 
Športový deň. V rámci podujatia sa konala súťaž 
vo varení guláša (4. ročník súťaže Kotlík Technic-
kej fakulty), vo futbale, v streľbe zo vzduchovky 
a v jazde zručnosti na traktore. 

V hodnotení guláša mala porota veľmi ťažkú 
úlohu, keďže do súťaže sa zapojilo až desať druž-
stiev. Varili sa tradičné, ale aj fazuľový a držkový 
guláš. Prvé miesto získala Katedra strojov a vý-
robných systémov, druhé Katedra stavieb, tretie 
Katedra kvality a strojárskych technológií. Štvrtý 
ročník mal veľký úspech a súťažiaci už tradič-
ne energiu z guláša využili na športové aktivity 
a jazdy zručnosti.    

 Doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD., TF 

Medzinárodný filmo-
vý festival Agrofilm je 
v okolitom európskom 

priestore výnimočný svojou tematikou. Venuje 
sa poľnohospodárstvu, potravinárstvu, výžive 
obyvateľstva, problematike vidieka a životu jeho 
obyvateľstva, ochrane prírodných zdrojov ako aj 
zvyšovaniu kvality života ľudí. Tento rok sa usku-
toční od 28. septembra do 2. októbra. 

Agrofilm pre SPU
V Kongresovom centre SPU v Nitre sa budú v 

dňoch 30. 9. a 1. 10. 2015 (v stredu od 9.00 do 
16.00 h a vo štvrtok od 8.30 do 16.30 h)  prezento-
vať vybrané filmy, ktoré môžu obohatiť odborné 
vedomosti študentov a prispieť k informovanosti 
zamestnancov SPU. Viac na www.uniag.sk          r

V roku 1965 si v Estrádnej hale PKO za účas-
ti rektora VŠP akademika Emila Špaldona z rúk 
dekana Prevádzkovo-ekonomickej fakulty (PEF) 
prof. Milana Špyrku prevzalo diplomy poľno-
hospodárskych inžinierov odboru prevádzka 
a ekonomika poľnohospodárskej výroby, 208 
absolventov denného štúdia tejto fakulty, ktorá 
vznikla v roku 1959. Podľa archívu študijného 
oddelenia Dekanátu FEM v roku 1965 štúdium 
na fakulte ukončilo 377 absolventov vrátane 
trojročného špecializovaného inžinierskeho vy-
sokoškolského štúdia a štúdia popri zamestnaní. 

Koncom augusta sa v Nitre zišlo 70 absolven-
tov denného štúdia zo Slovenska i zahraničia na 
dvojdňovej stretávke po 50 rokoch od ukončenia 
štúdia na PEF. Program začal prehliadkou mesta 
turistickým vláčikom Nitriansky expres, najmä 
po miestach, kde boli v rokoch 1960 - 1965 ka-
tedry, internáty, vinárne a pivárne, so zástavka-
mi na Kalvárii, Nitrianskom hrade a pred Divad-
lom A. Bagara. 

Oficiálna časť stretávky začala na druhý deň 
prehliadkou areálu SPU, parku botanickej zá-
hrady a pokračovala programom v Kongresovom 
centre, kde v úvode vystúpil Dušan Šimo, sólista 
Štátnej opery v Banskej Bystrici. Spolužiakom 

sa prihovoril predseda ročníka Ing. Ján Ďurov-
čík (otec známeho režiséra Janka Ďurovčíka). V 
rámci recesnej promócie nasledovalo odovzdá-
vanie klobúkov a diplomov s titulom poľnohos-
podársky inžinier senior a tiež Pamätnice k ju-
bilejnej stretávke absolventov PEF VŠP v Nitre 
1965 - 2015, ktorú zostavil autor tohto príspev-

ku. Ide o 180-stranovú knižnú publikáciu, roz-
delenú na 14 častí, v ktorých je uvedená krátka 
história SPU a FEM, spomienky na uplynulé 
roky, menný zoznam absolventov a fotogra-
fie zachytávajúce dobu, v ktorej žili, študovali 
a pracovali.                

Prof. Ing. Ivan Mojmír Zoborský, CSc.

Oznamujeme všetkým zamestnancom a štu-
dentom, ktorí sa stravujú v jedálňach v ŠD A. 
Bernoláka a v ŠD Mladosť, že na základe roko-
vania stravovacej komisie so zástupcami firmy 
Gastromir došlo k úprave jedálneho lístka na-
sledovne: v ŠD A. Bernoláka je do ponuky pod 
číslom 5 zaradené jedlo zo surovín, ktoré sú fi-
nančne náročnejšie v celkovej hodnote 3,15 €, 
po dotácii pre zamestnanca 0,94 € a pre štu-
denta 2,15 €.
V ŠD Mladosť je pod číslom 5 zaradené bez-
lepkové jedlo v celkovej hodnote 3,15 €, pre 
zamestnanca 0,94 € a pre študenta 2,15 €. 
Veríme, že zaradenie nových jedál bude prí-
jemným obohatením jedálneho lístka a prispe-
je k spestreniu možností výberu kvalitného 
jedla a k zvýšeniu spokojnosti stravníkov.

Doc. Ing. Marta Habánová, PhD.

Víťazná šnúra pokračuje štvrtým víťazstvom

V otváracom zápase sa náš tím stretol so Zvo-
lenčanmi, ktorí si veľmi želali uspieť na domácej 
pôde, a tak konečne pretrhnúť našu víťaznú šnú-

ru z posledných rokov. Futbalisti SPU v zápase 
jednoznačne dominovali, podarilo sa im však 
streliť len jediný gól, ktorého autorom bol Prí-

stavka. V záverečnom nápore sa domácim poda-
rilo vyrovnať z prísne nariadeného pokutového 
kopu na konečných 1:1. V druhom zápase hráči 
SPU nastúpili proti Košiciam. Zápas sa začal opa-
trne, prvú veľkú šancu si vypracoval náš súper, 
ale vynikajúci Candrák v našej bráne ju skvelým 
zákrokom zneškodnil. Po tomto momente sa už 
Košice do vážnejšej šance nedostali, na ihrisku 
jednoznačne dominovali naši futbalisti a zvíťazi-
li 5:0. Góly strelili: Krajčovič 2, Kirchner, Jambor 
a Récky. V záverečnom zápase turnaja domáci 
porazili Košičanov „len“ 4:1 a víťazom turnaja sa 
po štvrtýkrát za sebou stala SPU. 

Na turnaji SPU reprezentovali: Candrák, Chlpík, 
Žarnovský, Hrnčár, Galo, Lörinc, Savov, Ducsay, 
Dobiaš, Prístavka, Sollár, Mindek, Kováčik, Kirch-
ner, Jambor, Krajčovič, Angelovič, Tokár  a Réc-
ky.. Budúci ročník turnaja  organizuje SPU Nitra. 

Roman Récky, predseda Športovej komisie 
OZ PŠaV pri SPU v Nitre 

 oZnAm                        

 poZÝVAme                        

Futbalový výber našej univerzity, zložený zo zamestnancov a doktorandov, sa opäť zúčastnil na tradičnom Futbalovom turnaji troch univerzít 
o putovný pohár rektora. Tento rok sa podujatie uskutočnilo 17. septembra pod záštitou Technickej univerzity vo Zvolene. Na futbalovom 
ihrisku v Kováčovej nastúpili proti sebe mužstvá UVLF v Košiciach, SPU v Nitre a domáceho Zvolena. 

Účastníci stretávky            Foto: archív IMZ

Business English B2
Termín kurzu: 1. 10 . 2015 - 4. 2. 2016 (45 vyuč. h.)
Rozvrh: ŠT 18.00 - 20.30
Uzávierka: ihneď

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

WHAT`S UP?
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/2
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5)

V súvislosti s príchodom britskej automobilky Jaguar Land Rover sa niektoré personálne agentúry zaoberali jazy-
kovou úrovňou nášho obyvateľstva. Skonštatovali, že najviac pracovných príležitostí je v západnej časti Slovenska, 
ale zamestnávatelia stále narážajú na slabú znalosť cudzích jazykov. Aj preto  E – KU ponúka veľkú variabilnosť 
jazykovej prípravy. Osobitne odporúča špecializovaný kurz Business English pre stredne pokročilých (B2).  Kurz je 
vhodný aj ako príprava na skúšku Business English Cambridge B2 (Vantage).

Skúšky Cambridge English CAE a FCE
Uzávierka prihlášok:  13. 10. 2015  
Termín skúšok:  CAE – 2. 12., FCE – 1. 12. 2015
Prihlášky aj online!

# #

Partner výstav 
Profesia days 2015
Job Expo 2015

Ako povedal prof. I. 
Hričovský, v záhradke či 
v sade nastávajú situá- 
cie, keď nevieme ako 
správne postupovať. 
Aj preto pred časom 
s radosťou súhlasil s 
vytvorením elektronic-
kého záhradkárskeho 
fóra, v rámci ktorého 
záujemcom odpovedá 

na témy súvisiace so záhradkárčením a sadov-
níctvom. Popularita poradenského profilu na Fa-
cebooku Rady.do.zahrady.profesor.Hricovsky sa 
rýchlo rozrástla a stal sa obľúbeným v mnohých 
domácnostiach na Slovensku i v Čechách. Stále 
je však veľa tých, ktorí nemajú možnosť prečítať 
si praktické rady na internete. Najmä im, ale aj 
ďalším záujemcom, iste poslúži nová publikácia 
obsahujúca 265 otázok a odpovedí. Jej krstným 
otcom sa stal primátor Nitry Jozef Dvonč a riadi-
teľ Agrokomplexu Eduard Krcho. Na záver krstu 
záujemcom novú knihu osobne podpísal prof. I. 
Hričovský.                              rch

To je názov novej plnofarebnej publikácie, 
ktorú napísal nestor slovenského ovocinár-
stva prof. Ivan Hričovský spoločne s Borisom 
Horákom. Slávnostný krst sa konal 22. au-
gusta na výstave Agrokomplex.

Osvedčené rady do záhrady

Futbalistov SPU podporila svojou účasťou aj predsedníčka Univerzitnej organizácie OZ doc. 
Zuzana Hlaváčová (vľavo)            Foto: archív RR 

Zo súťaže Kotlík TF                 Foto: archív TF   


