
Knižnica sa inšpirovala projektom Ďakujem 
sused, v zahraničí známym ako Little free libra-
ry, vďaka ktorému vznikajú v mnohých mestách 
i mestečkách malé knižné búdky - miniknižnice, 
slúžiace na bezplatné požičiavanie a výmenu 
kníh, čím podporujú čítanie, propagujú litera-
túru a vzťah ku knihám. Knižné búdky sa často 
podobajú známym vtáčím búdkam, ale snahou 
Slovenskej poľnohospodárskej knižnice bolo 
ozvláštniť búdku niečím, čo by bolo typické pre 
miesto, kde sa bude nachádzať. A tak vznikla 
miniknižnica, ktorá sama o sebe je „knihou“. 
Jej dizajn je vyskladaný z ústrižkov nášho uni-

Návšteva prestížnej spoločenskej udalosti, k 
akej akademický ples nitrianskych univerzít 
rozhodne patrí, je pre každého príjemným zážit-
kom a kvalitnou zábavou, ktorá je v súčasnosti 
čoraz vzácnejšia. Otvorenia plesu sa už tradič-
ne zhostil rektor Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
a rektor Univerzity Konštantína Filozofa prof. 
RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

Neopakovateľná atmosféra, chutné jedlá, la-
hodné víno z Château Topoľčianky, bohatá tom-
bola spolu s hodnotným  programom a hlavne 
vynikajúcou hudbou do tanca i na počúvanie 
spôsobili, že plesový večer ubehol neskutočne 
rýchlo. Pre účastníkov 9. ročníka organizátori 
pripravili ukážky štandardnej plesovej choreo-
grafie Petra Horáčka nazvanej V prílivoch, s kto-
rou členovia Akadémie tanca obsadili 2. miesto 

na Majstrovstvách SR a 3. miesto na Majstrov-
stvách strednej Európy v roku 2015. Následne v 
programe zaujal temperamentný kubánsky spe-
vák Lazaro, s originálnymi aranžmánmi piesní z 
20. až 40. rokov zase bodovalo dámske vokálno-
-inštrumentálne zoskupenie Paper Moon Trio. 
Na počúvanie a do tanca hral Milan Veróny & 
Band so speváčkami Luciou Bakaiovou a Alenou 
Pajtinkovou, DJ Roman a už tradične Cimbálo-
vá muzika Jožky Severina z Kostic. Programom 
sprevádzali moderátori – Simona Kačmárová a 
Marián Stolár. Výborná nálada pretrvávala počas 
celého večera nielen na tanečnom parkete, ale aj 
pri neformálnych rozhovoroch. 

„Pevne veríme, že príjemné dojmy z plesu si 
hostia uchovajú čo najdlhšie a pozvanie na ten 
budúcoročný opäť s radosťou príjmu,“ povedali 
organizátori.             rch
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polnohospodár
Čo sú strukoviny? Sú 

to plodiny, ktoré patria 
do čeľade bôbovitých 
(Fabaceae). 

Uznanie týmto vý-
znamným plodinám 
potvrdilo Valné zhro-
maždenie Organizácie 
Spojených národov, 

ktoré vyhlásilo rok 2016 za Medzinárodný rok 
strukovín. Slogan roku znie: „Výživné zrná pre 
trvalo udržateľnú budúcnosť." Generálny ria-
diteľ FAO José Graziano da Silva a generálny 
tajomník OSN Pan Ki-mun vyhlásili, že „stru-
koviny predstavujú životne dôležité rastlinné 
kultúry z pohľadu potravinovej bezpečnosti 
širokých vrstiev obyvateľstva a môžu výrazne 
pomôcť zdraviu ľudí, najmä v boji proti hladu, 
podvýžive a environmentálnym výzvam“.

Na Slovensku sa pestujú jarné formy struko-
vín. Z výmery ornej pôdy zaberajú do 2 %. Ich 
význam je v súčasnosti nedocenený. Agrono-
mický význam strukovín spočíva v schopnosti 
pútať dusík zo vzduchu prostredníctvom hrč-
kotvorných baktérií, ktoré sa nachádzajú na 
koreňoch rastlín. Obohatením pôdy o dusík sa 
dá ušetriť pomerne veľké množstvo priemysel-
ných dusíkatých hnojív, a tým vylepšiť ekono-
miku hospodárenia na pôde. Koreňový systém 
zlepšuje fyzikálny stav a štruktúru pôdy, osvo-
jovanie si živín z ťažšie prístupných foriem, 
zlepšenie obsahu a kvalitu humusu. Tým stru-
koviny vylepšujú úrodnosť pôdy. Sú súčasťou 
kvalitných osevných postupov. 

Nezastupiteľné miesto majú vo výžive ľudí aj 
zvierat. Semená sú dôležitým zdrojom bielko-
vín pre kŕmne zmesi. Dobrú kŕmnu hodnotu 
má aj slama strukovín. Strukoviny sa využí-
vajú aj priemyselne (výroba škrobu, tukový 
priemysel) a veľa ľudí má niektoré strukoviny 
ako okrasné rastliny v záhradkách (lupiny, 
hrachor). 

V súčasnosti, pri preferovaní zdravej výživy 
ľudí, sú veľmi dôležité. Podľa Kódexu potravín 
SR sú strukoviny definované ako vyzreté jedlé 
semená strukovinových rastlín, ktoré po nevy-
hnutnom spracovaní sú vhodné na ľudskú vý-
živu. Odborníci odporúčajú skonzumovať na 
osobu za rok 3,8 - 5,0 kg, na Slovensku však 
v súčasnosti nedosahujeme ani 2 kg. Celosve-
tový priemer je 7 kg, v Európe sa spotrebuje 
3,5 kg na človeka za rok. K jedlým strukovi-
nám patrí hrach, fazuľa, šošovica a sója. Na 
konzumné účely sa využíva aj hrachor, cícer, 
lupina a bôb. Semená strukovín sú bohatým 
zdrojom rastlinných bielkovín, škrobu, vlákni-
ny, esenciálnych mastných kyselín, vitamínov 
a minerálnych látok. V bielkovinovom kom-
plexe však chýbajú niektoré aminokyseliny 
(methionín, tryptofán, cystín) a tak sa nevy-
rovnajú živočíšnym bielkovinám. Preto ich 
treba konzumovať v kombinácii s obilninami. 
Osobitné postavenie medzi strukovinami má 
sója fazuľová, ktorá obsahuje vysokohodnotný 
lecitín (prírodná látka, ktorá je známa pre svo-
je pozitívne účinky pri znižovaní cholesterolu 
v krvi a ochrane srdca, zlepšuje schopnosť 
učenia a zapamätávania si, čo by mohli využiť 
aj naši študenti). 

Na Slovensku sú vhodné podmienky pre 
pestovanie väčšiny druhov strukovín, čo by 
sme mali využiť.             

Doc. Ing. Eva Candráková, PhD., FAPZ

Reprezentatívne vyzdobené priestory Estrádnej haly PKO v Nitre 16. januára pod-
večer  naplnili dámy v nádherných róbach a páni v elegantných oblekoch. Aj tohto-
ročný Akademický ples nitrianskych univerzít sa niesol v znamení elegancie a vý-
bornej nálady.

Rok 2016 – Medzinárodný 
rok strukovín

Z pracovnej návštevy 
rektora SPU v Sofii

Architektovi Vladimírovi 
Dedečkovi udelili 
významné ocenenia 
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Akademický ples nitrianskych 
univerzít po deviatykrát

FEŠRR od júna povedie 
doc. Oľga Roháčiková

Členmi delegácie boli aj zástupcovia akade-
mickej a podnikateľskej sféry, medzi nimi aj rek-
tor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Ako 
nás informoval, hlavným cieľom bola účasť na 
konferencii s názvom Politiky na podporu ino-
vácií: úloha vedecko-technologických parkov pri 
rozvoji podnikania a inovácií, ktorá sa konala 
pri príležitosti oficiálneho otvorenia Sofia Tech 
Parku – najväčšieho vedecko-technologického 
parku na Balkáne. Analýza Brighton School of 
Business and Management umiestnila Sofiu na 
10. miesto v rebríčku najatraktívnejších miest pre  
start-up podnikanie. Prednosťou hlavného mesta 
Bulharska je rýchly internet, lacná registrácia no-
vej firmy, nízke dane a prítomnosť investičných 
fondov. V rámci balkánskeho regiónu je Sofia na 
prvom mieste. „Na konferencii sa hovorilo o ICT 
a kybernetickej bezpečnosti, vedách o živých or-
ganizmoch, biotechnológiách a potravinárstve, 

Novinka z dielne SlPK 
Knihy pre každého - bez registrácie a bez poplatkov!
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre od decembra 2015 požičiava kni-
hy aj tak trochu netradične - bez registrácie, bez čitateľských preukazov a bez akých-
koľvek poplatkov. 

pokračovanie na strane 2
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Delegácia vedená prezidentom SR Andrejom 
Kiskom 10. – 11. decembra 2015 absolvovala 
oficiálnu návštevu Bulharskej republiky. 

Na Fakulte európskych štúdií a regionálne-
ho rozvoja SPU v Nitre sa 17. decembra 2015 
konali voľby kandidáta na dekana. Členovia 
Akademického senátu fakulty podali tri návr-
hy na kandidáta na dekana, všetky na súčasnú 
kvestorku SPU a docentku na Katedre verejnej 
správy FEŠRR doc. Ing. Oľgu Roháčikovú, PhD. 
Navrhnutá kandidátka prijala kandidatúru. Na 
verejnom zasadnutí AS FEŠRR predstavila víziu 
fungovania fakulty - zámery v oblasti internacio-
nalizácie vzdelávania, vedy, výskumu a ďalšieho 
smerovania FEŠRR. V prvom kole tajných volieb 
bola 12 hlasmi jednomyseľne zvolená za dekan-
ku FEŠRR na funkčné obdobie 2016 – 2020. Do 
funkcie nastúpi od 1. júna 2016.              rch

Cena Emila Beluša 2015
Architektovi Ing. Vladimírovi Dedečkovi, hlav-

nému projektantovi areálu Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre, 25. novembra 2015 
slávnostne odovzdali Cenu Emila Beluša 2015, 
ktorú udeľuje Spolok architektov Slovenska za 
celoživotné architektonické dielo. Súčasťou oce-

Prorektorka doc. Roberta Štěpánková a riaditeľka 
knižnice Mgr. Beáta Bellérová v miniknižnici

V programe plesu zabodovalo dámske vokálno-inštrumentálne zoskupenie Paper Moon Trio

Foto: Ján Csillag

Foto: SJ

Novozvolenej dekanke zablahoželala súčasná 
dekanka prof. A. Bandlerová a predsedníčka AS 
FEŠRR JUDr. J. Ďurkovičová                     Foto: za
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V Národnom poľnohospodárskom a potra-
vinárskom centre VÚŽV v Nitre sa 10. decem-
bra 2015 konala 3. medzinárodná vedecká 
konferencia ANIMAL BIOTECHNOLOGY, 
zameraná na problematiku embryomani-
pulácií. Organizátorom bolo NPPC VÚŽV v 
spolupráci s Fakultou biotechnológie a po-
travinárstva SPU v Nitre. Garantom poduja-
tia bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., z FBP 
(na snímke). Aktuálny stav v rámci uvedenej 
problematiky prezentovali domáci prednáša-
júci i hostia z Poľska, ČR, Maďarska, Talian-
ska a Srbska.                r

V septembri 2015 sa v Rímskom kongreso-
vom centre uskutočnil 13. európsky ekologický 
kongres na tému Ecology at Interface: Science-

-based solutions for human well-being Ecology 
at the Interface. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 
700 ekológov z 52 krajín. Odborný program tvo-
rilo 620 príspevkov, 200 panelových prezentácií. 
Úvodnú prednášku v sekcii Ekosystémové služby 
a spoločenské úžitky predniesol prof. Dr. Pavol 
Eliáš, CSc., z Katedry ekológie FEŠRR s názvom 
Deduktívne a induktívne prístupy k identifikácii, 
mapovaniu a hodnoteniu ekosystémových slu-
žieb vo vidieckej krajine. Kongres organizovala 
Európska ekologická federácia (EEF) v spoluprá-
ci s Talianskou ekologickou spoločnosťou (SItE). 
Prof. P. Eliáš zastupoval Slovenskú ekologickú 
spoločnosť na pracovnom stretnutí predsedov 
národných vedeckých ekologických spoločností 
v Európe (za účasti predsedu Americkej ekologic-
kej spoločnosti a predsedu Japonskej ekologickej 
spoločnosti a zástupcov viac ako 20 národných 
spoločností) a ako člen koncilu EEF sa zúčastnil 
na Valnom zhromaždení EEF, na ktorom zvolili 
nového predsedu federácie.                 r

Európsky ekologický kongres  
v Taliansku s našou účasťou

Konferencia Animal Biotechnology 2015

Z pracovnej návštevy rektora 
SPU v Sofii
pokračovanie zo strany 1

Erasmus študenti hodnotili 
poľnohospodárske produkty 

Z konferencie o podpore malých, mladých a rodinných farmárov

Rektor prijal študentské osobnosti roka FOODCOST a inovácie vo 
výučbe

Na Fakulte poľnohospodárstva, potravinárstva 
a environmentálneho manažmentu – Inštitútu 
potravín Univerzity v Debrecíne, Maďarsko, sme 
6. - 10. decembra 2015 absolvovali pracovný po-
byt, ktorého cieľom bola výučba zahraničných 
študentov študujúcich v rámci programu Eras- 
mus, odbor technológia potravín. Vyučovali sme 
predmet hodnotenie poľnohospodárskych pro-
duktov, ktorý je rozdelený na dve časti: rastlinnú 
a živočíšnu. V rámci rastlinnej časti nadobudli 
zahraniční študenti základné vedomosti o hod-
notení kvality obilnín (pšenica, raž, jačmeň) a 
okopanín (zemiaky, cukrová repa), v rámci živo-
číšnej časti získali vedomosti o hodnotení kvali-
ty jatočných tiel, mlieka, vajec a medu. Študenti 
absolvovali nielen teoretickú, ale aj praktickú 
výučbu, kde si mohli priamo pomocou rôznych 
analýz otestovať kvalitu rastlinných a živočíš-
nych produktov. 

Výskum Inštitútu potravín je zameraný po-
dobne ako na Fakulte biotechnológie a potravi-
nárstva SPU, čo možno využiť v budúcnosti v 
príprave spoločných projektov,  organizovaní ve-
deckých seminárov a výskumných pobytov. Už 
teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu v letnom 
semestri.                         Ing. Eva Ivanišová, PhD.,

 Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD., FBP

Vo Viedni sa 14. – 17. decembra 2015 konalo 
projektové stretnutie k projektu FOODCOST 
(Food Quality and Consumer Studies). Ide o 
projekt Erasmus+ Strategické partnerstvo  
č. 2014-1-SK01-KA2013-000464, na ktorom 
spolupracuje FEM a FBP SPU v Nitre. 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) VÚŽV  v Nitre, Výskumný ústav potravinársky v Bratislave v spolu-
práci s SPU v Nitre organizovali 9. decembra 2015 v Kongresovom centre SPU konferenciu Podpora malých, mladých a rodinných 
farmárov a drobných výrobcov potravín. Konala sa pri príležitosti Svetového dňa pôdy a Medzinárodného roka pôdy.

Víťazov súťaže Študentská osobnosť Slovenska za AR 2014/2015 - Ing. Jakuba Berčíka, PhD., z Fakulty ekonomiky a  ma-
nažmentu a Ing. Lenku Kuželovú, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva, prijal 18. januára rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. 
Peter Bielik, PhD.

NPPC v spolupráci s Ekotrendom Slovakia pri-
pravilo Hygienickú príručku pre farmársku pro-
dukciu potravín, ktorá pomôže malým, mladým 
a rodinným farmárom, zapojeným do vzdeláva-
cieho procesu zameraného najmä na spracova-
nie produkcie a hygienu výroby potravín na far-
mách. Počas konferencie sa farmári mohli oboz-
námiť s jej obsahom. Prvá verzia príručky je už 
predložená na ministerstve pôdohospodárstva. 

Spoluorganizátorom konferencie bola i Na-
dácia Tesco, zástupca P. Sklenář informoval, že 
vzdelávanie malých a mladých farmárov pod-
porili už v roku 2014 sumou 50-tisíc eur. Projekt 
bol veľmi úspešný, zúčastnilo sa na ňom asi sto 

farmárov. V minulom roku vyhlásili druhú gran-
tovú výzvu v celkovej sume 85-tisíc eur. Podľa 
jeho vyjadrenia Tesco plánuje aj ďalšie aktivity 
vrátane poskytnutia bezplatného priestoru pred 
svojimi predajňami na farmárske tržnice. S. Šil-
hár z NPPC informoval, že vzdelávacie aktivity 
zamerané na správnu hygienickú výrobnú prax, 
kvalitu a označovanie potravín, inovácie a nové 
trendy v podnikaní v tejto oblasti absolvovalo v 
roku 2014 asi 240 farmárov z celého Slovenska. 
„Farmári majú záujem o vzdelávanie, treba však 
preškoliť minimálne 5-tisíc ľudí. Sú to ľudia z 
praxe, ktorí ovládajú praktickú časť, potrebujú sa 
zdokonaliť v teórii a zorientovať v náročnej legis-

latíve,“ vyjadrila sa Z. Homolová z Ekotrend Slo-
vakia. Podľa nej farmárov pribúda, v každej z asi 
3-tisíc obcí na Slovensku pôsobí minimálne je-
den. Potenciál zamestnať v segmente farmárskej 
výroby potravín je pritom 150-tisíc. „Problém je, 
že najmä tí úplne najmenší fungujú v šedej eko-
nomike, takže my vlastne ani nevieme, koľko ich 
v skutočnosti je,“ skonštatovala Z. Homolová. Z. 
Nouzovská z MPRV SR oponovala, že všetci vý-
robcovia, ktorí majú vážny záujem vyrábať a po-
núkať potraviny z dvora, sú registrovaní v súlade 
s legislatívou. Dodala, že potraviny vyrábané na 
farme sú kvalitné, no predaj z dvora má svoje 
pravidlá.                                   r

Projekt sa zaoberá inováciou a modernizá- 
ciou obsahu štúdia na trh potravín orientovaných 
študijných programov. Koordinátorom projektu 
je FEM, participujú na ňom účastníci z ďalších 
ôsmich európskych krajín. Na treťom projekto-
vom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na Univerzite 
prírodných zdrojov a aplikovaných prírodných 
vied vo Viedni, sa diskutovalo o obsahu a zame-
raní štyroch inovatívnych kníh, ktoré obohatia 
výučbu marketingových predmetov a sprostred-
kujú nové poznatky zo štyroch kľúčových oblastí 
(Senzorický marketing a aroma marketing, Neu-
romarketing pre trh potravín, Rozšírená realita 
pre spotrebiteľov a trh potravín, Zdravie, výživa, 
spotrebiteľské trendy a rozvoj produktov). Všetky 
štyri knihy budú vydané koncom jari 2016 a budú 
dostupné aj online. Budú tiež prezentované na 
medzinárodnom workshope Food Sciences and 
Consumer Studies 2016, ktorý sa uskutoční v máji 
paralelne v Krakove a Nitre. Primárne sú určené 
pre univerzitných učiteľov a študentov, ale aj pre 
podniky a výskumné inštitúcie orientované na 
trh s potravinami.  Výsledky projektu významne 
prispejú k zefektívneniu a skvalitneniu výučby a 
vzdelávania na univerzitách a umožnia transfer 
poznatkov do sféry obchodu a podnikania. Pro-
jekt vyvrcholí letnou školou v roku 2017 v Špa-
nielsku.                          Mgr. Jana Rybanská, FEM 

Delegáti Európskej ekologickej federácie (EEF) pred 
panelom federácie počas 13. európskeho ekologic-
kého kongresu v Ríme (prof. P. Eliáš druhý sprava)

nástrojoch a fondoch na podporu inovácií, úlohe 
vedecko-technologických parkov, vede, výskume 
a technologickom transfere. Osobitnou témou 
boli inkubátory,“ povedal prof. P. Bielik, ktorý na 
stretnutí prezentoval vedeckovýskumné zamera-
nie SPU v Nitre a rokoval o možnostiach spolu-
práce.               rch

nenia laureáta bola výstava jeho diela vo vesti-
bule Fakulty architektúry Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, ktorá sa konala od 24. 
novembra do 6. decembra 2015. Súčasťou výstavy 
bol aj súbor fotografií laureátovej tvorby videnej 
očami dnešných študentov architektúry.

Pribinov kríž II. triedy
Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku Slo-

venskej republiky prezident SR Andrej Kiska 7. 
januára 2016 udelil štátne vyznamenania 15 osob-
nostiam. Slávnostný akt sa konal v Rytierskej sále 
Bratislavského hradu. Vladimírovi Dedečkovi ude-
lil prezident SR Pribinov kríž II. triedy za dlhoroč-
né mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Sloven-
skej republiky v oblasti architektúry (na snímke).

„Je mi cťou oceniť 15 žien a mužov, ktorí svojím 
dielom, svojimi skutkami a poctivým úsilím usku-
točňovali svoje ideály a sny. Žili a konali tak, že 
pomohli náš svet robiť lepším, krajším, múdrej-
ším, humánnejším. Robili a robia česť svojej vlasti 
u nás doma aj za hranicami Slovenska," povedal 
v príhovore prezident.                                           rch

 

Architektovi V. Dedečkovi 
udelili významné ocenenia 
pokračovanie zo strany 1

Na stretnutí na pôde rektorátu sa zúčastnila 
aj prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS 
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., dekanka 
FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská a dekan FBP 
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

„Napĺňa nás hrdosťou, že viacero rokov po 
sebe získal prestížny titul Študentská osobnosť 
roka v niektorej kategórii práve študent z našej 
univerzity. Je veľmi dôležité, aby sme týmto 
úspešným reprezentantom vytvárali vhodné 
podmienky pre ich ďalšie profesionálne pô-
sobenie na svojej alma mater,“ zdôraznil na 
stretnutí rektor prof. P. Bielik a srdečne zabla-
hoželal J. Berčíkovi a L. Kuželovej. Obaja štu-
denti vnímajú získané ocenenie ako uznanie 
svojej doterajšej práce, ktorej venovali veľa úsi-
lia a času. „Bol to však veľmi zmysluplne vy-
užitý čas, keď sme získali množstvo informá-
cií z oblastí, ktoré určite rozšírili náš rozhľad 
na skúmanú problematiku. Sme radi, že som 
dostali príležitosť takto sa realizovať a touto 

cestou chceme poďakovať vedeniu univerzity 
a svojej fakulty za možnosti a prostredie, ktoré 
nám poskytli pre svoju sebarealizáciu, a najmä 

za ich podporu vo výskume a umožnenie jeho 
realizácie v čo najväčšej možnej miere,“ pove-
dal J. Berčík a L. Kuželová.              rch

Nové študentské osobnosti Slovenska za AR 2014/2015 s vedením univerzity a fakúlt

Foto: www.prezident.sk

Z projektového stretnutia   Foto: JR

Foto: archív PE

Foto: archív PCH

Foto: za
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Pán  inžinier, ako ste sa dostali k štúdiu eko-
nómie?

V podstate to bola náhoda, lebo počas štúdia 
na gymnáziu som uvažoval o medicíne a tech-
nických odboroch. Veľmi rád som mal biológiu, 
pretože nás učila MUDr. Mgr. Mária Šnegoňová, 
takže o praktické poznatky sme nemali núdzu a 
k technickým záležitostiam som mal blízko už od 
detstva. Postupne po zvážení všetkých náležitostí 
a svojich schopností som úvahy o týchto štúdiách 
prehodnotil. K ekonómii som sa dostal viac-me-
nej náhodou, keď som sa s dvoma kamarátmi do-
hodol, že si podáme prihlášku na rovnaké vysoké 
školy ekonomického zamerania.

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

V súčasnosti pracujem ako odborný asistent na 
Katedre marketingu a obchodu FEM SPU v Nitre. 
V rámci pedagogického procesu zabezpečujem 

výučbu dvoch predmetov – marketing, obchodná 
prevádzka a merchandising, a to zväčša formou 
cvičení. Na cvičeniach sa snažím čo najviac pre-
pojiť teóriu s praxou, čo oceňujú aj študenti. Cvi-
čenia z uvedených predmetov sú obohatené o rie-
šenie prípadových štúdií, praktické videoukážky, 
zadania, exkurzie, uvádzania príkladov dobrej 
praxe a podobne.

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

Moja vedeckovýskumná činnosť je v prevažnej 
miere orientovaná na neurovedu reprezentova-
nú neuromarketingom a neuroekonómiou a ich 
využitím vo sfére marketingu a obchodu. Práve 
tieto inovatívne oblasti analýzy spotrebiteľa a 
jeho nákupných rozhodovaní zažívajú obrovský 
rozmach v USA a v krajinách západnej Európy. 
Neuromarketingový výskum poskytuje možnosti 
nielen pre obchodníkov, marketérov či reklam-

né a výskumné agentúry, ale aj pre výrobcov pri 
tvorbe samotných produktov a ich obalov a zna-
čiek. Podľa môjho názoru v dnešnom náročnom 
konkurenčnom boji len ťažko dokážu obstáť fir-
my, ktoré nevyužívajú poznatky z týchto nových 
inovatívnych výskumov. Na druhej strane, vo sve-
te už existuje mnoho firiem, ktoré využívajú tieto 
výskumné techniky, ale ich poznatky sú veľmi 
prísne strážené a bežný spotrebiteľ sa k nim ne-
dostane. Tu sa možno vytvára priestor aspoň čias-
točne informovať verejnosť o tom, čo všetko je 
dnes realitou. Podľa môjho názoru sa postupom 
času tieto metódy, aj keď možno pod iným ná-
zvom, stanú bežnou súčasťou každej spoločnos-
ti. Ďalší progres tejto interdisciplinárnej vedeckej 
oblasti je priamo úmerný rozvoju technológií a 
výsledku poznania ľudského mozgu.

Myslíte si, že naša spoločnosť si je vedomá 
potenciálu, ktorý študenti v sebe majú a ich 
úsilie, cieľavedomosť, zodpovednosť a vytrva-
losť sú dnes patrične ocenené?

Myslím, že toto je celkovo problém v našej spo-
ločnosti. Izolovanosť univerzít od praxe bráni 
veľkému potenciálu obojstranne výhodnej spolu-
práce. Na univerzitách na všetkých stupňoch štu-
dujú aj usilovní, zodpovední a cieľavedomí štu-
denti, ktorí však nemajú dostatočný priestor pre 
kreatívnu sebarealizáciu a získanie praktických 
poznatkov. Na to, aby mohli byť študenti a absol-
venti dostatočne ocenení nielen v akademickom 
prostredí, ale aj v celospoločenskom kontexte, sú 
potrebné zmeny v celom systéme.

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

Zatiaľ určite áno.  Popri vedeckovýskumnej čin-
nosti príprava na predmety vyžaduje  neustále 
sledovanie trendov, čo núti človeka byť v obraze, 
získavať nové informácie a posúvať sa vpred. V 
neposlednom rade práca na univerzite umožňuje 
stretávať nových zaujímavých ľudí a zároveň pro-
stredníctvom konštruktívnej kritiky nepodľahnúť Jakub Berčík s dekankou FEM prof. Elenou Horskou na vyhlásení výsledkov súťaže Študentská osob-

nosť Slovenska za AR 2014/2015

Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja SPU uviedla do života desiatu učeb-
nicu s názvom Základy poľnohospodár-
stva, koordinovanú prof. Milanom Demom,  
s ktorým sme sa navždy rozlúčili už pred 
dvoma rokmi.  

Na FEŠRR uviedli do života 
učebnicu prof. M. Dema

Celý život prof. Milana 
Dema bol spätý s poľnohos-
podárstvom. Bol zakladate-
ľom myšlienok udržateľného 
rozvoja, v ktorom vždy mal 
svoje miesto rozvoj vidieka 
na báze poľnohospodárstva. 
Ako vynikajúci pedagóg po-
važoval jednu zo základných 

náplní učiteľa povinnosť poskytnúť študentom 
zdroj na vzdelávanie vo forme učebníc. Počas 
pôsobenia na SPU vydal deväť učebníc, uvede-
nú desiatu rozpracoval, pričom jeho kapitoly 
boli hotové ešte pred nenávratným odchodom. 
Spolupracovníci prof. M. Dema toto dielo do-
končili.

„Francúzi tvrdia, že svet spočíva na ruke roľ-
níka a preto aj naši študenti, ktorých hlavné 
poslanie je rozvoj vidieka a jeho manažment, 
musia poznať túto najvýznamnejšiu oblasť eko-
nomiky vidieka,“ povedal spoluautor prof. Du-
šan Húska.

Učebnicu uviedla do života semenom prosa, 
ktoré človeka sprevádza od počiatkov cieľave-
domého využívania prírodných zdrojov k jeho 
prospechu, dekanka FEŠRR prof. Anna Bandle-
rová, doc. Oľga Roháčiková a autori so želaním, 
aby semienko padlo do úrodnej pôdy myslí na-
šich študentov, aby spoznali históriu a úlohu 
roľníka dať ľuďom chlieb každodenný. Počas 
prezentácie učebnicu podpísali spoluautori - 
prof. Zuzana Jureková, prof. Eleonóra Marišo-
vá, prof. Dušan Húska, Ing. Martin Hauptvogl, 
Ing. Pavol Otepka a Ing. Martin Prčík a venovali 
ju dekanke Anne Bandlerovej.                 r

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

Moja práca na univerzite je veľmi rozmani-
tá a môžem povedať, že je aj mojím koníčkom. 
To znamená, že ma napĺňa a baví. Pozostáva 
z troch druhov činností, a to z pedagogickej, v 
ktorej sa snažím zvyšovať kvalitu predmetov za 
ktoré som zodpovedný  prenosom výsledkov 
vedeckovýskumnej činnosti študentom tak, aby 
boli inšpirujúce pre ich ďalší rozvoj, ďalej z ve-
deckovýskumnej, ktorá zahŕňa okrem vlastnej 
bádateľskej činnosti aj prezentáciu dosiahnu-
tých výsledkov a napokon riadiacej a organizač-
nej činnosti, v rámci ktorej vykonávam funkciu 
prodekana pre výchovno–vzdelávaciu činnosť, 
takže každý deň som v priamom kontakte so 
študentmi. Už počas štúdia na vtedajšej Mecha-
nizačnej fakulte  som pracoval ako pomocná 
vedecká sila na Katedre spoľahlivosti strojov, 
kde som bol zapojený aj do riešenia výskumnej 
úlohy. Táto práca ma natoľko zaujala, že som 
na katedre pokračoval aj v riešení diplomovej 
práce. Som presvedčený, že z dôvodu „platovej 
atraktívnosti“ sa ešte nikto nestal vysokoškol-
ským učiteľom. Všeobecne sa vraví, že učitelia 
neučia pre plat, ale preto, lebo to považujú za 
svoje poslanie. 

Ako by ste charakterizovali svoje odborné 
vedecké zameranie pre záujemcov mimo váš-
ho odboru?

Od nástupu na vtedajšiu Katedru mechanizá-
cie živočíšnej a potravinárskej výroby sa zaobe-
rám problematikou techniky pre chov zvierat v 
rámci študijného programu poľnohospodárska 
technika. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti 
som sa doposiaľ venoval predovšetkým vplyvu 
gumových častí dojacieho zariadenia na trauma-
tizáciu vemena dojnice, technike pre chov hy-
diny a vplyvu technológie chovu na produkciu 
emisií amoniaku a skleníkových plynov v ustaj-
ňovacích objektoch pre hospodárske zvieratá. 
Konštrukcia a vybavenie poľnohospodárskych 
strojov sa neustále zdokonaľujú a za posledné 
dve desaťročia sme zaznamenali enormný skok 
dopredu vstupom informačných technológií. Sú-
časné trendy rozvoja poľnohospodárskych stro-
jov kladú aj špecifické nároky na ich obsluhu. 
Z tohto dôvodu sa snažíme vzdelávací proces 
pre študentov čo najviac zatraktívniť, či už je to 
vydávaním moderných učebných pomôcok, za-
bezpečením praxe pre študentov v špičkových 
poľnohospodárskych podnikoch, návštevou 
Dní poľa, ktoré sa konajú niekoľkokrát do roka 
so zameraním na rôzne plodiny a ich technoló-
gie pestovania, ako aj návštevou národných a 
medzinárodných výstav zameraných na poľno-
hospodársku techniku. Snažíme sa o to, aby štu-
denti boli čo najlepšie pripravení pre prax. Kaž-
dý učiteľ je hrdý, keď sa jeho diplomant, alebo 
doktorand uplatní v náročnom konkurenčnom 
prostredí na trhu práce.

Ako veda obohacuje váš život?
Skôr ako som sa začal venovať vede, praco-

val som na katedre na pozícií technika pre vý-
skum. V tomto období som sa oboznámil s vý-
skumnými úlohami riešenými na katedre a bol 
som poverený prvými úlohami. Práca ma veľmi 
nadchla. Na toto obdobie si veľmi rád spomínam 
a považujem ho za začiatok svojho vedeckého 
rastu. Nesmierne si vážim vtedajšieho vedú-

ceho katedry doc. Ing. Jozefa Ondrišeka, CSc., 
ktorý ma na túto cestu nasmeroval. Je úžasný 
pocit, keď výsledky bádania, prezentované na 
konferenciách, resp. uverejnené vo významných 
vedeckých časopisoch, uzná aj vedecká komuni-
ta. Avšak lákala ma aj možnosť učiť študentov a 
odovzdávať im získané vedomosti, čo sa mi na-
koniec aj podarilo. Neviem, či tento môj záujem 
pramenil aj z toho, že v našej rodine až v troch  
pokoleniach nachádzam samých učiteľov (otec, 
mama, starý otec, stará mama, prastarý otec).        

O potrebe kvalitného vysokoškolského 
vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných prí-
ležitostiach. Čo by mala univerzita robiť pre 
skvalitnenie vzdelávania a vedeckého výsku-
mu? 

Myslím si, že SPU sa neustále snaží o zvyšo-
vanie kvality vzdelávania a vedeckého výskumu. 
Dôkazom toho sú aj realizované projekty v rám-
ci operačných programov Vzdelávanie a Veda a 
výskum, ktoré univerzita podporuje, vytvorenie 
centra výskumu a vývoja AgroBioTech, získanie 
ECTS Label a Diploma Supplement Label, Vnú-
torný systém kvality vypracovaný podľa STN EN 
ISO 9001:2009 a mnohé ďalšie aktivity. Všetky 
pomáhajú tomu, aby univerzita vychovávala ab-
solventov uplatniteľných v praxi, ktorí sú odbor-
níkmi vo svojej oblasti a sú schopní aj naďalej sa 
vzdelávať a zlepšovať.    

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

Míľniky by som mohol rozdeliť do dvoch 
skupín: v osobnom a pracovnom živote. K 
prvým patrí šťastné detstvo prežité s rodičmi a 
sestrou, stretnutie s manželkou a narodenie na-
šich detí, k druhým rozhodnutie „rodinnej rady“ 
ísť po skončení gymnázia študovať na Mechani-
začnú fakultu, moje rozhodnutie ísť po skončení 
základnej vojenskej služby pracovať na Katedru 
mechanizácie živočíšnej a potravinárskej výroby 
MF na miesto technika pre výskum a rozhodnu-
tie prijať ponuku na doktorandské štúdium po 
zrušení môjho pracovného miesta z dôvodu or-
ganizačných zmien. 

 Renáta Chosraviová

s ROMANOM GáLIKOM, novým profesorom na Katedre výrobnej  
techniky Technickej fakulty

  Na slovíčko                                                                                                        

V decembri minulého roka sa konal jubilejný 10. ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Jej hlavnou myšlienkou je, že i v našej krajine 
je mnoho talentovaných mladých ľudí, ktorí majú potenciál a zaslúžia si našu pozornosť. Jedným z nich je Ing. JAKUB BERČÍK, PhD., z Fakulty 
ekonomiky a manažmentu SPU, absolútny víťaz súťaže Študentská osobnosť Slovenska za AR 2014/2015 a víťaz v kategórii Ekonómia.

FAPZ ponúka nový 
akreditovaný študijný 
program farmárstvo

Fakulta agrobiológie a potravinových 
zdrojov SPU ponúka nový akreditovaný 
bakalársky študijný program farmárstvo. 
Záujemcovia ho budú môcť študovať od 
septembra tohto roku.

Ako nás informoval garant ŠP farmárstvo doc. 
Ing. Radovan Kasarda, PhD., absolvent uvede-
ného ŠP získa teoretické vedomosti o princí-
poch a podstatných faktoch vzťahujúcich sa k 
poľnohospodárskym systémom. Nadobudnuté 
praktické zručnosti a schopnosti  mu umožnia 
navrhovať a realizovať poľnohospodárske systé-
my v konkrétnych agroklimatických podmien-
kach, riadiť technologické procesy v poľnohos-
podárskej sústave a hodnotiť poľnohospodárske 
systémy podľa stanovených parametrov kvality. 
Zároveň získa aj poznatky o manažmente. 

V rámci výučby budú študenti absolvovať také 
predmety ako je napr. botanika, zoológia, mor-
fológia stavovcov, pedológia a základy geológie, 
všeobecná rastlinná výroba, ochrana a tvorba ži-
votného prostredia, všeobecná zootechnika, vý-
živa zvierat, krmovinárstvo, všeobecná zoohy-
giena, manažment chovu hovädzieho dobytka, 
ošípaných, oviec, hydiny a malých HZ,  mecha-
nizácia živočíšnej a rastlinnej výroby, hodnote-
nie poľnohospodárskych produktov konzervova-
nie a úprava krmív a ďalšie.

Odborník tohto zamerania nájde uplatnenie 
ako stredný riadiaci a výkonný pracovník v tech-
nicko-hospodárskej oblasti poľnohospodárskych 
podnikov zaoberajúcich sa rastlinnou alebo ži-
vočíšnou produkciou, v technologickom procese 
poľnohospodársko–potravinárskych podnikov a 
v samostatnom podnikaní v oblasti agropotravi-
nárskeho komplexu spôsobom farmového hos-
podárenia. Zároveň bude platným odborníkom 
v podnikoch biologických a chemických služieb 
a komerčných inštitúciách, ako aj vo vedeckový-
skumných a vzdelávacích inštitúciách.

V danom študijnom programe prakticky všetci 
absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť 
pokračovať v štúdiu na 2. stupni.                    rch

Foto: archív JB

Neuromarketing poskytuje možnosti pre obchodníkov i výrobcov

pokračovanie na strane 4
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vedeckému stereotypu. Určite by som chcel 
na fakulte dokončiť začaté aktivity a pomocou 
Centra vedecko-technických informácií SR a 
VC AgroBioTech SPU nájsť vhodného investo-
ra, založiť firmu - start-up, aby sa zabezpečil 
transfer poznatkov do praxe nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí. Následne so spolu- 
pôvodcami predmetných patentových riešení - 
Ing. Jánom Bajúsom, doktorandom z TU v Ko-
šiciach, prof. Elenou Horskou, dekankou FEM 
a prof. Ľudmilou Nagyovou, vedúcou Katedry 
marketingu a obchodu FEM, spolupracovať pri 
vývoji týchto technológií, aby boli uplatniteľné 
aj v iných odvetviach hospodárstva.

Aké je vaše životné krédo?
Mám až dve J: Ora et labora (Modli sa a pra-

cuj) a Dum spiro spero (Kým žijem, dúfam...).
Mohli by ste poradiť ostatným mladým ľu-

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

V podstate asi neexistuje univerzálny návod. 
Je to predovšetkým o vôli a túžbe objavovať 
nové veci a snažiť sa robiť činnosti, ktoré ne-
ostanú niekde zapadnuté prachom, ale budú 
reálne využité či už v podobe praktických po-
znatkov študentov alebo zisteniami využiteľný-
mi v praxi.                             Renáta Chosraviová

Pán docent, odkiaľ pochádzate a ako ste sa 
dostali k štúdiu poľnohospodárstva?

Vyrastal som s troma sestrami v Uhliskách, na 
úpätí Štiavnických vrchov v rodine tesára. Otec 
ma chcel vidieť ako svojho „parťáka“ v práci, 
mama ako kňaza. Ja som chcel byť horárom. 
Triedna pani učiteľka na meštianke ma usmernila 
na poľnohospodársku školu do Levíc. Na prijíma-
cie pohovory na VŠP som zaspal a pricestoval so 
štvorhodinovým meškaním. Komisia sa už roziš-
la, ale vtedajšia študijná referentka na D – AF pani 
Vnuková bola ochotná všetkým členom komisie 
zatelefonovať, aby sa vrátili a vyskúšali ma. A tak 
som sa stal hrdým vysokoškolákom.

Ste spoluautorom základov biologizácie 
rastlinnej výroby na Slovensku, pracovali ste 
v kolektíve s akademikom Emilom Špaldonom. 
Ako si spomínate na tieto roky?

Meno Špaldon vyvolávalo u každého študen-
ta a zamestnanca školy úctu. Bol múdry, vedel 
predvídať, organizovať a mobilizovať ľudí okolo 
seba. Naše vzájomné „oťukávanie“ začalo v rám-
ci vzťahu študent - profesor, pokračovalo keď pô-
sobil ako dekan, rektor a ja ako funkcionár mlá-
dežníckej organizácie. Naša spolupráca vyústila 
do jeho ponuky, aby som po skončení štúdia na-
stúpil na Katedru rastlinnej výroby ako jeho asis-
tent. Bola to pre mňa veľká pocta. V súčasnosti 
sa stále aj po troch mesiacoch od jeho odchodu 
vraciam k vtedajším zážitkom. Prehŕňam sa v po-
známkach a najmä v listoch, ktoré mi posielal zo 
stáže v USA. V našom kolektíve pracoval aj prof. 
Michal Andraščík, tiež osobnosť s cennými ľud-
skými a pedagogickými vlastnosťami. Takže mal 
som dva vzory. Rád si na oboch spomínam najmä 
v súvislosti s hnutím, keď sme sa na Slovensku 
usilovali o zvýšenie sebestačnosti v obilninách. 
Podarilo sa poskočiť z priemernej úrovne dvoch 
ton z hektára na šesť ton. Mali sme vysokú úro-
veň prepojenia teórie s praxou. V roku 1973 sme 
za príkladnú aplikáciu vedeckých poznatkov do 
praxe v pestovaní pšenice dostali najvyššie štát-
ne vyznamenanie Rad práce. Mal som 37 rokov. 
Z prezidentskej kancelárie mi gratulovali s tým, 
že som najmladší nositeľ tohto ocenenia v ČSFR. 
Neskôr som však zistil, že Ondrej Nepela získal 
toto ocenenie za zlatú olympijskú medailu ako 
29-ročný.

Pôsobili ste aj ako riaditeľ Výskumného ústa-
vu kukurice v Trnave. S akými predsavzatiami 
ste zasadli do kresla?

Do Trnavy, kde som pôsobil v rokoch 1981 – 
1990, som išiel plný predsavzatí a túžby, aby 
kukurica bodovala tak, ako pšenica. Sústredili 
sme sa na tvorbu hybridov, na semenárstvo ku-
kurice a na technologické systémy pestovania pre 
rôzne smery využitia. Spracovali sme Kukuričný 
program pre ČSFR s cieľom vyrobiť ročne milión 
ton zrna. K tomu smerovali i témy výskumných 
úloh. Z prostriedkov výskumných úloh (50 %) 
a prostriedkov vybraných partnerských podnikov 
(50 %) sme budovali moderné semenárske závo-
dy na osivo kukurice na Slovensku i v Čechách. 
Okrem výskumu sme mali aj rastlinnú a živo-
číšnu výrobu (700 ha pôdy). Každoročne sme do-
sahovali zisk, čo bola výnimka v ČSFR medzi vý-
skumnými ústavmi. Spolupracovali sme takmer 
so všetkými významnými vedeckými inštitúcia-
mi, zaoberajúcimi sa touto plodinou v zahraničí, 
nevynímajúc našu univerzitu.

Vrátili ste sa však na Katedru rastlinnej vý-
roby FAPZ, kde ste zaviedli do „života" medzi 

študentmi dodnes obľúbený predmet agrotu-
ristika. Prečo?

V roku 1991 vyzvalo vedenie fakulty všetkých 
pedagógov, aby podali návrhy na zavedenie no-
vých predmetov do vyučovacieho procesu, najmä 
z pohľadu meniacich sa podmienok v spoločnos-
ti. Aj ja som navrhol asi päť nových predmetov. 
Jedným z nich bola agroturistika. Schválili ju 
prednostne, ale s tým, že nie sú peniaze na no-
vého pedagóga a keď som tento predmet navrhol, 
musím ho aj učiť. Nerátal som s tým. Výzvu som 
však prijal a začal som sa „rekvalifikovať“. V AR 
1992/93 sa prihlásilo prvých 15 študentov, pre-
važne dievčat a každý semester počet záujemcov 
vzrastal.

Boli ste aj priekopníkom v pestovaní obnovi-
teľných zdrojov energie na ornej pôde. Aký je 
váš pohľad na využitie obnoviteľných zdrojov 
energie v súčasnosti?

Môj pohľad na túto problematiku sa nemení, 
ale s pribúdajúcimi informáciami sa vyvíja. Bol 
som pri zakladaní SK – BIOM, neskôr jej funkcio- 
nárom. Žijem v presvedčení, že spotreba energie 
rastie a klasické zdroje (ropa, uhlie a plyn) sú 
neobnoviteľné. Preto sa pozornosť sústreďuje na 
Slnko a obnoviteľné zdroje (vodu, vietor, dendro-
masu, fytomasu). A už teraz sa hľadajú možné 
alternatívy. Keby sme sa o to nestarali, budúce 
generácie by nás odsudzovali. Preto oceňujem 
tých, ktorí hľadajú a navrhujú východiská. Moja 
činnosť spočívala v organizovaní informačných 
pokusov v rámci diplomových prác so študentmi. 
Neskôr som inicioval návrhy výskumných úloh. 
Založili sme prvú plantáž s vŕbou košikárskou na 
Malante a najmä s láskavcom (Amaranthus L.). 
Táto plodina bola po pšenici a kukurici mojou 
treťou „láskou“.

Vašou srdcovku je však aj projekt Magna Via, 
ste zakladateľom občianskeho združenia s rov-
nomenným názvom. Na čo sa zameriava?

Projekt Magna Via je zameraný na cestovný 
ruch, občianske združenie Magna Via sme za-
ložili 13. septembra 1999. Východiskom sa stala 
historická poštová cesta Via Magna, ktorá bola 
budovaná od 16. storočia (1526). V súčasnosti, po 
16 rokoch existencie združenia, máme vyše sto 
partnerov. Polovicu tvoria mestá a obce nachá-
dzajúce sa v koridoroch tejto cesty, ďalej podni-
ky, ktoré na tejto ceste poskytujú služby pre tu-

ristov. Označované sú žulovými dlaždicami, resp. 
tabuľkami s logom Magna Via. Naším partnerom 
je aj SPU, Agroinštitút a reštaurácia OKO. Priro-
dzene i mesto Nitra, ktoré ako prvé na Slovensku 
osadilo našu dlaždicu s logom na pešej zóne pred 
NISYS-om. Chceme, aby táto cesta, ktorá sa vinie 
cez päť štátov a v rámci nich sa vetví takmer do 
každého kraja, regiónu a okresu, bola považova-
ná za najväčšiu učebňu na čerpanie poznatkov 
o prírodnom, historickom a kultúrnom dedičstve. 
Riadime sa dvoma sloganmi: „Na kráľovskej ces-
te - kráľovské služby“ a „Čo hranice rozdeľujú, to 
Magna Via spája.“ Pripravili sme pre turistov Tu-
ristické knižky Magna Via, do ktorých si formou 
pečiatky môžu v mestách a obciach vyžiadať po-
tvrdenie o svojej návšteve.

Boli ste obľúbeným vysokoškolským učite-
ľom. Ako si spomínate na svojich študentov?

Každý študent bol pre mňa osobnosťou, spomí-
nam si na nich často a veľmi rád sa s nimi stretá-
vam. Už ako dieťa som na otázku, čím chcem byť, 
keď budem veľký, odpovedal: „pani učiteľ“. Vte-
dy som ešte nepoznal gramatiku slovenského ja-
zyka. Táto predstava sa mi splnila. Osobitné spo-
mienky ma viažu k študentom TIVŠ- u (trojročné 
internátne vysokoškolské štúdium), UTV v Nitre, 
Žiline, Prievidzi a v Nových Zámkoch, kde mala 
naša univerzita strediská a kde som zabezpečoval 
výučbu z agroturistiky.

Mnohí si vás spájajú aj s fenoménom prúti-
kárstvo, ktoré sa „nenosilo“ na žiadnej škole…

Na našej až vtedy, keď sme začali učiť agrotu-
ristiku. Pozýval som na vyučovanie odborníkov 
na psychotroniku zo Slovenskej psychotronickej 
spoločnosti (SPS) a VÚŽV, kde mali na to vybu-
dované pracovisko v Senci. Cieľom bolo aplikovať 
niektoré prvky z psychotroniky počas agroturis-

tických pobytov turistov na vidieku. Osvedčilo 
sa to. Počas testovania na prútikársku reakciu pri 
hľadaní vody, alebo pri vyhľadávaní narušeného 
prostredia (geopatogénnych zón) sa všetci štu-
denti otestovali. Aj ja som v sebe objavil rezervy 
a mal som nad čím rozmýšľať. Na posledných 
kongresoch SPS v Nitre som svoje skúsenosti 
z tejto oblasti aj zverejnil.

Ako vnímate budúcnosť poľnohospodárske-
ho vysokého školstva na Slovensku?

Školstvo je zrkadlom spoločnosti. Svet sa stále 
vyvíja a posudzujeme ho podľa množstva a kva-

lity informácií, s ktorými disponujeme. Aj SPU je 
pod silným vplyvom vývoja. Vybavenosť techni-
kou a softvérom je zjavná, univerzita v tejto ob-
lasti nič nezmeškala. Iste ju tento trend neobíde 
ani v budúcnosti. Rezervy však vidím v prepojení 
teórie s praxou.

Akým aktivitám sa venujete v súčasnosti?
Aj ako dôchodca chodím rád na našu univerzi-

tu, a to ma „resetuje“ a povzbudzuje v aktivitách 
s katedrami. Venujem sa práci v dvoch občian-
skych združeniach - Magna Via a Nitrianska krá-
ľovská vínna cesta a ako chalupár sa veľa zdržia-
vam na vidieku.

Ktoré vlastnosti si na ľuďoch najviac vážite 
a čo by ste popriali našim čitateľom?

Z jedného prieskumu o poradí najdôležitej-
ších ľudských vlastností vyplynulo, že na prvom 
mieste je zdravie, na druhom schopnosť rúk 
(nebyť lenivým), na treťom veselá myseľ (vždy 
s úsmevom), na štvrtom znalosť cudzích jazykov. 
Odbornosť (byť inžinierom, lekárom, učiteľom…) 
bola až na siedmom mieste. To dosiahne každý 
priemerný človek, keď sa o to vytrvalo usiluje. 
Teraz, keď sme vstúpili do nového roka 2016, že-
lám všetkým, ktorí čítajú tieto riadky, aby sa im 
darilo tieto vlastnosti udržiavať a rozvíjať.

Renáta Chosraviová

Jeden z projektantov a vizionárov moderného slovenského poľnohospodárstva, zakladateľ predmetu 
agroturistika na SPU v Nitre, doc. Ing. Jozef Húska, PhD., 9. januára oslávil vzácne životné jubileum – 80 rokov.  

Jozef Húska: Školstvo je zrkadlom spoločnosti

Pri príležitosti životného jubilea udelil 9. ja-
nuára primátor Nitry Jozef Dvonč doc. Joze-
fovi Húskovi Cenu primátora mesta Nitry za 
aktívnu činnosť pri prezentácii mesta Nitry 
doma a v zahraničí. Zároveň mu predseda Nit-
rianskeho samosprávneho kraja Milan Belica 
odovzdal osobný dar za dlhoročnú pedago-
gickú prácu a aktivity Združenia Magna Via v 
rámci kraja  a dekan FAPZ SPU doc. Ing. Peter 
Ondrišík, PhD., Pamätnú medailu FAPZ za ce-
loživotný prínos k rozvoju fakulty.           r

Doc. Jozef Húska je autorom 282 vedeckých 
štúdií a početných odborných publikácií. Počas 
pedagogickej praxe realizoval množstvo odbor-
ných prednášok pre širokú poľnohospodársku 
verejnosť, prednášal aj v zahraničí, vychoval 
10 doktorandov a 150 diplomantov. Získal 56  
školských, podnikových, okresných, krajských, 
rezortných a iných vyznamenaní. V roku 2000 
bol ocenený Medailou J. Fándlyho. Okrem pe-
dagogickej praxe sa aktívne zapája do spoločen-
ského života. Bol spoluzakladateľom Európskej 
asociácie pre Amaranth a v rokoch 1997-1999 
jej prezidentom. Bol tiež zakladajúcim členom 
Pobočky Slovenskej spoločnosti pre poľnohos-
podárske, lesnícke, potravinárske a veterinár-
ske vedy pri SAV v Nitre a v rokoch 1975 -1982 
jej predsedom. Od založenia OZ Magna Via 
(1999) je jeho predsedom. Bol zakladateľom a v 
súčasnosti viceprezidentom aj OZ pre ekologic-
ký cestovný ruch - Nitrianskej kráľovskej vínnej 
cesty. Je čestným občanom obce Pukanec.

 RaDI UVEREJŇUJEME  

Neuromarketing poskytuje možnosti pre obchodníkov i výrobcov

Doc. J. Húska so študentmi pri vyhľadávaní geopatogénnych zón             Foto: archív MH

verzitného spravodaja Poľnohospodár a pribli-
žuje históriu i novinky zo života knižnice a celej 
univerzity. Zaujímavých výstrižkov bolo toľko, 
že nakoniec vznikli dve búdky. Jedna poputova-
la do študovne, kde majú vstup len registrovaní 
používatelia a druhá našla svoje miesto vo vstup-
nej hale, tzv. Relax foajé, kde majú prístup všetci 
návštevníci knižnice. Prvé knihy do knižných bú-
dok priniesli pracovníčky knižnice zo svojich sú-
kromných zbierok - romány, detektívky, odborné 
knihy i časopisy. Symbolického prestrihnutia pás-
ky sa 3. decembra 2015 zhostila prorektorka doc. 

Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., a riaditeľka 
knižnice Mgr. Beáta Bellérová, PhD. Od toho dňa 
si môžu návštevníci knihy z miniknižníc vybrať, 
prelistovať a keď ich zaujmú, môžu si ich požičať 
aj domov bez toho, aby museli strážiť výpožičnú 
lehotu. Dokonca si ich môžu nechať aj navždy. 
Dodržiavať treba len jedno pravidlo „Požičaj, vy-
meň alebo vráť“. Miniknižnice tak dávajú novú 
šancu aj knihám, ktoré sú už nechcené, zbytoč-
né, jednoducho, nie až také obľúbené. Niekto iný 
si ich však určite rád prečíta.

 Mgr. Slavomíra Jakubcová, SlPK

Novinka z dielne SlPK 
Knihy pre každého - bez registrácie a bez poplatkov!
pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 3
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Mäsožravé rastliny sú výsledkom evolúcie, 
keď v dôsledku nedostatku živín v pôde vyvíjali 
svoju schopnosť prijímať chýbajúce výživné lát-
ky z iných zdrojov. Podobne ako všetky zelené 
rastliny aj „mäsožravky“ sú schopné fotosynté-
zy, ale potrebné živiny dopĺňajú rozkladom tiel 
ulovenej koristi. Aby bola rastlina považovaná 
za mäsožravú, musí dokázať korisť nalákať, la-
piť, stráviť pomocou vlastných enzýmov a vyu-
žiť látky takto získané. Spôsoby, ako to rastliny 
docielia, sú rôzne, avšak všetky lapacie mecha-
nizmy sa vyvinuli z listov. 

V Botanickej záhrade SPU v Nitre sa mäsožra-
vým rastlinám venuje pozornosť už viacero ro-
kov. Vplyvom rôznych podmienok sa sortiment 
postupne obmieňal. V súčasnosti sa nám vďaka 
spolupráci s občianskym združením Slovenská 
spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín, 
podarilo vybudovať novú expozíciu týchto ne-
všedných krásavíc. Vďaka štedrému daru od 
Ing. Mareka Delinčáka a Ing. Andreja Devečku 
nám do sortimentu pribudlo niekoľko desiatok 
nových rastlín. Podstatnú časť - asi 50 jedincov, 
tvorí sortiment rodu Sarracenia, ktoré vytvárajú 
vzpriamené trubice dorastajúce, v závislosti od 
druhu, do výšky 30 až 80 centimetrov. Svojím 
vzrastom dodávajú expozícii istú eleganciu až 
vznešenosť. Tieto sú dopĺňané nižšími druhmi 
ako rosička (Drosera), tučnica (Pinquicula), mu-
cholapka (Dionea) a bublinatka (Utricularia). 
Uprostred vysadenej plochy je situovaná aj pro-
vizórna „bystrina“, kde by sme postupne chceli 

doplniť aj vodné mäsožravé rastliny. Počítame 
tiež s rozrastaním rašelinníku (Sphagnum), kto-
rý dotvorí celkovú kompozíciu a súčasne prispe-
je aj k vytvoreniu potrebnej mikroklímy. 

Druhú časť expozície tvoria pôsobivé rastliny 
krčiažnikov (Nepenthes). Ide o epifitné rastliny 
rastúce ako dlhé drevnatejúce liány alebo pla-
zivé rastliny. Nová expozícia sa bude aj naďalej 
dotvárať a dopĺňať o nové a zaujímavé druhy, 
aby sme zvýšili jej kvalitu.       

    Ing. Michaela Hrúzová, BZ

Ing. MARTIN 
PŠENKA
Pracovná pozícia: 
doktorand na Katedre 
výrobnej techniky TF 
Miesto narodenia: 
Bánovce nad Bebravou
Vek: 26

Čím ste chceli byť ako dieťa? 
Keďže som mal odmalička veľmi blízky 

vzťah k prírode, chcel som byť lesníkom alebo 
veterinárom.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor? 

Vyštudoval som študijný program poľno-
hospodárska technika a komerčné činnosti na 
Technickej fakulte SPU. V súčasnosti pokraču-
jem na 3. stupni štúdia v odbore mechanizácia 
poľnohospodárskej a lesníckej výroby. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať?

So svojimi starými rodičmi a ďalšími blízky-
mi osobami, ktoré, žiaľ, už nie sú medzi nami. 
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť?

Rád šírim okolo seba dobrú náladu a teším 
sa, keď moja snaha v tomto smere padne na 
úrodnú pôdu. V poslednom období ma poteši-
li vlastné menšie či väčšie úspechy alebo úspe-
chy mojich blízkych. Okrem toho mi neustále 
robia radosť moji malí synovci a neterka.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?

Veľmi veľa vecí J.
Čo rád čítate (počúvate)?

Rád čítam náučnú literatúru, hlavne z oblas-
ti biológie a technických vied. Vystriedal som 
pestrú škálu hudobných štýlov, momentálne 
však počúvam najmä hudbu, ktorá ma „chytí 
za srdce“ alebo mi zlepší náladu J.
Aké máte koníčky?

V minulosti to boli rôzne športy - futbal, po-
silňovanie, inline korčuľovanie a plávanie. V 
súčasnosti kondičná turistika, kynológia a po-
ľovníctvo, ktoré sa u nás predáva z generácie 
na generáciu. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?

V určitých prípadoch je mojou najsilnejšou 
motiváciou, keď pracujem pod časovým tla-
kom. Našťastie však vždy všetko stihnem včas 
J.
Aké hodnoty  sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?

Rodina, priateľstvo, úprimnosť a možnosť 
spoľahnúť sa jeden na druhého.
Máte nejaký obľúbený citát? 

„Prekážky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš 
pozerať na svoj cieľ.”                                       rch

 v zRkadlE                 Petra Denková z FEM sa stala 
najkrajšou Európankou

Bolo tvojím detským snom stať sa „misskou“, 
ako túži väčšina dievčat?

Priznám sa, že toto nebol môj detský sen. Ako 
malá som vždy chcela byť učiteľkou v škôlke ale-
bo kozmetičkou.

Prečo si sa rozhodla prihlásiť na Miss Sloven-
sko? Mala si už nejaké skúsenosti so súťažami 
krásy?

Nemala, ale rozhodla som sa kvôli svojmu oko-
liu, ktoré ma niekoľko rokov nabádalo, aby som 
to skúsila. Keď som potom v televízii sledovala 
finále Miss Slovensko 2014, povedala som si, že v 
živote nič nechcem ľutovať a išla som na kasting 
do Žiliny. 

Si študentkou FEM SPU a prípravy na takúto 
súťaž sú priam „vojenskou školou“ pre dievča-
tá. Ako sa ti podarilo skĺbiť všetky povinnosti? 
Mala si čas sedieť aj v školskej lavici? 

To bolo asi to najnáročnejšie. Každý si mys-
lí, že súťaž je iba o tom, aby ste dobre  vyzerali, 
usmievali sa, ale nie je to celkom tak. Z každej 
strany ste pod obrovským tlakom. Na svetovom 
finále som počas troch týždňov spala len tri hodi-

ny denne. Program bol tak nabitý, že som nemala 
čas ani komunikovať s rodinou a blízkymi. Celý 
deň sme mali tanečné nácviky, nehovoriac o tom, 
že treba byť na topánkach s podpätkami, stále 
zdvorilá a s úsmevom na tvári, či sa vám chce, 
alebo  nechce. Prípravy na Miss Slovensko alebo 
Miss Europe Supranational boli skutočne veľmi 
náročné. Stálo však za to vydržať ten kolotoč, ale 
vrátila som sa rovno do zápočtového týždňa. Vie-
te si predstaviť, čo nasledovalo. Popri štúdiu som 
každý druhý deň v Bratislave absolvovala rôzne 
stretnutia s fotografmi alebo novinármi. Chcela 
by som sa však poďakovať vedeniu SPU a FEM, že 
mi vyšli v ústrety s individuálnym plánom a teraz 
sa už len budem snažiť dohnať zameškané učivo.        

Na Miss Slovensko si získala krásne tretie 
miesto a postúpila na Miss Europe Supranatio-
nal, kde si získala titul Miss Europe Suprana-
tional. Aký je to pocit byť najkrajšou Európan-
kou?

Tento titul si veľmi vážim, ale za najkrajšiu Eu-
rópanku sa sama nepovažujem. Viem, že existujú 
stovky krajších žien v Európe. Na týchto súťa-
žiach sa však nehodnotí len krása dievčat, ale vy-
žaduje sa najmä mentálna vyspelosť, reprezenta-
tívnosť. Ste vzorom pre stovky mladých dievčat, 
to je obrovská zodpovednosť. Hodnotí sa samo-
zrejme aj sčítanosť a znalosť spoločenskej etikety. 
Okrem toho veľkú úlohu zohráva aj charizma, 
lebo charizmatické, inteligentné a sčítané dievča-
tá sú často krajšie ako tie, ktoré dostali krásu do 
vienka od prírody.

Ako si si užívala samotný finálový večer na 
Miss Europe Supranational? 

Najviac, ako sa dalo. Bol to nádherný pocit stáť 
tam s vedomím, že reprezentujem našu krásnu 
krajinu, a že ma sledujú tisícky ľudí z celého sve-
ta. 

Aké sú tvoje plány do budúcnosti? 
V prvom rade úspešne doštudovať. Pritom sa 

chcem naďalej venovať príjemným povinnostiam, 
ktoré plynú z môjho úspechu a veľa cestovať. 
Snažím sa vo veľkej miere zapájať aj do charita-
tívnych akcií, lebo v blízkej budúcnosti si chcem 
založiť vlastnú nadáciu a pomáhať tým, ktorí ne-
mali toľko šťastia, ako som mala ja.                      

Lenka Burcáková, FEM

Matúš Krajčí, víťaz 1. ročníka súťaže 
Naj poľno študent SPU

Čo mi dala súťaž:
• hľadal som pomoc s písaním projektu pre 

mladého začínajúceho farmára a práve tam som 
ju našiel,

• dostal som ponuku od medzinárodnej spo-
ločnosti, ktorá chcela investovať kapitál na SVK 
do projektu orientovaného na chov včiel. Potešilo 
ma to, aj keď to nebolo pre mňa aktuálne, pretože 
som už budoval vlastný projekt a aj značku,

• keď potrebujem radu alebo informácie nielen 
z poľnohospodárskeho „sveta“, viem komu mám 
volať (...zdvihnem telefón) = kontakty,

• inšpiráciu - príbehy ľudí - každá osobnosť je 
jedinečná – nové kamarátstva i priateľstvá,

• možnosť stretnúť TOP ľudí zo SVK na rôznych 
prestížnych podujatiach - majiteľov podnikov, ale 
aj odbornú poľnohospodársku verejnosť,

• osobné verejné záväzky (budovanie, spuste-
nie značky - marec 2016).

Odkaz budúcim súťažiacim:
Príďte sa podeliť so svojimi skúsenosťami či 

výsledkami (príbehom), hovoriť o osobných cie-
ľoch/snoch. Nikdy neviete koho stretnete!

Čo ti dá súťaž Naj poľno študent/študentka?
Na to prídeš sám. Všetko záleží od tvojej šikov-

nosti! :)
Táto súťaž je jednoznačne krokom vpred. Ne-

máš čo stratiť! 

Študentka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Petra Denková, druhá vicemiss Slo-
vensko 2015, sa stala najkrajšou ženou Európy. Na svetovom finále, ktoré sa konalo 4. de-
cembra 2015 v Poľsku,  získala titul Miss Europe  Supranational 2015. Okrem tohto titulu 
sa dostala aj do výberu desiatich najkrajších dievčat v rámci kategórie TOP model a Best 
Body. Je to jeden z najväčších úspechov Sloveniek na medzinárodných súťažiach krásy. 
Prezradila nám, prečo sa prihlásila do súťaže a aký je to pocit, byť najkrajšou Európankou. 

V Botanickej záhrade SPU v Nitre vybudovali novú expozíciu mäsožravých rastlín.

Všetkých záujemcov o štúdium na Technickej 
fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzi-
ty v Nitre pozývame na prezentáciu fakulty, kto-
rá sa bude konať 29. januára 2016 od 9.00 do 
18.00 h vo vstupnej hale Galérie MLYNY. 

Do priestorov Technickej fakulty vás na Deň 
otvorených dverí pozývame 17. februára 2016. 
Viac informácií nájdete na: www.tf.uniag.sk   TF         

Dni otvorených dverí na 
Technickej fakulte

S dekankou FZKI  
o súťaži Naj poľno študent/
študentka

Dekanka FZKI doc. Ing. Klaudia Halászová, 
PhD., prijala 10. decembra 2015 na pôde dekaná-
tu členov organizačného tímu súťaže NAJpoľno 
študent/študentka, zastrešenej Klubom poľno-
hospodárskych odborníkov (KPO) pri SPU v Nitre  
a Vydavateľstvom Slovenský CHOV, s.r.o., ako aj 
výhercu 1. ročníka súťaže Matúša Krajčího. Na 
stretnutí sa za organizátorov súťaže zúčastnil 
predseda KPO doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD., ta-
jomníčka a členka Rady klubu Ing. Zuzana Čier-
na, PhD., a Ing. Ján Huba, PhD., Slovenský CHOV. 
Cieľom  bolo prezentovať dekanke myšlienku 2. 
ročníka súťaže, ktorý by sa mal konať 5. apríla 
2016 a prediskutovať možnú spoluprácu fakulty v 
rámci prípravy a organizácie podujatia. 

Dekanka FZKI podporila myšlienku organizova-
nia súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť ambiciózni 
študenti SPU, ktorí chcú svoju budúcnosť spojiť s 
poľnohospodárskou prvovýrobou či s ňou súvi-
siacim biznisom.                        rch

Nová expozícia mäsožravých rastlín 

M. Krajčí, minuloročný víťaz súťaže, sa vo voľ-
nom čase venuje chovu včiel

  Foto: MH

  Foto: archív MK

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 
Casting do finále: 15. marca 2016
Finále súťaže: 5. apríla 2016
Prihlášku a viac informácií nájdete na: 
http://www.spu.sk/sk/najpolno/, 
https://www.facebook.com/najpolno

Organizátori súťaže
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 PozÝvaME vÁs              

  Foto: za
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Kurz Business English B2
Uzávierka: 26. 1. 2016
Od - do: 11. 2. - 2. 6. 2016
Prihlášky aj online!

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 JaIK sa už po tretíkrát stane odborným jazykovým partnerom Veľtrhu práce Profesia days 2016, 
ktorý sa bude konať v dňoch 17. a 18. 2. 2016 v bratislavskej Inchebe. Okrem klasickej ponuky zo strany inštitútu 
(testovanie jazykovej úrovne pre návštevníkov veľtrhu, poradenstvo a pod.), je to zaujímavé miesto stretnutí so 
zástupcami firiem. E – KU si tak môže neustále „aktualizovať“ potreby zamestnávateľov v jazykovej oblasti. Aj 
tento moment vplýva na to, že v súčasnosti zabezpečuje jazykové vzdelávanie v mnohých firmách a spoločnos-
tiach západoslovenského regiónu.

Jazykové skúšky 
Uzáv.: TOEFL - 4. 2.,  Goethe-Zert. B2, C1 - 19.2, CAE - 26. 1.
Termín skúšok: 12. 2. / 16. 3. / 12. 3.
Prípravné kurzy: začiatok vo februári (aj na štátnice!)

# #

SKRIPTá
M. Halo a kol.: Chov koní, 1. vydanie, náklad 300 
ks, cena 4,60 €.
D. Urminská a kol.: Kvasné technológie, 1. vyd., 60 
ks, 2,50 €.
V. Paganová a kol.: Arboristika, 1. vyd., 120 ks, 2,80 €. 
VEDECKÉ MONOGRAFIE
T. Slanina a kol.: Faktory ovplyvňujúce motilitu 

spermií moriakov, 1. vyd., 100 ks, 2,80 €.
M. Kačániová a kol.: Detekcia patogénov rodu Sal-
monella a Listeria s využitím StepOne real time 
PCR, 1. vyd., 100 ks, 2,70 €. 
UČEBICA
T. Šeben Zaťková a kol.: Vybrané kapitoly z vysoko-
školskej pedagogiky, 1. vyd., 60 ks, 5 €.

Vydavateľstvo SPU

 PRÁvE Vyšli                                                                  

ODBORNÝ JAZYKOVÝ PARTNER 
VEĽRHU PRÁCE PROFESIA DAYS 2016

Z predvianočného stretnutia rektora s víťazmi 
futbalového turnaja

Volejbalisti SPU kraľujú na čele tabuľky         

Rektor SPU prof. Peter Bielik prijal 15. decembra 
reprezentantov  SPU v tradičnom Futbalovom 
turnaji troch univerzít o putovný pohár rekto-
ra. Na predvianočnom stretnutí sa zúčastnila aj 
predsedníčka UO OZ doc. Zuzana Hlaváčová.  
Na turnaji, ktorý sa konal 17. septembra v Ková-
čovej, nastúpili proti sebe mužstvá UVLF v Ko-
šiciach, SPU v Nitre a TU vo Zvolene. Po troch 
predchádzajúcich ročníkoch sa víťazom turnaja 
po štvrtýkrát za sebou stala SPU. V jednotlivých 
zápoleniach nejde ani tak o to, kto sa stane víťa-

zom, ale najmä o to, aby sa zapojilo čo najviac 
zamestnancov a doktorandov, ktorí sú ochotní 
vymeniť pohodlie pri počítači či knihe za pobyt 
v telocvični. Počas predvianočného stretnutia 
rektor poďakoval futbalovému výberu našej uni-
verzity, reprezentantom zaželal veľa zdravia a 
ďalších úspechov. Tiež zdôraznil, že dosahovanie 
vynikajúcich športových výsledkov napomáha 
zvýšiť prestíž univerzity. 
Na záver sa diskutovalo o úrovni akademického 
športu.                rch

Úspech našich volejbalistov sa nerodil ľahko. 
Najskôr sa v máji minulého roku zmenilo zlo-
ženie výkonného výboru. Novým výkonným 
riaditeľom sa stal Róbert Pullman, ktorý hráč-
sku kariéru začínal v ČH Bratislava. Do klubu 
prišiel sponzor, spoločnosť Bystrina pramenitá 
voda, ktorý po marketingovej stránke vystupu-
je aj v názve klubu  (klub má názov VK Bystri-
na SPU Nitra, ale registrácia je na VK Ekonóm 

SPU Nitra). Pomocnú ruku podalo mesto Nitra, 
naša univerzita a priaznivci nitrianskeho volej-
balu. Obmenil sa káder družstva. K hráčom z 
poslednej sezóny pribudli ostrieľaní spoluhráči  
ako Kubš, Kašper, Malina, Zaťko a Poliak Szá-
rek (niektorí z nich už boli v reprezentácii). 
Volejbalový tím sa pod vedením trénera Mareka 
Kardoša po náročnej letnej príprave postupne 
zohrával. Prejavilo sa to na začiatku súťaže, keď 
sme podľahli v zápasoch s Košicami a Prešo-
vom. Potom sa však prejavila kvalita a trénova-
nosť  družstva a vyhrali  sme jedenásť zápasov 
za sebou. V ďalšej nadstavbovej časti chcú naši 
volejbalisti pokračovať v nastúpenom trende a 
do play off postúpiť z najlepšej východiskovej 
pozície.  VK Bystrina SPU Nitra hrá svoje zápasy 
striedavo v Mestskej športovej hale a v Športo-
vej hale SPU. Najbližšie odohrá doma zápas 24.  
januára proti VK KDS - Šport Košice v Mestskej 
športovej hale so začiatkom o 18:00 h. Pozýva-
me všetkých priaznivcov dobrého volejbalu, aby 
prišli povzbudiť našich hráčov.

Ing. Miroslav Štrbavý, člen výboru VK

SPU v Nitre s hlbokým zármutkom ozna-
muje, že 14. 12. 2015 nás vo veku 78 rokov 
opustila bývalá zamestnankyňa FAPZ Terézia 

Horková a 18. 12. 2015 vo veku 73 rokov na-
vždy odišla bývalá zamestnankyňa FEM Mária 
Šulajová.                            Česť ich pamiatke! 

Hráči VK Ekonóm (Bystrina) SPU Nitra dosiahli historický úspech, keď vyhrali základnú časť 
extraligy mužov, čím si zabezpečili priamy postup do finále Slovenského pohára. Ten sa usku-
toční 5. – 6. marca v Mestskej športovej hale na Klokočine.

 s PiETOU                                                                           

Študenti FEŠRR ocenili prepojenie teórie s praxou

V rámci predmetu správne právo navštívili štu-
denti Fakulty európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja SPU s prof. JUDr. Eleonórou Marišovou 
PhD., 16. decembra 2015 Okresný úrad v Nitre. 
Prínosom pre nás bolo, že sme mali možnosť vi-
dieť prácu jednotlivých odborov úradu, napríklad 
odboru všeobecnej vnútornej správy, odboru 
živnostenského podnikania, odboru priestupkov 
a tiež klientske centrá. Získali sme zaujímavé in-
formácie o práci a kompetencii daného odboru 

a zároveň sme si vypočuli aj úsmevné príhody o 
neobvyklých požiadavkách klientov, ktorí úrad 
navštevujú. Vďaka tejto návšteve sa nám správne 
právo, ktoré sme zatiaľ prebrali len teoreticky na 
prednáškach, premietlo do praxe. Na úrade nás 
privítal aj prednosta Ing. Marek Illéš, PhD., a ve-
dúce pracovníčky navštívených odborov – Mgr. 
Jana Nemcová a Ing. Mária Šumichrastová.  

Bc. Miroslava Papierniková, 
Bc. Michal Minársky, FEŠRR

Málo známe, ale zdravé batáty. Poznáte ich?
Batáty sa v anglicky hovoriacich oblastiach často označujú ako sladký zemiak. Sú veľmi starou 
kultúrnou plodinou pestovanou už pred 5-tisíc rokmi. Ich pôvod je nejasný, pričom ako oblasť pô-
vodu sa najčastejšie uvádza tropická Amerika alebo Oceánia. Do Európy sa dostali vďaka Krištofo-
vi Kolumbovi, pravdepodobne o sto rokov skôr ako klasické zemiaky, pričom v tej dobe mali oveľa 
vyššiu hodnotu. Výskumu tejto, na Slovensku menej známej zeleniny, sa venuje Ing. Miroslav Šlo-
sár, PhD., z Katedry zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU.

„Batáty so zemiakmi nemajú veľa spoločného. 
Ich konzumnou časťou sú koreňové hľuzy, kto-
ré majú variabilný tvar. Pokožka hľúz môže byť 
biela, žltkastá, oranžová, purpurová alebo hnedá. 
Dužina má bielu, krémovú, žltú, oranžovú a pur-
purovú farbu. Trh i samotní pestovatelia vyžadujú 
najmä batáty s oranžovou pokožkou a dužinou. 
Hmotnosť hľúz je asi 0,5 kg, výnimočne dosahujú 
5 až 7 kg,“ hovorí M. Šlosár. Informuje, že čer-
stvé hľuzy batátov majú 1,5-násobne vyššiu nut-
ričnú hodnotu ako klasické zemiaky, pričom ob-
sahujú približne 69 % vody, 1,9 % bielkovín, 0,7 
% tuku, 26 % sacharidov, 1,1 % vlákniny a 0,8 % 
minerálnych látok (najmä K, Mg, Na, Fe, Cu). 
„Batáty obsahujú okrem škrobu vyšší podiel jed-

noduchých sacharidov, tým sa stávajú ľahko strá-
viteľnými pre človeka. Ich energetická hodnota je 
okolo 500 kJ/100 g čerstvých hľúz. Batáty sú veľ-
mi dobrým zdrojom β-karoténu, ktorého obsah 
sa pohybuje od 21 mg.kg-1 (žlté a fialové odrody) 
do 49 mg.kg-1 čerstvej hmoty (oranžové odrody). 
Priemerný obsah vitamínu C sa pohybuje v roz-
pätí od 24 mg.kg-1 do 55 mg.kg-1."  

V súčasnosti batáty pestujú najmä v Ázii (Čína, 
India), Amerike (USA, Brazília), Afrike, ale čoraz 
populárnejšie sú aj na našom kontinente. Ich naj-
väčším producentom v Európe je Španielsko a Ta-
liansko. „Na viacerých miestach na svete, napr. v 
Japonsku a väčšine štátov Južnej Ameriky, batáty 
konzumujú každodenne. Možnosti ich využitia 
sú široké, môžu sa konzumovať varené, peče-
né, smažené, sušené, prípadne ich nakladajú do 
cukrového roztoku. Z hľadiska tepelnej úpravy 
je najvhodnejší spôsob varenie na pare. Okrem 
využitia vo forme prílohy alebo hlavného jedla 
sú vhodné na prípravu rôznych dezertov, knedlí 
alebo chleba,“ hovorí o využití tejto zeleniny M. 
Šlosár. Na záver nás ešte informuje, že odrody s 
vyšším obsahom škrobu sú dôležitou surovinou 
pre liehovarnícky a škrobárenský priemysel. 
„Jemný škrobový prášok z batátov sa vo svete 
predáva ako „brazílsky“ (nepravý) arrow-root. V 
niektorých krajinách domorodci pripravujú kva-
sením z batátov liehový nápoj nazývaný mobby 
alebo marmoda. Mladé listy a vrcholy batátov sa 
môžu pripraviť podobne ako špenát. Vzhľadom 
na svoje zloženie a účinky na ľudské zdravie je 
vyhľadávaný aj vo farmaceutickom priemysle na 
výrobu dietetických výrobkov. Korene, stonky a 
listy sú hodnotným krmivom pre hospodárske 
zvieratá, najmä pre ošípané.“ Renáta Chosraviová

Jedenásť víťazných zápasov za sebou potvrdilo 
kvalitu mužstva         Foto: Monika Földešiová

 

 Foto: MŠ

Exkurzia na Okresnom úrade v Nitre               Foto: archív FEŠRR

Futbalový tím zamestnancov našej univerzity prijal rektor SPU        Foto: za


