
Večer otvorila moderátorka doc. Danka Mo-
ravčíková, ktorá privítala vzácnych hostí, medzi 
nimi aj ministra pôdohospodárstva Ľubomíra 
Jahnátka. V programe sa predstavil FS Zobor, 
detský FS Borinka, Kristína Uhlíková, Juraj Ja-
ník, muzikanti z Cimbalovej hudby Zobor pod 
vedením Viliama Hubinského, Andrea Zimá- 
nyiová a Juraj Burian. Záver koncertu patril tancu 
z filmu Tanec medzi črepinami v podaní Mareka 
Ťapáka a sólistov. Účinkujúci sa rozlúčili s pub-
likom piesňou Tichá noc. Keďže hlavným posla-
ním koncertu bolo obdarovanie a snaha pomôcť 
tým, ktorí to potrebujú, prítomným sa prihovoril 
rektor SPU prof. Peter Bielik, ktorý zdôraznil, že 
dobročinnosť je neoddeliteľná súčasť Vianoc. 
Poďakoval sponzorom večera a všetkým, ktorí 
nezostali ľahostajní a prostredníctvom svojho 

finančného príspevku pomôžu zlepšiť kvalitu ži-
vota študentov so špecifickými potrebami. „Prvý 
rok sme podporili Správu zariadení sociálnych 
služieb mesta Nitry pre autistické deti, v ďalších 
sme finančný výťažok venovali na zakúpenie lupy 
pre slabozrakých či úpravu priestorov pre hendi-
kepovaných študentov. Tohtoročný výťažok bude  
použitý na skvalitnenie života študentov so špe-
cifickými potrebami v študentských domovoch,“ 
povedal rektor. Symbolicky za študentov SPU fi-
nančný výťažok vo výške 740 eur prevzal Lukáš 
Both, študent 3. ročníka FEM (na snímke), ktorý 
poďakoval vedeniu univerzity za nádherný dar 
v podobe hudobného zážitku, ako aj za to, že 
nezabúda na študentov so špecifickými potreba-
mi. „Keď má človek motiváciu, dokáže prekonať 
každú prekážku, a to aj napriek svojmu hendike-
pu. Ďakujem našej alma mater, že nám dala túto 
možnosť,“ povedal. Aj tento rok bol vianočný kon-
cert obohatený o sprievodné podujatie Vianočné 
mestečko pod aulou SPU, nechýbala ani predajná 
výstava výtvarných prác študentov FZKI,  ktorá sa 
opäť rozhodla venovať výťažok z predaja do zbier-
ky na podporu študentov SPU so špecifickými po-
trebami. Finančným darom do zbierky prispela aj 
UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Predvianočnú atmo-
sféru dotvárali koledy v podaní členov Divadielka 
na Osmičke.                                                            rch
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polnohospodár
Príbeh o vianočnom 

jablku poznám už dáv-
no, no zistila som, že 
veľa ľudí o ňom nevie. 
Rozpoviem vám ho.

Jablko symbolizuje 
svojím vzhľadom a zlo-

žením rodinu. Tento príbeh rozprávali starí ľu-
dia práve pri príležitosti vianočných sviatkov, 
keď jablko nesmelo, a dodnes nesmie, chýbať 
na vianočnom stole. Dnes už hádam vieme zo 
starých tradícií len to, že sa počas štedrej veče-
re rozkrája na toľko častí, koľko ľudí je pri sto-
le, každý musí ten svoj kúsok zjesť, aby rodina 
aj nasledujúci rok držala pokope v dobrom 
i v zlom. No to ostatné je už akosi zabudnu-
té, takže spomínajte. Jablko stojí na kvetnom 
lôžku – to je jeho základ, ako základ rodiny. 
Vnútri neho sa nachádza jadrovník s dvanás-
timi jadierkami, ktoré predstavujú základnú 
bunku rodiny – tvoria ju dvaja starí rodičia zo 
strany otca, dvaja zo strany matky, ďalšie zrn-
ká symbolizujú otca a matku. Zvyšných šesť 
patrí deťom (v minulosti nebolo zvykom mať 
jedno či dve deti). Tým je jadro uzatvorené. 
Okolo jadrovníka sa nachádza dužina, ktorá 
predstavuje ostatnú rodinu – otcových či mat-
kiných súrodencov, ich deti – teda najbližšiu 
rodinu. To celé je obalené šupkou, ktorá tvorí 
akúsi bránu do rodiny. Cez ňu sa do „dužiny“ 
dostávajú noví členovia – nevesty, zaťovia, ich 
potomstvo, ale cez ňu aj odchádzajú tí, ktorí 
opustili tento svet. (Neustály kolobeh života.)

V jablku sa často nájde, a priživuje sa na jeho 
dužine, červík. Aj na toho pamätá legenda. Tú 
viem tiež od svojej mamičky, ktorá hovorieva-
la, že „na každej jabloni sa nájde červivé jabl-
ko, ktoré buď samo odpadne, alebo sa červík 
vyreže“, a často to ostatných bolí…

Celé jablko drží stopka, ktorá ho dotvára 
a v minulosti ho spájala „s jabloňou“. Tu prí-
beh o symbole rodiny končí. Komu by nedali 
pokoj tie zvyšné jadierka, treba všetky z jabl-
ka vybrať, dať do nádobky s vodou, tie živé 
zostanú na dne a tie, ktoré nie sú potrebné 
alebo „pomaly usychajú“, alebo vyplávajú na 
povrch. Zmysel tohto dôvetku si každý iste vie 
vysvetliť sám. Ja som mu ako dieťa dlho nero-
zumela a keď som sa spýtala, čo to znamená, 
dostala som odpoveď: „Raz to pochopíš…“

Celej akademickej obci SPU v Nitre prajem prí-
jemné vianočné sviatky a zaslúžený oddych 
v kruhu svojich najbližších.

PaedDr. Mária Danková,
nitrianska poetka a priaznivkyňa SPU 

Otvoriť srdcia vianočnej atmosfére a nastoliť pokoj v  duši je ústredná myšlienka 
koncertu Vianočný dar SPU, ktorý z iniciatívy a pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. 
Petra Bielika, PhD., organizuje SPU v Nitre. Tohtoročný 5. ročník sa konal 9. decembra.

K Vianociam - dávny symbol 
rodiny

Aby sa pokoj a pohoda 
usadili vo vašich domovoch

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 
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Vianočný dar SPU otvára srdcia

Máme nového profesora

Titul Študentská 
osobnosť Slovenska patrí 
Jakubovi Berčíkovi

Vážení členovia akademickej obce, ctení kole-
govia, milí študenti,

opäť je tu čarovný čas Vianoc, ktorý sa už tra-
dične nesie v znamení dobra, pokoja, radosti, 
rodiny. Čas, keď sa snažíme aspoň na chvíľu sa 
zastaviť a zaspomínať si na to, čo nám odchá-
dzajúci rok priniesol, zaželať si splnenie všetké-
ho, čo si prajeme v nastávajúcom roku.

Najkrajšie sviatky v roku vnímam aj ako dobrú 
príležitosť poďakovať sa vám za vykonanú prá-
cu, za to, že každodenne stojíte na strane pozna-
nia, vzdelania, vedy a výskumu a podieľate sa na 
šírení dobrého mena našej alma mater. Ďakujem 
všetkým pracovníkom univerzity, pedagógom 
a študentom, ktorí prispeli k úspešnému 63. 
roku našej univerzitnej existencie. Aj uplynulé 
obdobie bolo pre SPU v Nitre ďalším z význam-
ných medzníkov jej napredovania. Za všetky 
spomeniem predovšetkým to, že SPU úspešne 
obhájila status univerzitnej vysokej školy a bola 
vyhodnotená ako jedna zo siedmich najlepšie 
hodnotených univerzít na Slovensku. Ďalším 
úspechom je vytvorenie nového Výskumného 
centra AgroBioTech, ktoré umožní realizáciu vý-
skumu na medzinárodnej úrovni, aplikovateľné-
ho v praxi.

Vážení spolupracovníci, milí študenti a priate-
lia našej univerzity, prajem vám, aby ste vianoč-
né sviatky prežili v kruhu svojich najbližších, 
aby sa pokoj a pohoda usadili vo vašich domo-
voch. Želám vám počas celého roka 2016 pevné 
zdravie, šťastie, lásku, porozumenie na pracovis-
ku a v rodinách. Študentom prajem veľa úspe-
chov počas skúšok, príjemné zážitky z chvíľ 
strávených na univerzite a veľa radosti z poznat-
kov, ktoré získavajú počas štúdia na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

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

Po predchádzajúcom schválení vo VR prísluš-
ných fakúlt SPU v Nitre, bol vedecko-pedagogic-
ký titul docent priznaný: doc. JUDr. Ing. Jarmile 
Lazíkovej, PhD., z Katedry práva FEŠRR (ha-
bilitovala sa v odbore 3. 3. 16 Ekonomika a ma-
nažment podniku), doc. Ing. Pavlovi Eliášovi, 
PhD., z Katedry botaniky FAPZ (6. 1. 6 Všeobec-
ná rastlinná produkcia), doc. Ing. Marekovi Živ-
čákovi, PhD., z Katedry fyziológie rastlín FAPZ 
(6. 1. 9 Fyziológia plodín a drevín), doc. Ing. 
Jánovi Kováčovi, PhD., z Katedry environmen-

tálnej a lesníckej techniky, FEVT TU vo Zvolene 
(5. 2. 46 Poľnohospodárska a lesnícka technika), 
doc. Ing. Ondrejovi Lukáčovi, PhD., z Katedry 
elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF 
(5. 2. 46 Poľnohospodárska a lesnícka technika), 
doc. Ing. Štefanovi Koprdovi, PhD., z Katedry 
informatiky FPV Univerzity Konštantína Filozo-
fa v Nitre, (5. 2. 46 Poľnohospodárska a lesnícka 
technika) a doc. Ing. PaedDr. Jaroslavovi Jedlič-
kovi, PhD., z Katedry ovocinárstva, vinohradníc-
tva a vinárstva FZKI (6. 1. 10 Záhradníctvo).         r

Rektor odovzdal dekréty novým docentom
Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 30. novembra, odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., dekréty siedmim 
novým docentom.

Na slovenských vysokých školách pribudlo 29 
nových profesorov. Medzi nimi je aj prof. doc. 
Ing. Roman Gálik, PhD., z Technickej fakulty 
SPU, profesor v študijnom odbore poľnohospo-
dárska a lesnícka technika. Menovacie dekréty 
novým profesorom odovzdal 24. novembra v Pre-
zidentskom paláci prezident SR Andrej Kiska.      r

Noví docenti   Foto: za

Foto: za

Slávnostnú atmosféru dotvárali koledy v podaní speváčok z Divadielka na Osmičke. 
Na snímke s DJ Romanom           Foto: za

Top študentskou osobnosťou Slovenska za aka-
demický rok 2014/2015 sa stal Ing. Jakub Ber-
čík, PhD., dnes už odborný asistent na Katedre 
marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a 
manažmentu, ktorý zároveň zvíťazil v kategórii 
Ekonómia.  Absolútny víťaz je zároveň jedným 
z 11 laureátov, ktorí si 14. decembra  v Bratislave 
prevzali ocenenie Študentská osobnosť Sloven-
ska. Víťazkou kategórie Poľnohospodárstvo, les-
níctvo, drevárstvo sa stala Ing. Lenka Kuželová, 
PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva. 
Projekt Študentská osobnosť Slovenska organi-
zuje Junior Chamber International – Slovakia. 
Tento rok v 11 kategóriách nominovali jednotlivé 
fakulty a pracoviská SAV celkovo 75 študentov a 
doktorandov vo veku 18 – 35 rokov.                r

Redakcia Poľnohospodára vám praje príjemné predsviatočné čítanie, 
krásne Vianoce a do nového roka všetko najlepšie.
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Organizátorom bola Vidiecka platforma (VP) 
v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidie-
ka, Agentúrou pre rozvoj vidieka a SPU v Nitre. 
Zúčastnilo sa na nej 380 mladých, malých a ro-
dinných farmárov, odborníkov, politikov a zá-
stupcov neziskových organizácií. Medzi hosťami 
bola Laura Lorenzo, predstaviteľka World Rural 
Forum zo Španielska, ktorá predstavila globálny 
pohľad, realizácie a postrehy v oblasti podpory 
malých rodinných fariem. V úvode VP prezento-
vala svoje  projekty, ktoré reálne pomáhajú slo-
venským farmárom. V rámci pracovných skupín 
sa diskutovalo na témy: pôda, stratégia a koncep-
cia, nová legislatíva pre malého farmára, Program 
rozvoja vidieka (PRV) 2014 - 2020, zdravé školské 
stravovanie, vzdelávanie, financovanie a príprava 
biznis plánov a odbytových možností. Závery z 
pracovných skupín priniesli zaujímavé návrhy 
riešení. V oblasti pôdy otvoriť prístupovú zmluvu 
Slovenska do EÚ a predefinovať pôdu ako národ-

né bohatstvo, sprístupniť 400-tisíc hektárov opus-
tenej pôdy mladým a malým farmárom, umožniť 
zákonné ukončenie prenájmu pôdy päťročnou 
výpovednou lehotou a urýchliť pozemkové úpra-
vy a register obnovenej evidencie pozemkov. V 
oblasti Novej legislatívy pre malého farmára  sú-
strediť do jedného zákona všetky platné a vyho-
vujúce normy, navrhnúť nové normy na základe 
zabehnutých európskych a svetových modelov  
a zjednodušiť legislatívu týkajúcu sa rodinného 
podnikania. V oblasti vzdelávania treba systema-
ticky budovať vzťah k pôde,  vytvoriť jednotný 
vzdelávací portál pod hlavičkou VP, vytvoriť kva-
litné regionálne kontaktné body na vykonávanie 
podpory, pomoci a poradenstva aj v oblasti pro-
jektových a neprojektových podpôr v rámci PRV, 
vytvárať udržateľné biznis modely a vzdelávať 
deti v oblasti pestovania, prípravy stravy, spozná-
vania a uvedomovania si jej zdravotných a iných 
účinkov.        Doc. Ing. Zuzana Palková, PhD., TF

Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja SPU získala spolufinancovanie medzi-
národnej vedeckej konferencie z Kooperatívne-
ho výskumného programu OECD pre riadenie 
biologických zdrojov pre udržateľné poľno-
hospodárske systémy (CRP). Záštitu nad podu- 
jatím prevzalo Zastúpenie Európskej komisie v 
SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a VÚC Nitra.   

S úvodným prejavom vystúpil vedúci zastú-
penia EK na Slovensku Dušan Chrenek, hlavný 
štátny radca Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR Peter Dupej a štátna 
tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva 
a RV SR Magdaléna Lacko-Bartošová, ktorá v 
kontexte najvýznamnejších tohtoročných me-
dzinárodných aktivít vyzdvihla prijatie agendy 
trvalo udržateľného rozvoja a 17 trvalo udr-
žateľných cieľov (SDGs) na septembrovom 
samite OSN v New Yorku, aktuálne prebieha-
júcu klimatickú konferenciu Zmluvných strán 
Rámcového dohovoru OSN k zmene klímy 
(COP21) v Paríži, ako aj to, že rok 2015 je Me-
dzinárodným rokom pôdy. 

Program CRP na konferencii reprezentoval 
predseda Vedeckej poradnej rady Gary Fitt z 

Austrálie, koordinátorka výskumného progra-
mu Janet Schofieldová a nová národná koreš-
pondentka CRP Kristína Gendová-Ruzsíková. 
OECD bola zastúpená aj expertom pre zelený 
rast v poľnohospodárstve Dimitrisom Dia- 
kosavvasom, ktorý medzinárodnej vedeckej ko-
munite priblížil Stratégiu zeleného rastu OECD 
a jej implikácie pre sektor poľnohospodárstva. 
Na podujatí  vystúpili rečníci z 19 krajín, me-
dzi nimi poprední vedci z Holandska (Jan Dou- 
we van der Ploeg a Willem Bruil), Spojeného 
kráľovstva (Janet Dwyer a Les Firbank), Ta-
lianska (Francesco Di Iacovo), Kanady (Robert 
Corry, Ian Thompson), USA (David L. Brown), 
Nemecka (Walter Leal), ČR (Věra Majerová) a 
ďalších krajín. Cieľom diskusií v rámci troch 
sekcií orientovaných na revitalizáciu vidiec-
kej ekonomiky a vidieckych komunít, envi-
ronmentálne prístupy v udržiavaní vidieckej 
krajiny, poľnohospodárstvo a územné pláno-
vanie  bolo najmä hľadanie nových prístupov 
k riešeniu daných tém. Výstupy konferencie 
budú distribuované aj prostredníctvom infor-
mačných kanálov OECD. Viac o konferencii na 
www.surap.eu.

  Ing. Marcela Chreneková, PhD., FEŠRR  

Na SPU v Nitre sa 3.- 4. decembra diskutovalo o udržateľnosti vidieckych oblastí. 

 RADI UVEREJŇUJEME  

Vidiek žije! 

Na SPU sa konala prvá vedecká konferencia 
na Slovensku spolufinancovaná z OECD

Otvoriť najvážnejšie problémy a aspekty, ktorým čelí slovenské poľnohospodárstvo, spraco-
vanie a produkcia potravín a priniesť na ne adekvátnu odpoveď vo forme návrhov riešení, 
ktoré by pozitívne prispeli k ozdraveniu a oživeniu života na vidieku, bol hlavný cieľ konfe-
rencie Vidiek žije, ktorá sa konala 19. novembra na SPU.

SPU navštívil veľvyslanec 
Gruzínskej republiky

Slávnostné oceňovanie 17 študentov bakalár-
skych, inžinierskych a doktorandských študijných 
programov, na ktorom sa zúčastnili prorektori, de-
kani a prodekani fakúlt, sa konalo 18. novembra 
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 
(17. 11.), ktorý si pripomínane aj ako Deň boja za 
slobodu a demokraciu. Ďakovný list si ocenení štu-
denti prevzali z rúk rektora SPU prof. Petra Bielika, 
ktorý ocenil ich snahu byť úspešnými v štúdiu a 
aj v iných aktivitách, ktorým sa venujú. Zároveň 
poďakoval pedagógom za ich záslužnú prácu pre 
univerzitu a svojich študentov, ktorá sa prejavila v 
mnohých vedeckých, umeleckých či odborných 
úspechoch. Úspešní študenti boli ocenení aj finanč-
nou odmenou vo výške 350 eur. Za ocenených sa 
poďakovala Veronika Prepilková z FBP. 

Za FAPZ si ocenenie prevzala Anna Jabrocká (3. 
rok bakalárskeho štúdia), Bc. Ľuba Filová (2. rok 
inžinierskeho štúdia), Ing. Kristýna Kunderlíková 
(3. rok doktorandského štúdia), za FBP Veronika 
Prepilková (3. rok bakalárskeho štúdia), Bc. Ale-
xandra Kovácsová (2. rok inžinierskeho štúdia), 
Ing. Dagmara Packová (3. rok doktorandského 
štúdia). FEM ocenila výsledky študenta Bc. Ma-
reka Režnáka (2. rok inžinierskeho štúdia) a Bc. 
Adriany Jurdovej (2. rok inžinierskeho štúdia), 
FEŠRR Jozefa Hurtu (2. rok bakalárskeho štúdia), 
Bc. Adriány Bakošovej (2. rok inžinierskeho štú-
dia) a Ing. Ľubice Majstríkovej (3. rok doktorand-
ského štúdia). FZKI navrhla na ocenenie študentov 
3. roku doktorandského štúdia - Ing. Zuzanu Ďu-
ránovú, Ing. Jaroslava Bažíka a Ing. Radoslava 
Kobolku, TF Martina Masára (3. rok bakalárskeho 
štúdia), Bc. Mariána Kiševa (1. rok inžinierskeho 
štúdia) a Ing. Martina Pšenku (3. rok doktorand-
ského štúdia).                rch

Rektor ocenil 
najlepších študentov 

Workshop medzinárodného 
doktorandského programu 

V rámci medzinárodného PhD. programu Wel-
fare, biotechnológie a kvalita živočíšnej produk-
cie, do ktorého je okrem talianskej Univerzity v 
Molise a poľskej Univerzity technológie a prírod-
ných vied v Bydgoszczi zapojená aj SPU v Nitre, 
sa 26. novembra  v Campobasso, Taliansko, konal 
medzinárodný workshop s názvom Poľnohos-
podárstvo, chov hospodárskych zvierat, techno-
lógia potravín a biotechnológie. Organizačne ho 
zabezpečil a otvoril hlavný koordinátor progra-
mu prof. Giuseppe Maiorano. Z pedagogických 
pracovníkov SPU sa na podujatí zúčastnili ako 
predsedajúci jednotlivých sekcií: hlavný koordi-
nátor programu prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., 
doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., (FBP) a doc. 
Ing. Branislav Gálik, PhD., (FAPZ). Doktorandi zo 
všetkých troch uvedených univerzít prezentovali 
výsledky svojich prác. Za FBP vystúpil s príspev-
kom Ing. Michal Kováč, Ing. Lenka Trembecká a 
Ing. Tomáš Fekete, FAPZ reprezentoval Ing. Ró-
bert Herkeľ a Ing. Ondrej Hanušovský. Výsled-
kom workshopu je recenzovaný zborník abstrak-
tov s 22 príspevkami. Na záver podujatia vystúpil 
rektor univerzity v Campobasso prof. Gianmaria 
Palmieri, ktorý vyjadril presvedčenie, že me-
dzinárodný PhD. program úspešne pokračuje v 
zmysluplnej a efektívnej kooperácii a zdôraznil 
potrebu zapájania študentov do medzinárodných 
aktivít v európskych súvislostiach. 

Doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., FBP

O rozvoji spolupráce v oblasti vzdelávania 
rokoval 1. decembra na SPU v Nitre veľvysla-
nec Gruzínskej republiky v SR Alexander Nal-
bandov a obchodný radca Gruzínskej republi-
ky (GR) v SR Mikheil Chkhikvadze s rektorom 
SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD. 

Stretnutie sa konalo z iniciatívy Ministerstva 
hospodárstva SR, hostí sprevádzal hlavný štátny 
radca MH SR Pavol Vakoš. 

Rektor prof. P. Bielik oboznámil veľvyslanca A. 
Nalbandova s výsledkami svojej nedávnej pra-
covnej návštevy dvoch gruzínskych univerzít – 
Gruzínskej technickej univerzity, s ktorou bolo 
podpísané memorandum o spolupráci a uvažuje 
sa o rozvíjaní programu Erasmus + a Poľnohos-
podárskej univerzity. „Dúfame, že spoluprácu 
pretavíme do reálnej podoby a budeme môcť 
privítať gruzínskych študentov a  pedagógov na 
SPU v Nitre,“ povedal rektor a zároveň sa vyjad-
ril, že treba hľadať účinnú a razantnú spoluprá-
cu aj na úrovni rezortov, vlády, hľadať rámce 
finančnej podpory partnerským akademickým-
vzťahom. Veľvyslanec A. Nalbandov vysoko 
ocenil návrhy a možnosti na spoluprácu prezen-
tované rektorom SPU. „Máme záujem rozvinúť 
aktívnu  kooperáciu na úrovni regiónov a SPU 
v Nitre je pre nás jedna z najdôležitejších uni-
verzít, keďže Gruzínsko je, tak ako Slovensko, 
poľnohospodárska krajina,“ povedal. V rámci 
ďalšieho programu si hostia prezreli priestory 
Výskumného centra AgroBioTech.              rch

Ocenenie NSK pre profesora 
Jozefa Bullu

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 
2014 udelili 20. novembra trom osobnostiam, kto-
ré sa pričinili o jeho rozvoj, obohatili ľudské po-
znanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili 
sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi 
sveta - herečke Hildegarde Augustovičovej, ar-
cheológovi a historikovi Alexandrovi Ruttkayovi 
a pedagógovi SPU v Nitre  prof. Jozefovi Bullovi. 
Významnému vedeckému pracovníkovi v oblasti 
genetiky hospodárskych zvierat a dlhoročnému 
pedagógovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. Jozefovi Bullo-
vi, DrSc., kraj udelil cenu za mimoriadne celoži-
votné zásluhy o rozvoj slovenskej vedy a školstva 
a za šírenie dobrého mena kraja a Slovenska v za-
hraničí. V rokoch 1987 – 2000 pôsobil vo funkcii 
riaditeľa Ústavu genetiky a reprodukcie hospodár-
skych zvierat, v roku 2001 bol poverený zriadením 
Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU a bol 
jej dekanom. V súčasnosti pôsobí ako emeritný 
profesor na Katedre fyziológie živočíchov FBP. 
 

Medaila Juraja Fándlyho pre 
profesora Pavla Eliáša 

V znamení 265. výročia narodenia Juraja Fán-
dlyho sa v júni  vo Zvolene konalo 15. Valné zhro-
maždenie Slovenskej spoločnosti pre poľnohos-
podárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske 
vedy pri SAV v Bratislave, na ktorom predseda 
spoločnosti prof. Jozef Golian odovzdal medailu 
Juraja Fándlyho osobnostiam, ktoré významným 
spôsobom posunuli hranice vedy a vzdelávania, 
zaslúžili sa o ich rozvoj a výchovu novej generácie 
odborníkov. Medzi ocenenými bol aj prof. RNDr. 
Pavol Eliáš, CSc., z Katedry ekológie FEŠRR, kto-
rému bola medaila udelená za rozvoj poznania v 
ekológii a ochrane biodiverzity.                    r 

Doktorandi FAPZ medzinárodne
V novembri sa doktorandi FAPZ Ing. Michal Vl-

ček a Ing. Kristína Candráková zúčastnili na 10. 
medzinárodnej konferencii mladých prírodoved-
cov - Od biotechnológií k ochrane životného pro-
stredia, ktorá sa konala na Univerzite v Zelenej 
Hore v Poľsku a prezentovali výsledky svojej práce 
v sekcii molekulárna biológia. Účastníci podujatia  
získali informácie o inžinierstve tkanív a vnútor-
ných orgánov a odpovede na otázku, či stále po-
trebujeme prírodovedcov. M. Vlček, K. Candráko-
vá a Š. Baranovič navštívili 27. novembra aj univer-
zitu v maďarskom Debrecíne, aby na konferencii 
predstavili výsledky svojich vedeckých prác.       r

Za FAPZ si ocenenie prevzala A.Jabrocká  Foto: za

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi            Foto: za

Súčasťou konferencie bola diskusia s politikmi - Vladimírom Chovanom, Igorom Hraškom, Martinom 
Feckom, Jánom Šubákom a Stanislavom Horníkom, ktorú moderovala Adela Banášová             Foto: za

V rámci Študentských dní nitrianskych uni-
verzít 2015 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD., ocenil  úspešných študentov, 
ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, 
úspechy vo vedeckej práci, ale aj v športovej 
a voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami 
reprezentovali univerzitu a šíria jej dobré 
meno doma i v zahraničí.
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SPU v Nitre podpísala v tomto akademickom 
roku memorandum o spolupráci s Univerzi-
tou de Moncton  v Kanade, a tým odštartovala 
vzájomnú kooperáciu medzi oboma inštitú-
ciami. Prvou aktivitou v rámci tohto partner-
stva bola účasť Pierre-Marcela Desjardinsa, 
riaditeľa Inštitútu pre výskum regionálneho 
rozvoja na Univerzite Moncton na workshope 
na SPU v Nitre k implementácii schváleného 
trojročného projektu Empowering Regional 
Development and Innovations (ERDI), poda-
ného v rámci Erasmus+ „Vedomostné alian-
cie". Na projekte participuje pod koordiná-
ciou Karelia University  of Applied Sciences, 
spolu 12 inštitúcií (univerzity a podniky) z 
krajín EÚ a Kanady. Cieľom projektu je nad-
viazať na aktivity konzorcia  univerzít, ktoré 
už doposiaľ spolupracovali a využiť skúse-
nosti z medzinárodnej formy výučby, a to vy-
tvorením modulu v oblasti regionálneho roz-
voja, regionálnej ekonomiky, bioekonomiky a 
inovácií. Výstupom projektu bude kvalitnejšia 
pripravenosť absolventov partnerských uni-
verzít na trh práce, nakoľko na projekte par-
ticipujú aj podniky, ktoré budú počas tvorby 
modulu formulovať požiadavky na vedomosti 
a zručnosti absolventov, ktoré vyžaduje prax. 

Pán riaditeľ, mohli by ste sa s nami pode-
liť o svoje postrehy z tímovej práce v rámci 
uvedeného projektu?

Toto bolo moje prvé stretnutie s tímom  
v Nitre. Výučba v rámci letného semestra v 
Nitre, ako aj projekt  Vedomostné aliancie, sú 
nesmierne zaujímavé  a už teraz sa teším na 
pokračovanie našej spolupráce a  skúsenosti 
ostatných.

Počas svojho pobytu v Nitre ste prednášali 
pre našich študentov o regionálnej ekono-
mike v Kanade. Čo bolo hlavnou myšlien-
kou, ktorú ste zdieľali so študentmi v rámci 
svojej prednášky?

Na prednáške som prezentoval výsledky 
štúdie, ktorú som nedávno vypracoval s dvo-
ma kolegami z Montrealu v Kanade, a ktorá 
zdôraznila najnovší vývoj kanadskej regio-
nálnej ekonomiky. Štúdia venovala osobitnú 
pozornosť vplyvu hospodárskeho poklesu v 
rokoch 2008 - 2009.

Ktorá univerzita v Európe je vaším hlav-
ným partnerom? Aké sú hlavné ciele alebo 
výsledky spolupráce medzi vašou univerzi-
tou a príslušnou univerzitou z EÚ? 

Univerzita de Moncton má vzťahy s niekoľ-
kými európskymi univerzitami. Napríklad s 
Univerzitou Poitiers vo Francúzsku mala nie-
koľko desaťročí výmenný študijný program. 
Tešíme sa na naše nové partnerstvo so Slo-
venskou poľnohospodárskou univerzitou. 
Osobne som pracoval s kolegom, ktorý učil v 
Lyone. Dúfam, že sa rozvinie výskumná spo-
lupráca s profesormi z SPU.

Čo očakávate od spolupráce s našou uni-
verzitou v budúcnosti?

Cieľom spolupráce je byť schopný učiť sa 
od skúseností iných. Tiež dúfam v  rozvoj vý-
skumných partnerstiev, ktoré budú produko-
vať publikácie. Už teraz sa teším na návrat do 
Nitry a výučbu na začiatku apríla.  

Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., 
 poverená prorektorka v oblasti rozvoja SPU  

so zameraním na strategické projekty                  

 RoZhoVoR                                                             
P. M. Desjardins: Dúfam, že sa rozvinie 
výskumná spolupráca s profesormi z SPU

Pro Educo 2015 – Košice v znamení vzdelávania

Aká je výživa v podmienkach nízkeho 
hygienického štandardu?

V Spoločenskom pavilóne v Košiciach sa 24. - 26. novembra konal 9. ročník medzinárodného 
veľtrhu vzdelávania Pro Educo. Po dlhšej odmlke sa na podujatí zúčastnila aj SPU v Nitre.

Na Katedre výživy ľudí FAPZ hosťoval 12. – 16. októbra pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D., 
zástupca vedúceho Katedry vojenského vnútorného lekárstva a vojenskej hygieny na Fakul-
te vojenského zdravotníctva Univerzity obrany v  Hradci Králové, ČR. Študentov 2. ročníka 
inžinierskeho štúdia odboru výživa ľudí oboznámil s  problematikou výživy vojakov Českej 
republiky počas bežného dňa, ale aj v nasadení, teda v extrémnych podmienkach. Keďže sa 
zúčastnil na vojenskej misii v Afganistane, z vlastných skúseností priblížil situáciu v tejto kra-
jine, najmä spôsob stravovania vojakov, účastníkov misií.

Energeticky a nutrične vyvážené stravova-
nie vojska má priamy dopad na zdravotný stav, 
fyzickú a duševnú pripravenosť pre plnenie 
náročných vojenských úloh a je základným 
predpokladom pre vytvorenie funkčnej a bo-
jaschopnej armády. Výživové odporučenia vy-
chádzajú z odporúčaných výživových dávok 
všeobecne platných pre civilné obyvateľstvo, 
pričom odporúčania pre stravovanie vojakov 
podliehajú modifikácii z dôvodov špecific-
kého zamestnania vojenských profesionálov.

Ako V. Pavlík povedal, v prípadoch, keď nie je 
možné podať čerstvo uvarenú stravu, všetky vy-
spelé armády sveta využívajú systém bojových 
dávok potravín (BDP). „Legislatívny rámec, ako 
má po nutričnej stránke vyzerať bojová dávka po-
travín, určuje štandardizačná dohoda NATO, me-
novite STANAG 2937. Jej obsahom sú odporúča-
nia, aby hlavnou zložkou bojovej dávky boli pred-
pripravené pokrmy, ktoré môžu byť konzumova-
né bez pridania vody, ďalšej úpravy, prípadne bez 
ohrevu. Norma STANAG 2937 tiež určuje mini-
málnu energetickú hodnotu dávky, ktorá nesmie 
klesnúť pod 13 400 kJ. V súčasnosti je pre potre-
by Armády Českej republiky (AČR) vyrobených 
a dodávaných sedem BDP označených číslicami 
I – VII, ktoré sa líšia skladbou hlavných pokrmov.“

V prípadoch možného nasadenia vojakov AČR 
do oblastí mimo mierneho klimatického pásma 
dochádza k výraznému navýšeniu potreby cel-
kovej energie, stúpajú najmä nároky na zvýšený 
príjem sacharidov a dostatočný príjem tekutín 
vrátane zvýšenej dávky minerálov. Preto AČR od 
roku 2012 vyvíja BDP-T, dávku potravín určenú 

pre tropickú alebo arktickú oblasť. „Novinkou 
v tejto navrhovanej dávke je i sušené mäso, spl-
ňujúce nároky na malú hmotnosť a množstvo 
energie (kilojoulov) v danom objeme stravy. 
Neoddeliteľnou súčasťou dávky je napr. suše-
né ovocie, vhodné ako zdroj pohotového cukru 
alebo navýšenie dávky soli,“ dozvedeli sme sa.

„Možno konštatovať, že súčasné BDP v AČR 
vyhovujú po energetickej a nutričnej stránke. 
V súlade so STANAG 2937 je forma BDP plne 
kompatibilná s ostatnými bojovými dávkami ar-
mád NATO. Hotové pokrmy sú hlavným potravi-
novým komponentom bojových dávok potravín 
v armádach NATO. Ich ďalší vývoj v súlade s no-
vonavrhovanými BDP-T pre potreby AČR musí 
byť zameraný na rozširovanie sortimentu, zlep-
šenie senzorických a funkčných vlastností pri sú-
časnom dodržiavaní nutričnej a energetickej hod-
noty dávky,“ uzatvoril MUDr. Vladimír Pavlík. 

Doc. Ing. Marta Habánová, PhD., FAPZ

Podujatie sa zameriava na ponuku a propagá-
ciu vzdelávania žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ, 
ako aj na možnosti uplatnenia sa absolventov na 
trhu práce. Prechodné pôsobisko vo výstavných 
priestoroch našli stredné školy (najmä z regió-
nu), slovenské a zahraničné VŠ, ďalšie vzdeláva-
cie inštitúcie a potenciálni zamestnávatelia. Or-
ganizátori v tomto roku zaznamenali rekordný 
počet vystavovateľských subjektov - 80. Účasť 
SPU na podujatí v Košiciach mala v porovnaní 
s obdobnými akciami konanými v októbri v Bra-
tislave a Nitre (písali sme o nich na stránkach 
Poľnohospodára) určité špecifiká. Okrem spoje-
nia prezentácie SŠ  a VŠ a vzdialenosti to bola 
aj potenciálna základňa záujemcov o štúdium 
podmienená určitými geografickými preferen-
ciami pri výbere destinácie. Expozícia SPU v 
Nitre netrpela nezáujmom. Svoje kroky k nej na-
smerovali najmä študenti stredných odborných 
škôl regiónu: SOŠ veterinárna, SOŠ poľnohos-
podárstva a služieb na vidieku, ale aj obchodné 
akadémie, hotelové akadémie, strojári, v men-
šine boli gymnazisti. Ponúknuť sme tak mohli 
študijné portfólio všetkých fakúlt univerzity. Pri-
chádzali nielen maturanti, ale aj študenti tretích 
či dokonca druhých ročníkov (najmä veterinári). 
V expozícii SPU sa zastavovali aj absolventi VŠP, 
alebo mladší s diplomom SPU, aby zaspomínali 
a nechali pozdravovať svojich pedagógov, ktorí 
ešte aktívne pôsobia na univerzite. Medzi náv-
števníkmi nechýbali ani takí, ktorí aj po rokoch 

vyjadrovali smútok nad odchodom univerzity 
z Košíc a s tým súvisiacim prázdnym miestom 
v dostupnosti vzdelávania v regióne. Pozitívne 
boli okrem základnej ponuky študijných progra-
mov hodnotené napríklad aj možnosti študij-
ných pobytov v zahraničí, spájanie teoretického 
štúdia s praxou, doplňujúce pedagogické štú-
dium a pod. Otázky smerovali tiež k uplatneniu 
absolventov, ubytovaniu a stravovaniu a k do-
stupným voľnočasovým aktivitám. 

Čo možno konštatovať pri hodnotení účasti na 
veľtrhu? Napriek nižšiemu počtu návštevníkov v 
porovnaní so spomínanými akciami v Bratisla-
ve a Nitre bol záujem vyhranenejší, prevažova-
li konkrétne okruhy otázok. Veľmi nápomocné 
boli študijné príručky, ktoré aspoň orientačne 
umožňovali odpovedať na otázky o konkrét-
nych predmetoch v rámci študijných programov. 
Spravodaj Poľnohospodár poskytoval priestor 
pre lepšiu ilustráciu reálnych pomerov na uni-
verzite. Východoslovenský región by určite ne-
mal zostávať na okraji záujmu, ako významný 
moment sa javí aktívna práca s riaditeľmi a pe-
dagógmi stredných škôl v regióne (adresné sme-
rovanie), keď by účasť SPU bola vyvrcholením 
takejto spolupráce v podobe priameho kontaktu 
s už čiastočne informovanými študentmi. Vtedy 
by študenti snáď viac prichádzali s konkrétnymi 
otázkami a otvorenými postojmi.

 PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.,
Ing. Katarína Šimončíková, SlPK

Pplk. V. Pavlík priblížil študentom spôsob stra-
vovania vojakov, účastníkov zahraničných misií                                      

Zástupcovia Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU sa zúčastnili na dvoch významných pro-
jektových stretnutiach v rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu TEMPUS PACAg-
ro – Verejná akreditácia poľnohospodárskych študijných programov v Rusku (543902-TEM-
PUS-1-2013- SK-TEMPUS-SMGR). Obsahom projektu je  vzájomná výmena skúseností z národ-
ných a európskych procesov akreditácie, riadenia kvality a zvyšovania atraktívnosti poľnohos-
podárskych študijných programov.

Prvé projektové stretnutie sa konalo od 26. do 
29. októbra na Štátnej poľnohospodárskej uni-
verzite (ŠPU) v Sankt Peterburgu v Rusku. Zú-
častnila sa na ňom dekanka FEM a hlavná koor-
dinátorka projektu prof. Dr. Ing. Elena Horská, 
prodekanka FEM pre medzinárodné vzdelávacie 
a výskumné projekty prof. Ing. Iveta Ubrežiová, 
CSc., projektová manažérka CMVVP Ing. Jana 
Gálová, PhD.,  vedúca Katedry matematiky FEM 
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc., a predsed-
níčka FO OZ PŠaV pri FEM Mgr. Radomíra Hor- 
nyák – Gregáňová, PhD. Počas rokovaní sa stretli 
s predstaviteľmi Katedry matematiky a Odboro-
vého zväzu na ŠPU v Sankt Peterburgu. Cieľom 
prvého dňa rokovania (27. 10.) bola prezentácia 
prednášok, zameraných na úlohu profesionálnej 
akreditácie v hodnotení študijných programov 
(ŠP) so zameraním na poľnohospodárstvo v RF. 
S prezentáciou skúseností SPU v Nitre zo súčas-
ného procesu akreditácie na národnej úrovni – 
priority a perspektíva vystúpila prof. E. Horská.  
Podobné semináre budú podľa plánu projektu 
prebiehať v decembri a januári na všetkých part-
nerských univerzitách v Rusku a ich cieľom bude 
diseminovať výsledky doterajšej projektovej čin-
nosti širšiemu okruhu poslucháčov z radov ma-
nažmentu univerzít, učiteľov a študentov.

Garantom druhého projektového stretnutia PAC- 
Agro od 16. do 20. novembra bola Štátna poľno-
hospodárska univerzita v Kaunase (Litva). Z FEM 
SPU sa na ňom zúčastnila prof. E. Horská, prof. 

I. Ubrežiová a doc. J. Repiský, prodekan FEM pre 
výchovno–vzdelávaciu prácu. Stretnutie otvoril 
prof. Dr. Jonas Čapkalis, prorektor pre štúdium 
na ŠPU v Kaunase. V prezentácii sa zameral na 
hodnotenie rozvoja univerzity, dosiahnuté vý-
sledky a uplatňovaný študijný systém, tiež pred-
stavil úroveň litovského poľnohospodárstva a 
vidiecky rozvoj. Dôležitou súčasťou bolo preroko-
vanie predložených projektových aktivít jednot-
livými partnerskými univerzitami na rok 2016 a 
plán diseminácie výsledkov riešenia projektu. Na-
sledovala exkurzia do potravinárskeho podniku v 
Kaišiadoryskom regióne a obchodnej spoločnosti 
s poľnohospodárskou mechanizáciou v meste 
Dotnuva, v ktorom absolvujú odbornú prax štu-
denti ŠPU v Kaunase. Účastníci projektového 
stretnutia sa 19. – 20. novembra zúčastnili aj na 
7. vedeckej konferencii Rural Development 2015: 
Towards the Transfer of Knowledge, Innovations 
and Social Progress, ktorá sa konala na ŠPU v 
Kaunase.  FEM aktívne prezentovala prof. I. Ub-
režiová a prof. E. Horská s témou Globalizácia a 
lokálne alternatívne ekonomické systémy: Prípa-
dová štúdia – Slovenská republika, a doc. J. Re-
piský s témou Hodnotenie investičných projektov 
pre využitie biomasy s uvažovaním rizika. Obe 
prednášky sa podľa reakcie účastníkov konferen-
cie radili k najzaujímavejším. Záver konferencie 
patril politickému fóru Politika Európskej únie vo 
vzťahu k rozvoju vidieka.     

Prof. Ing. Iveta Ubrežiová, PhD., FEM

Na ASU v Kaunase nás zaujala forma prezentácie univerzitných reklamných predmetov       Foto archív IU

TEMPUS PACAgro do ruských regiónov

Foto: archív MH
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Pán Lejko, tak ako vo svojej knihe My a ja – 
pokiaľ nás smrť nerozdelí, píšete, každý člo-
vek na svete má svojich rodičov. Začnime teda 
poporiadku – odkiaľ pochádzate? 

Narodil som sa v krásnej obci Nižný Žipov v 
Trebišovskom okrese v rodine roľníka. Teda som 
východniar ako repa. Moji rodičia boli jednodu-
chí ľudia so základným vzdelaním, no s toľkou 
vierou, životnou múdrosťou a entuziazmom, že 
ja, so svojím vzdelaním a životnými skúsenosťa-
mi, stále nachádzam v ich živote príklady hodné 
nasledovania. Povedané dnešnou terminológiou, 
otec s mamou vychovali sedem poctivých plati-
teľov daní. Mama stála v úzadí, vždy pripravená 
pomáhať bez najmenšieho nároku na oslavu. 
Vďakabohu, žila medzi nami takmer 94 rokov. 
Môžem iba dodať, že sa snažím žiť tak, aby som 
bol hodný otcovho mena.

Definujete sa ako stará klasika. Čo všetko 
možno zahrnúť pod tento pojem vo vašom prí-
pade?

Zrejme narážate na moje vyjadrenie v menova-
nej knihe, že som bol vyrobený klasickým spô-
sobom – nuž, nie som dieťa zo skúmavky J. No 
pokiaľ by som sa mal vyjadriť k starej klasike v 
dnešnej dobe, tak pod týmto pojmom myslím 
najmä zachovávanie toho, čo som zdedil v gé-
noch a k čomu ma tvrdším i láskavejším spôso-
bom viedli moji rodičia. Veľmi stručne by sa to 

dalo povedať aj tak, že keď nevieš pomôcť, nikdy 
neublíž... 

Zaujali ma vaše slová - mám rád ľudí. Vyjad-
rím sa tiež vašimi slovami - ,,človekovia“ sú 
rôzni. Čo pre vás znamenajú ľudia, dobro a zlo? 

Nech je ako chce, môžem jednoznačne pove-
dať, že ľudí mám rád. Verím v dobro človeka. Ale 
nakoniec, keby sme všetci boli iba dobrí, nebola 
by na Zemi trochu nuda? 

Vo svojej knižke citujete známe slová, že kaž-
dý je strojcom svojho šťastia. Za akých okol-
ností a podmienok sa realizovalo a realizuje to 
vaše?

Moje životné šťastie? Myslím, že ho mám pre-
dovšetkým v práci, lebo sa v nej realizujem a  
väčšinou ma baví. Zdá sa mi, že všetky moje ne-
gatívne pocity zo žitia sú spôsobené trochu pre-
hnanými obavami z budúcnosti – či sa dokážem 
postarať o svoju päťdetnú rodinu...

Čomu sa v súčasnosti profesionálne venujete? 
Mám firmu, ktorá sa zaoberá výskumom, vý-

vojom, výrobou a predajom doma aj v zahraničí 
originálnych listových hnojív typu UniverzaL. 

„Neodsudzujem, neposudzujem, neplačem 
ani sa nechválim.“ Možno tieto vaše slová vní-
mať ako životnú filozofiu?

Nie je to celá moja životná filozofia. V každom 
prípade, keď niečo odsudzujem, tak nikdy to nie 
je človek, ale jeho zlé skutky. Keď niečo posudzu-

jem, tak aj preto, aby som sa poučil na cudzích 
chybách, lebo je to múdrejšie ako na vlastných. 
Keď niekoho chválim, tak s radosťou mu vzdá-
vam česť za jeho dobré skutky a zároveň mám 
úmysel chváliť aj zdroj toho dobra.

V mladosti ste sa pohrávali s myšlienkou 
stať sa kňazom. Ste však naším absolventom 
– prečo? 

Hmm, zaujímavá otázka, ale neodpovedá sa 
mi na ňu ťažšie, ako na tie predchádzajúce. 
Keď  premýšľam nad odpoveďou, ani v tom ne-
vidím podstatný rozdiel. Človek sa v princípe 
skladá z tela a duše (duchovna). Aby z neho 
raz v živote čosi vyrástlo, treba sa oňho starať 
po každej stránke... S rastlinou je to podobne. 
Kto tomu neverí, nech sa skúsi nepostarať o na-
rodené dieťa či vzídenú rastlinu. Vieme, ako to 
v oboch prípadoch skončí. Odpoviem však aj v 
chronologickom poriadku – moji rodičia boli už 
v pokročilom veku, keď som si vyberal strednú 
školu. Učil som sa dobre a učitelia mi radili gym-
názium. Bol som už doma z chlapcov sám, a tak 
som sa už v tom veku ,,pasoval“ za budúceho 
živiteľa rodiny. Vcelku sme žili chudobne. Roz-
hodol som sa teda pre strednú priemyselnú ško-
lu poľnohospodársku – pestovateľ-chovateľ. A 
urobil som dobre. Po ukončení s vyznamenaním 
som mal chlieb v ruke. Neuvažoval som o vyso-
koškolskom štúdiu. Prihlášku na VŠ som si dal 
iba preto, aby som nemal v budúcnosti výčitky 
svedomia... A prijali ma. 

Zaujímate sa o dianie na svojej alma mater? 
Vidíte určité možnosti pre spoluprácu s aka-
demickým prostredím?

Samozrejme. O všetkom som veľmi dobre 
informovaný, aj prostredníctvom spravodaja 
Poľnohospodár. Bol som jeho dopisovateľom 
takmer päť rokov počas štúdií, aj ako interný 
ašpirant. Stále ho odoberám. Svoju školu navšte-
vujem často. Mám tu spolužiakov a bývalých 
kolegov – pedagógov. Veľmi dobrú spoluprácu 
mám s Katedrou agrochémie a výživy rastlín 
FAPZ a vždy navštevujem aj prof. Zdenku Gá-
lovú, s ktorou sme ako interní ašpiranti učili 
biochémiu a delili sa o spoločnú kanceláriu. V 
ostatnom čísle Poľnohospodára som si prečítal 
podrobné informácie z otvorenia Výskumného 
centra AgroBioTech. Najbližšiu návštevu uni-

verzity určite spojím s návštevou tohto centra s 
cieľom zistiť možnosti spolupráce.

Onedlho sú Vianoce. Aké zvyky vám navždy 
utkveli v pamäti?

Je ich viacero, ale ako folkloristovi, napríklad 
chodenie po kolede. Na našu veľkú ľudskú ško-
du, mnohé zvyky sa už vytratili, pričom podpo-
rovali nielen vzájomnú komunikáciu navonok, 
ale aj v rodinách. V našej rodine sme mali veľa 
pekných zvykov. Pred večerou, okolo piatej sme 
sa pomodlili a otec – gazda vzal špeciálne veľké 
bobaľki (veľké opekance) a išiel do maštale dať 
ich statku. Vrátil sa do izby, kde sme už všetci 
čakali pri stole a predniesol vianočný vinš. Sa-
dol si za stôl, na ktorom boli koláče, tanierik s 
rozpusteným medom, cesnak a oplátky. Mama 
prstom namočenom v mede urobila každému 
krížik na čele. Jedli sme oplátky s cesnakom a 
medom – na znak zachovania zdravia, potom 
už spomínané bobaľki a kozari (juška z kapusty 
so sušenými hríbmi a ryžou, zahustená zápraž-
kou), samozrejme, bez mäsa. Darčeky boli veľmi 
skromné a netvorili ,,podstatu“ Vianoc ako v sú-
časnosti.                   Renáta Chosraviová

Chcel byť kňazom, vyštudoval však fytotechniku

V prvom rade by 
som sa chcel poďako-
vať bývalej predsed-
níčke prof. Ing. Soni 
Javorekovej, PhD., a 
všetkým členom stra-
vovacej komisie za ich 
doterajšiu činnosť. 

Školské jedálne pra-
videlne denne využíva viac ako 1 500 strav-
níkov. Z toho je zrejmé, že pre niektorých sú 
jedlá málo, pre iných akurát a pre ďalších prí-
liš korenené, slané, sladké či kyslé. Vyhovieť 
všetkým na sto percent je takmer nemožné. 
Snahou komisie však bude, aby čo najviac 
stravníkov odchádzalo po obede či večeri z 
jedální SPU spokojných. Každé jedlo, lepšie 
či horšie pripravené chutí viac, keď je podá-
vané na čistých tanieroch, táckach a keď sa 
konzumuje na čistých stoloch v prívetivom 
prostredí. 

Napriek skutočnosti, že občas je polievka 
menej teplá, hlavné jedlo menej dochutené 
a čaj svojou chuťou pripomína rozpustené 

citrodeko v zafarbenej vode, musím uviesť, 
že osobne som si vždy z daného počtu jedál 
vedel vybrať a nikdy som z jedálne neodchá-
dzal rozladený kvôli jedlu. Môžem úprimne 
povedať, že by som bol spokojný, keby moje 
deti a manželka mohli vo svojich školských 
jedálňach konzumovať také jedlá a v takom 
prostredí, aké konzumujem ja v našich za-
mestnaneckých jedálňach SPU. Toto konšta-
tovanie, samozrejme, neznamená, že nie je 
čo zlepšovať, že som úplne so všetkým spo-
kojný. Vždy je čo zlepšovať, ako v oblasti hy-
gieny, tak i kvality surovín a prípravy jedál, 
kuchárskeho umenia. Potešilo by ma, keby sa 
nám podarilo priblížiť čistotu riadu a prostre-
dia študentských jedální čistote zamestnanec-
kých jedální. 

Verím, že s pomocou zamestnancov jedál-
ní a stravníkov sa nám v blízkej budúcnosti 
podarí uskutočniť pozitívne zmeny. Všetkých 
stravníkov ubezpečujem, že komisia bude po-
kračovať v tradícii zohľadňovania pripomie-
nok stravníkov a ich uvádzania do reálneho 
života.             rch     

 JEDINÁ oTÁZKA                                                      

 ZA NAŠIMI ABSOVENTMI  

prof. Ing. Petrovi Kováčikovi, CSc.,  
novému predsedovi stravovacej komisie 

Na aké problémy sa budete zameriavať  
v nasledujúcom období?

Michal Lejko v roku 2002 z poverenia Zdru-
ženia rodákov z Nižného Žipova začal národo-
pisný a folkloristický výskum, v rámci ktorého 
vydal knihu s tematikou svadba z Nižného 
Žipova v medzivojnovom období a na základe 
svojho scenára aj rovnomennú CD nahrávku. 
Druhou knihou bola Tisíc a 2 vtipy. Ďalej na-
sledoval scenár Živá krížová cesta, podľa kto-
rého vzniklo DVD v šarišskej obci Ražňany pri 
Sabinove. Treťou knihou boli čriepky zo života 
My a ja – pokiaľ nás smrť nerozdelí. Najnovšie 
ukončil prvý variant divadelnej hry na tému 
bezdomovcov a prisťahovalcov.

Foto: za

Projekt, ktorého zámerom je posilniť úlohu 
vysokých škôl v regiónoch, realizuje Minister-
stvo školstva VVaŠ SR v spolupráci so Sloven-
skou akademickou asociáciou pre medziná-
rodnú spoluprácu. Na stretnutí sa zúčastnili 
hostia zo Selyeho univerzity v Komárne, TU 
vo Zvolene, UMB v Banskej Bystrici a UKF v 
Nitre. SPU reprezentovala prorektorka pre in-
formatizáciu a rozvoj doc. Roberta Štěpánková. 
Fokusovú skupinu viedli členovia národného 
tímu expertov projektu HEREG - doc. Danka 

Moravčíková (SPU) a prof. Libor Vozár (UKF).
Cieľom diskusie bolo lepšie porozumieť prí-

ležitostiam a výzvam pre aktívne pôsobenie a 
sieťovanie univerzít v regionálnom rozvoji s os-
tatnými aktérmi, zhodnotiť mieru zapojenia uni-
verzít do sociálneho, kultúrneho a environmen-
tálneho rozvoja regiónu, ako aj mieru priprave-
nosti univerzít na zužitkovanie ich inovačného 
a výskumného potenciálu. Podobné fokusové 
skupiny sa v decembri uskutočnili aj v Bratisla-
ve, Žiline a Košiciach.                       DM

Tretia úloha univerzít v regionálnom rozvoji:  
diskusia na pôde SPU

V redakcii Poľnohospodár SPU majú svoje čestné miesto aj autorské umelecké dielka našich bývalých absolventov. V uplynulých dňoch k zbier-
ke pribudli dve zaujímavé publikácie z dielne Ing. Michala Lejka, CSc., absolventa našej alma mater v rokoch 1974 – 79, odbor fytotechnický,  
v roku 1983 aj úspešného absolventa doktorandského štúdia. Prostredníctvom knižiek sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o autorovi, folkloris-
tovi, ľudovom rozprávačovi, ale, samozrejme, vždy niečo zostáva „za oponou“, a tak sa zrodil tento rozhovor.  

M.Lejko pri zakladaní pokusov s vlastnými listovými hnojivami na farme v Izraeli  Foto: archív ML

V súvislosti s prebiehajúcim projektom Strengthening the Impact of Higher Education in the 
Regions  (HEREG) programu Erasmus+ sa  24. novembra konala na SPU skupinová diskusia  
s reprezentantmi univerzít pôsobiacich v regiónoch západného Slovenska.

Fokusovú skupinu viedla doc. Danka Moravčíková a prof. Libor Vozár                                       Foto: za
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Ing. ĽUBICA MAJSTRÍKOVÁ
Pracovná pozícia: doktorandka na Katedre 
regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR
Miesto narodenia: Považská Bystrica
Vek: 26

Najkrajší vianočný zvyk: 
Rodinné stretnutia – síce je to zvyk, ktorý je 
zrejme typický pre každú rodinu, ale pre mňa 
je ten naj, pretože o tom sú Vianoce.
Najtúžobnejší vianočný darček z detstva: 
Asi som bola veľmi skromná, lebo mi nič ne-
napadá...ale zbožňujem darčeky, takže ma 
isto všetko potešilo (teda okrem tej varechy s 
nakreslenou uplakanou tvárou J).
Najčarovnejšia rozprávka: 
Tri oriešky pre Popolušku... šaty s vlečkou 
stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jas-
ný pane... mám rada všetky klasické rozpráv-
ky, kde dobro vyhrá nad zlom a nakoniec je 
svadba.
Najkrajší vianočný stromček:
Jednoznačne ten náš – ale samozrejme, každý 
vianočný stromček má svoje čaro a mám rada 
ten pohľad, keď človek ide ulicou a v oknách 
vidieť všetky trblietavé svetielka.
Najtypickejšie vianočné menu: 
Oplátka s medom, krupicová kaša, dve rôzne 
kapustnice (jedna z tatinkovej strany – bez 
kapusty, len s domácimi rezancami a hríbmi a 
druhá z maminkinej – s množstvom kapusty), 
šalát s kaprom Karolom/resp. filé. 
Najlahodnejší vianočný múčnik: 
Každý, ktorý nepečiem ja J.
Najobľúbenejšia vianočná skladba: 
Mám celý zoznam, ktorý by sa sem nezmestil, 
ale top je asi Driving Home for Christmas. 
Najneobľúbenejšia činnosť pri predvianoč-
nom upratovaní: 
Keďže sa celoročne nekamarátim s vysáva-
čom, tak jednoznačne vysávanie.
Najväčší relax počas vianočných sviatkov: 
Keď sa stretne celá rodina – mám rada ten 
hluk, spoločný smiech a babičkinu zemiakovú 
babu.
Naj želania pre všetkých čitateľov: 
Zdravie, šťastie, lásku – z tých klasických, ale 
aj veľa smiechu, málo starostí, pohodu, a keby 
sa dalo, tak aby sa na chvíľku zastavil čas, aby 
Vianoce „neprefrčali“ tak rýchlo.
Všetkým čitateľom, ktorí čítajú tieto riad-
ky prajem, aby mali tieto sviatky ešte 
krajšie ako minulé a hlavne, aby nezabudli 
na to, že nie darčeky sú tým, čo robí Vianoce 
Vianocami.             rch

 Vo VIANočNoM                                 
 zrkadle                     

Stredoškoláci zažili na FEM  
Deň vysokoškoláka

Na podujatie sa prihlásilo 123 študentov zo 
siedmich partnerských SŠ z Nitry, Levíc, Vrábel 
a Žiaru nad Hronom vrátane riaditeľov škôl a vý-
chovných poradcov. Ako nám povedala doc.  Ing. 
Natália Turčeková, PhD., prodekanka pre zahra-
ničné vzťahy a prácu s verejnosťou,  myšlienka 
podujatia je investovať čas do potenciálnych štu-
dentov FEM, keďže všetci stredoškoláci, ktorí sa 
na Dni vysokoškoláka zúčastnili, chcú študovať 
na fakulte.  

Pre študentov SŠ bol pripravený zaujímavý 
program, ktorý začal odbornou prednáškou s 
majiteľom internetového portálu Zlavadna.sk 
a pokračoval odbornými seminármi. Každý štu-
dent mal možnosť participovať na dvoch semi-
nároch. Výber seminárov závisel od budúceho 
študijného zamerania, profilácie študenta, resp. 
o aký študijný program (ŠP) by mal záujem. 
FEM ponúka na I. stupni štúdia osem ŠP a pro-
stredníctvom jednotlivých seminárov boli všetky 
prezentované hravou formou. Po absolvovaní jed-
notlivých seminárov mali stredoškoláci v sprievo-
de študentov z Challenge Fund Team-u možnosť 
zažiť ako chutí obed v univerzitnej kantíne. Na-
skytol sa aj priestor na diskusiu so zahraničnými 
študentmi, ktorí sa podelili o svoje pocity a doj-
my zo štúdia na FEM. Popoludní sa konala pred-
náška indonézskeho veľvyslanca na Slovensku 
Djumantora Purwokoputra Purba, MA, na tému 

Indonesian Economic Update. Počas celého dňa 
sa stredoškolákom venovali študenti z Challenge 
Fund Team-u a chvíle im spríjemňoval maskot 
„Femky“. Na záver študenti dostali certifikáty o 
účasti a rôzne prezentačné darčeky, špeciálne 
pripravené na túto akciu. Stredoškoláci vysoko 
ocenili toto podujatie, ktoré im umožnilo nahliad-
nuť za brány univerzity, oboznámiť sa s fakult-
ným prostredím, ŠP realizovanými na FEM a naj-
mä študentským životom. Vedenie fakulty dúfa, 
že pilotný projekt naštartoval novú spoluprácu so 
strednými školami, ktoré im vychovávajú nádej-
ných vysokoškolákov.                  r  
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V rámci projektu Mini-Erasmus navštívili stredoškoláci  
našu univerzitu 

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU organizovala 24. novembra pilotný projekt 
Deň  vysokoškoláka, ktorý dal študentom stredných škôl jedinečnú príležitosť za-
žiť deň na univerzite v pozícii „riadneho študenta univerzity“. 

Nitrianski stredoškoláci sa od 22. do 26. novembra už po druhýkrát zapojili medzi 500 stredoškolákov, ktorí si počas týchto 
dní vyskúšali študentský život na jednej z deviatich univerzít na Slovensku.

Stredoškoláci sa zúčastňovali na cvičeniach 
a prednáškach, vyskúšali si reálny priebeh 
vybraného študijného programu na  jednot-

livých fakultách SPU. Mohli sa oboznámiť 
so spôsobom vysokoškolského štúdia a zažiť 
univerzitný život na „vlastnej koži“. Tútormi a 

sprievodcami stredoškolákov boli študenti SPU 
a členovia ESN SUA Nitra. V rámci sprievodné-
ho programu účastníci absolvovali prehliadku 
mesta, Jazdeckého centra SPU, záujemcovia o 
štúdium na FBP navštívili aj Výskumné cen-
trum AgroBioTech.

Študentom boli predstavené rôzne možnos-
ti študentského života na univerzite, využitia 
voľného času v záujmových krúžkoch a orga-
nizáciách pôsobiacich na SPU, ako aj spôsoby 
zapojenia sa do zahraničných mobilít.

„Mini-Erasmus bola pre mňa veľká skúsenosť, 
spoznala som množstvo ľudí, vyskúšala som si 
život vysokoškoláka a nadobudla nové skúse-
nosti. Som vďačná, že som mohla byť súčasťou 
projektu a dúfam, že dvere SPU sa za pár rokov 
pre mňa znovu otvoria,“ povedala Michaela 
Lauková, účastníčka projektu Mini-Erasmus.

Projekt v spolupráci s partnermi je pod zášti-
tou občianskeho združenia Future Generation 
Europe. Veríme, že účastníkov projektu SPU 
oslovila, a že ich onedlho stretneme v radoch 
našich študentov. Viac informácií nájdete na: 
futuregenerationeu.wix.com/generation. 
                Ing. Kristína Candráková

V tohtoročnej fotografickej súťaži Summer 
Work&Travel zvíťazil Kamil Šajben, študent 2. 
ročníka bakalárskeho štúdia FAPZ. Na slávnost-
nom vyhlásení víťazov v rezidencii amerického 
veľvyslanca v Bratislave, mu cenu odovzdal 
chargé d'affaires Liam Wasley (na snímke). 
„Na tento deň zrejme nikdy nezabudnem. Nie-
len preto, že som získal iPad, ktorý bol hlav-
nou cenou. Bolo zážitkom navštíviť rezidenciu 
amerického veľvyslanca,“ povedal autor víťaz-
nej snímky.                  Ing. Kristína Candráková

Víťazom fotosúťaže Kamil Šajben

Nitrianski stredoškoláci so svojimi tútormi z ESN                           Foto: archív ESN

„Femkári” z Challenge Fund Team-u  Snímky: za
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Zapojte sa do súťaže  

Organizátori celouniverzitnej súťaže NAJ poľ-
no študent/študentka oznamujú, že pripravujú  
II. ročník. Cieľom súťaže je nájsť a prezentovať 
ambicióznych, šikovných a sympatických štu-
dentov našej univerzity! Prihlásiť do súťaže sa 
môžete od 8. februára do 10. marca 2016. Cas-
ting do finále bude 15. marca 2016. Finále súťa-
že sa uskutoční 5. apríla 2016.  Prihlášku a viac 
informácií nájdete na: www.spu.sk/sk/najpolno
www.facebook.com/najpolno.

Organizátori súťaže
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Skúšky Goethe-Zertifikat B1, C2
Uzávierka: 8. 1. 2016
Termín skúšky: 27. 1. 2016

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?

(6
/2

01
5)

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre želá všetkým študentom, partnerom a klientom 
čarovné Vianoce a úspešný vstup do nového roka 2016. Ďakujeme za doterajšiu dôveru a tešíme sa na ďalšie 
spoločné stretnutia!

Zápisy – jazykové kurzy
AJ, NJ, FJ, ŠJ, TJ, RJ, SJ pre cudzincov
Termín skúšok: 15. 1. 2016 od 14.00 do 17.00 h
Prihlášky aj online!

# #

SKRIPTÁ
P. Chrenek a kol.: Praktické cvičenia z embryo- 

technológií, 1. vydanie, náklad 100 ks, cena 3 €
L. Palšová a kol.: Návody na cvičenia zo zákla-

dov práva, 1. vyd., 500 ks, 3,30 €
J. Rédl: Pružnosť a pevnosť, návody na cviče-

nia, 1. prepracované a doplnené vyd., 350 ks, 4 €
L. Lackóová - K. Halászová: Environmentálne 

manažérstvo, 1. vyd., 150 ks, 5,30 €
K. Vavrišínová a kol.: Manažment a technológia 

chovu hospodárskych zvierat, 3. prepracované 
vyd., 250 ks, 4,50 €

UČEBICE
M. Olejár a kol.: Riadenie pohonov prostredníc-

tvom PLC, 1. vyd., 150 ks, 10,20 €
B. Brachtýr: Technické meranie, 1. vyd., 150 ks, 

8,10 €
M. Demo a kol.: Základy poľnohospodárstva,  

1. vyd., 80 ks, 10 €
VEDECKÁ MONOGRAFIA
K. Krištof a kol.: Výskum vplyvu technológií 

obrábania pôdy na environment, 1. vyd., 100 ks, 
2,50 €                                         Vydavateľstvo SPU

 PRÁVE vyšli                  

Najväčší držiteľ  
jazykových licencií v SR

V priestoroch hotela Sorea Trigan na Štrbskom 
Plese sa 26. - 28. novembra 2015 uskutočnil 
siedmy zjazd Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku. Zúčastnilo sa na 
ňom  138 delegátov z celého Slovenska, ktorí 
zastupovali pedagogických, odborných a nepe-
dagogických zamestnancov na všetkých typoch 
a stupňoch škôl a školských zariadení. Medzi 
hosťami bol aj prezident SR Andrej Kiska, pred-
seda NR SR Peter Pellegrini, minister školstva, 
VVaŠ Juraj Draxler, prezident KOZ SR Jozef 
Kollár a ďalší predstavitelia politického či aka-
demického života. Nechýbali ani zástupcovia  
zahraničných sesterských organizácií z ČR, 
Poľska, Maďarska a Bulharska. 
Súčasťou rokovania bolo odovzdanie ocenení 
za prínos pre zväz. Krištáľovú plaketu  OZPŠaV 
na Slovensku za aktívnu prácu v odborovom 
zväze si prevzala aj predsedníčka UO pri SPU 
v Nitre doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.  De-
legáti si volili aj nových funkcionárov na obdo-
bie rokov 2016 - 2020.  Predsedom OZ sa stal 
opäť Ing. Pavel Ondek, podpredsedom OZ a 
predsedom Združenia vysokých škôl a priamo 

riadených organizácií doc. Ing. Miroslav Ha-
bán, PhD. Delegáti zjazdu prerokovali a schvá-
lili základné dokumenty zväzu a vydali vyhlá-
senie adresované vláde SR, politickým stranám 
a občanom, v ktorom žiadajú zvýšenie podielu 
HDP na školstvo, riešenie aktuálnych problé-
mov a podporu pri presadzovaní oprávnených 
požiadaviek zamestnancov školstva a vedy.

Zdroj:  www.ozpsav.sk 

Z výročného rokovania odborárov

Biotechnológovia obhájili vlaňajšie prvenstvo

Aký bol tohtoročný imatrikulačný ples?

Športová hala SPU privítala 3. decembra účastní-
kov 17. ročníka tradičného futsalového  turnaja O 
pohár predsedníčky Univerzitnej organizácie OZ 
PŠaV pri SPU v Nitre, ktorý zorganizovala špor-
tová komisia v spolupráci s Centrom univerzitné-
ho športu SPU. Do súťaže sa zapojilo šesť muž-
stiev – štyri fakultné, jedno rektorátne a hostia z 
VÚŽV. Turnaj otvorila prorektorka SPU docentka 
Roberta Štěpánková a predsedníčka OZ PŠaV SPU 
docentka Zuzana Hlaváčová. Diváci videli 11 kva-
litných zápasov, v ktorých  padlo 26 gólov. Tento 
ročník sa niesol v znamení vyrovnanosti muž-
stiev, veď najvyššie víťazstvá boli s rozdielom 

dvoch gólov. Prvenstvo po roku obhájilo mužstvo 
FBP, ktoré vo finále porazilo tím Rektorátu až po 
penaltovom rozstrele 2:0. V zápase o tretie miesto 
zvíťazila FEM nad mužstvom VÚŽV 3:1. Konečné 
poradie: 1. FBP, 2. Rektorát, 3. FEM, 4. VÚŽV, 
5. FAPZ, 6.TF. Najlepším hráčom turnaja sa stal 
Adam Fogada (VÚŽV), brankárom Milan Chňa-
pek (FBP), strelcom Róbert Kirchner (Rektorát), 
ktorému sa podarilo trikrát prekonať súperovho 
brankára. S prehľadom rozhodoval Milan Kisý a 
Juraj Chlpík.   

Roman Récky, 
predseda športovej komisie OZ pri SPU

November si snáď bez tradičného Imatrikulač-
ného plesu SPU ani nevieme predstaviť. Tohto-
ročný v poradí už 54., sa uskutočnil 20. novem-
bra v rámci Študentských dní nitrianskych uni-
verzít a naši študenti opäť dokázali, že sa vedia 
skvelo zabaviť aj v sakách a róbach (a poriadne 
im to seklo J). Tento ročník sa niesol v znamení 
vynikajúceho programu, ktorý otvoril rektor prof. 
Peter Bielik, následne predviedli klasické tanečné 
umenie členovia Akadémie tanca. Po otvorení sa 

všetky oči obrátili nahor a obdivovali vzdušnú 
akrobaciu dievčat z Fly Zone s husľovým sprie-
vodom Kristínky Uhlíkovej. Do tanca prvýkrát 
na plese zaspievala naša univerzitná superstar 
Lucka Bakaiová, ktorú sprevádzal skvelý Milan 
Veróny Band (na snímke). Po nich to poriadne 
roztočili obľúbené nitrianske kapely Bijou Terrier 
a Borra. Aby si všetci prišli na svoje, modelky z 
radov našich študentiek predviedli exkluzívne 
modely šiat značky AD Style. Nechýbala tombola 
so zaujímavými cenami a po nej už len zábava do 
rána, o ktorú sa postaral DJ PKM.

Na plese sa zúčastnili aj prorektori SPU a zá-
stupcovia fakúlt, a tak mali študenti možnosť 
zabaviť sa a podebatovať so svojimi pedagógmi 
aj na neformálnej úrovni. Organizátori v novej 
zostave sa tešili skvelej účasti - veď tento rok nás 
bolo takmer 900, a tak Agrokomplex praskal vo 
švíkoch. Čo dodať na záver? Vyleštite si lakovky a 
uvidíme sa o rok!    

Tatiana Svetlanská, Kristína Candráková 
a Dušan Siman

Krv darovalo 93 darcov. 
Pridajte sa k nim!

V Kongresovom centre ŠD Antona Bernoláka 
sa 18. novembra uskutočnila Študentská kvapka 
krvi. Vzácnu tekutinu prišlo darovať 93 študentov 
a zamestnancov univerzity. Medzi darcami boli 
trinásti, ktorí sa odhodlali darovať krv prvýkrát 
v živote. O organizačné zabezpečenie sa postaral 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža pri 
SPU v Nitre. Najbližší odber  sa uskutoční 17. feb-
ruára 2016 v rámci Valentínskej kvapky krvi. Kon-
takt: msckspu@gmail.com         Monika Gubáňová       

Ocenenie Odborového zväzu PŠaV si z rúk Pavla 
Ondeka prevzala aj Zuzana Hlaváčová.  
               Foto: Blažej Pandula

Mužstvo FBP si opäť odnieslo cennú trofej                 Foto: archív RR

V exhibičnom hokejovom zápase medzi SPU a UKF, ktorý je každoročne súčasťou ŠDNU, zvíťazili naši 
študenti, keď porazili súpera 5:4      Foto:  Martin Cintula

Druhý ročník výstavy Predvianočná nálada sa 
konal v priestoroch skleníkov Botanickej záhra-
dy SPU od 2. do 16. decembra. Skleníky sa zme-
nili na výstavnú sieň, v ktorej sa prezentovali 
ukážky tvorby vianočných aranžmánov. Nechý-
bal ani slávnostne prestretý štedrovečerný stôl 
či Betlehem. „Hlavnou inšpiráciou pre dekorácie 
je príroda sama. Väčšinu z nich sme vytvorili z 
prírodných materiálov - dreva, kôry, machu, ši-
šiek či škrupín. Návštevníci sa mohli pokochať 
pohľadom na najrôznejšie dekorácie vyrobené 
našimi zamestnancami a nasať už predvianočnú 
náladu,“ povedala riaditeľka BZ Ing. Erika Mňa-
hončáková, PhD.                   r

Predvianočná nálada v botanickej záhrade

Foto: EM

SPU - UKF 5:4


