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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé 
študentky, milí študenti a ctení čitatelia, 

rád by som sa vo svojom krátkom slove 
zamyslel nad tým, ako vnímať budúcnosť 
našej univerzity.  
Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre prijala výzvu budúcnosti a sústreďuje 
sa na to, čo robí úspešné univerzity vo svete 
úspešnými - na kvalitu. Na kvalitu vzdelá-
vania, vedy a výskumu a na spoluprácu s 
praxou, ktorá pomôže posunúť našu krajinu 
smerom k proklamovanej a tak často skloňo-
vanej znalostnej ekonomike. Skutočnosť, že 
naša univerzita je takto vnímaná a hodnote-
ná, potvrdil aj úspešný výsledok komplexnej 
akreditácie v roku 2015, keď SPU opätov-
ne obhájila status univerzity aj pre ďalšie 
obdobie, pričom veľkou hrdosťou pre nás 
bolo, že bola vyhodnotená ako jedna zo 
siedmich najlepšie hodnotených univerzít 
na Slovensku. Všetky naše fakulty  - Fakul-
ta agrobiológie a potravinových zdrojov, 
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Technic-
ká fakulta, Fakulta záhradníctva a krajin-
ného inžinierstva, Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva, Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja - za posledné desať-
ročie prešli rôznymi štrukturálnymi zmena-

mi, v dôsledku ktorých sa transformovali na 
moderné vzdelávacie systémy, umožňujú-
ce kompatibilitu vzdelávacích programov 
s inými uznávanými univerzitami doma i v 
zahraničí. Poskytujú vzdelávanie v 90 štu-
dijných programoch, mnohé z nich sú jedi-
nečné na Slovensku, 12 z nich v anglickom 
jazyku s perspektívou udeľovania spoloč-
ného, resp. dvojitého diplomu. SPU zároveň 
realizuje aj programy ďalšieho vzdelávania.  
Naša univerzita ponúka aj kvalitné výsled-
ky vedeckovýskumnej činnosti a vybudo-
vanú infraštruktúru vedeckého bádania, na 
špici ktorej stoja štyri centrá excelentnosti 
a novovybudované univerzitné unikátne 
Výskumné centrum AgroBioTech, ktoré sme 
slávnostne otvorili na jeseň minulého roka. V  
30 nových laboratóriách sa rozvíja aplikova-
ný výskum v oblasti agrobiológie, biotech-
nológií a technológií v poľnohospodárstve, 
potravinárstve a bioenergetike. Centrum je 
vybavené špičkovou výskumnou infraštruk-
túrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu 
na medzinárodnej úrovni. Zároveň vznik-
lo aj špecializované pracovisko Transferové 
centrum SPU,  ktoré ponúka priestor pre 
vytvorenie lepšieho prepojenia univerzity, 

výskumu a hospodárskej praxe. Zásadný dô-
raz kladieme na intenzívnu internacionalizá-
ciu vzdelávania, vedy a výskumu, inovatív-
neho podnikania a ďalších aktivít univerzity.
Výskum a inovácie sú našou budúcnosťou. 
Musíme integrovať to najlepšie, čo na našej 
univerzite máme, spojiť sa navzájom medzi 
sebou, ale aj s ostatnými domácimi a zahra-
ničnými pracoviskami. Vytvoriť to, čomu sa 
hovorí znalostný potenciál nevyhnutný pre 
riešenie veľkých a veľmi často multidiscipli-
nárnych projektov. Som toho názoru, že 
treba zanechať vnímanie obmedzené len 
na naše témy, ale pokúsiť sa o náhľad mož-
nej medziodborovej spolupráce a komu-
nikácie. Neoddeľovať odbory tradičné od 
moderných, humanitné od technických, ale 
hľadať cesty a spôsoby, ako ich prepájať.
SPU v Nitre je modernou európskou univer-
zitou, ktorej piliere sú postavené na viac ako 
63-ročnej histórii. Táto tradícia nás zaväzuje, 
rovnako ako moderná súčasnosť postavená 
na spolupráci a interdisciplinarite, informač-
nej interaktivite a kultúrnej relativite. Takto 
vidím a vnímam  budúcnosť našej univerzity.                               

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

„Musíme integrovať 
to najlepšie, čo na našej 
univerzite máme, spojiť 
sa navzájom medzi 
sebou, ale aj s ostatnými 
domácimi a zahraničnými
pracoviskami.

Foto: archív SPU



4

AUGUST
 ❚ Akreditačná komisia jednomyseľne rozhodla 

odporučiť zaradenie SPU v  Nitre k vysokým 
školám univerzitného typu aj pre ďalšie ob-
dobie. SPU splnila všetky kritériá, pričom bola 
jednou zo siedmich najlepšie hodnotených 
univerzít na Slovensku. 
 ❚ Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahná-

tek odovzdal Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, 
PhD., Cenu ministra pôdohospodárstva za 
rozvoj ekonomiky a manažmentu poľnohos-
podárstva a potravinárstva a za aktívnu pe-
dagogickú pôsobnosť pri výchove mladých 
odborníkov. Prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD., 
udelil Cenu ministra za aktívny prístup k pôdo-
hospodárstvu, vede a realizácii jej výsledkov. 
 ❚ Ocenenie Zlatý kosák 2016 za vysokoškolskú 

učebnicu Zavlažovanie poľných plodín, zele-
niny a ovocných sadov získal kolektív autorov 
– Štefan Rehák, Viliam Bárek, Ľuboš Jurík, Milan 
Čistý, Dušan Igaz, Štefan Adam.

SEPTEMBER
 ❚ SPU sa úspešne prezentovala na výstave 

EXPO 2015 v  Miláne. Cieľom bola propagácia 
výskumu a vzdelávania na SPU v spojení s výži-
vou ľudí a potravinárstvom.
 ❚ Boli podpísané memorandá medzi SPU 

v  Nitre a Univerzitou prírodných a humanit-
ných vied v  Siedlciach (Poľsko) a  Štátnym 
samarkandským lekárskym inštitútom (Uzbe-
kistan) a pripravené memorandum medzi SPU 
a Taškentskou štátnou poľnohospodárskou 
univerzitou (Uzbekistan).
 ❚ Rektor SPU  prof. Peter Bielik sa zúčastnil na 

Valnom zhromaždení Vyšehradskej univerzit-
nej asociácie, ktoré sa uskutočnilo na Varšavskej 
poľnohospodárskej univerzite v Poľsku. 

OKTÓBER
 ❚ Za účasti ministra pôdohospodárstva Ľu-

bomíra Jahnátka, štátneho tajomníka MŠVVaŠ 
Vladimíra Kováčika, rektora UKF prof. RNDr. Ľu-
bomíra Zelenického, CSc., riaditeľa ÚGBR SAV 
doc. RNDr. Jána Salaja, DrSc., predsedu NSK 
Milana Belicu, primátora Nitry Jozefa Dvon-
ča, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judá-
ka,  ako aj ďalších predstaviteľov politického 
a spoločenského života, zástupcov domácich a 
zahraničných univerzít a ďalších hostí bolo na 
SPU slávnostne otvorené Výskumné centrum  
AgroBioTech. Unikátne pracovisko, ktoré tvorí 
tridsať laboratórií vybavených špičkovou tech-
nikou, uviedol do života rektor SPU Dr.h.c.  prof. 
Ing. Peter Bielik, PhD.
 ❚ Na 31. ročníku medzinárodného filmového 

festivalu Agrofilm 2015 získala Cenu ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu snímka SPU 
Výskumné centrum AgroBioTech: nové per-
spektívy pre agropotravinárstvo.

 ❚ Rektor SPU a  predseda výkonného výboru 
siete AGRIMBA Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD., navštívil Mongolskú poľnohospodársku 
univerzitu v Ulanbátare s cieľom pripraviť akre-
ditáciu programu MBA. Súčasťou stretnutia 
bolo aj podpísanie dohody o spolupráci medzi 
oboma univerzitami. 
 ❚ SPU sa úspešne prezentovala na dvoch vý-

znamných veľtrhoch vzdelávania - Gaudeamus 
v Nitre a Akadémia & Vapac v Bratislave. 

NOVEMBER
 ❚ Novým profesorom v  odbore poľnohospo-

dárska a lesnícka technika sa stal prof. Ing. Ro-
man Gálik, PhD.,  z Technickej fakulty.  Menovací 
dekrét mu odovzdal prezident SR Andrej Kiska. 
 ❚ Emeritný profesor Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Bulla, 

DrSc., si prevzal Cenu Nitrianskeho samospráv-
neho kraja  za mimoriadne celoživotné zásluhy 
o rozvoj slovenskej vedy a školstva a za šírenie 
dobrého mena kraja a Slovenska v zahraničí.
 ❚ Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v  Nitre 

odovzdal rektor SPU Dr.h.c prof. Ing. Peter Bie-
lik PhD., menovacie dekréty siedmim novým 
docentom:  doc. JUDr. Ing. Jarmile Lazíkovej, 
PhD., doc. Ing. Pavlovi Eliášovi, PhD., doc. Ing. 
Marekovi Živčákovi, PhD., doc. Ing. Jánovi Ková-
čovi, PhD.,  doc. Ing. Ondrejovi Lukáčovi, PhD., 
doc. Ing. Štefanovi Koprdovi, PhD., a doc. Ing. 
PaedDr. Jaroslavovi Jedličkovi, PhD.
 ❚ V  aule SPU sa uskutočnili promócie dokto-

randov. V rámci slávnostného aktu odovzdali 
dekani diplomy 92 mladým vedeckým pra-
covníkom. Certifikáty MBA štúdia si z  rúk rek-
tora SPU prevzalo jedenásť absolventov, ktorí 
úspešne ukončili dvojročné štúdium v anglic-
kom jazyku v odbore agrárny obchod. 
 ❚ Pri príležitosti Medzinárodného dňa študent-

stva ocenil rektor 17 študentov, ktorí dosiahli 
vynikajúce študijné výsledky a svojimi  úspech-
mi  v oblasti vedy, športu či voľnočasových ak-
tivít zviditeľnili meno SPU doma či v zahraničí. 
 ❚ V  exhibičnom hokejovom zápase v  rámci 

Študentských dní nitrianskych univerzít porazil 
tím SPU hráčov UKF 5 : 4. 
 ❚ Na výstavisku Agrokomplex sa konal 54. 

imatrikulačný ples SPU. 

DECEMBER
 ❚ SPU v Nitre navštívil  veľvyslanec Gruzínskej 

republiky v SR Alexander Nalbandov a obchod-
ný radca Mikheil Chkhikvadze. Cieľom stretnu-
tia, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy Ministerstva 
hospodárstva  SR, bolo rokovanie o rozvoji spo-
lupráce v oblasti vzdelávania. 
 ❚ Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  

bol členom delegácie vedenej prezidentom SR 
Andrejom Kiskom, ktorá absolvovala oficiálnu 
návštevu Bulharskej republiky. Hlavným cieľom 
cesty bola účasť na konferencii  pri príležitosti 

oficiálneho otvorenia Sofia Tech Parku – naj-
väčšieho vedecko-technologického parku na 
Balkáne.
 ❚ Akademický senát FEŠRR zvolil doc. Ing. 

Oľgu Roháčikovú, PhD., za kandidátku na de-
kanku FEŠRR na obdobie 2016 - 2020. 
 ❚ Na pôde SPU sa konala prvá vedecká konfe-

rencia na tému Udržateľnosť vidieckych oblastí 
v praxi, ktorú spolufinancovala OECD.
 ❚ Absolútnym víťazom súťaže Študent-

ská osobnosť Slovenska za akademický rok 
2014/2015 sa stal Ing. Jakub Berčík, PhD., z 
Fakulty ekonomiky a  manažmentu SPU, ktorý 
zároveň zvíťazil v kategórii Ekonómia. Víťazkou 
súťaže v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníc-
tvo, drevárstvo sa stala Ing. Lenka Kuželová, 
PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva 
SPU.
 ❚ Rektor SPU prof. Peter Bielik prijal reprezen-

tantov  SPU v  tradičnom Futbalovom turnaji 
troch univerzít o  putovný pohár rektora, ktorí 
sa už po štvrtýkrát stali víťazmi tohto prestíž-
neho podujatia.
 ❚ Na piatom ročníku benefičného koncer-

tu Vianočný dar SPU sa predstavila speváčka 
Andrea Zimányiová s gitaristom Jurajom Bu-
rianom, herec a tanečník Marek Ťapák a  ďalší 
účinkujúci. Výťažok z  podujatia bol určený na 
skvalitnenie podmienok študentov v  študent-
ských domovoch. 

JANUÁR
 ❚ Prezident Andrej Kiska udelil Pribinov kríž 

II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o 
kultúrny rozvoj SR v oblasti architektúry  Ing. 
arch. Vladimírovi Dedečkovi, ktorý bol hlavným 
projektantom areálu Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre.
 ❚ V estrádnej hale PKO sa uskutočnil 9. ročník 

Akademického plesu nitrianskych univerzít.  
Záštitu nad podujatím prevzal rektor SPU a UKF.

FEBRUÁR
 ❚ Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovi-

zuálny sektor a kultúru (EACEA) odovzdala SPU 
plaketu Jean Monnet Networks. Ocenenie bolo 
udelené v rámci projektu Jean Monnet Siete: 
Udržateľný pôdny manažment v Európe, ktoré-
ho koordinátorom je Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja.
 ❚ Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 

PhD.,  prijal predstaviteľov nového vedenia 
Konfuciovho inštitútu v  Bratislave - čínskeho 
riaditeľa prof. Li Quinfenga a riaditeľku Petru 
Kotuliakovú.  Cieľom stretnutie bolo zhodnotiť 
doterajšiu spoluprácu a prediskutovať možnos-
ti jej ďalšieho rozvoja.
 ❚ Akademický senát FZKI zvolil doc. Ing. Klau-

diu Halászovú, PhD., za kandidátku na dekanku 
FZKI  na obdobie rokov 2016  - 2020.

PREHĽAD NAJVÝZNAMNEJŠÍCH UDALOSTÍ AKADEMICKÉHO ROKA 2015/2016
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MAREC
 ❚ Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil rektor SPU 

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., významné 
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré 
meno našej univerzity, dosiahli mimoriadne 
výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese 
a vedeckovýskumnej činnosti. Ďakovné listy si 
prevzali: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., prof. 
Ing. Dana Tančinová, PhD.,  prof. Ing. Mária Ham-
bálková, CSc., doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD., 
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prof. 
Ing. Ján Gaduš, PhD., a RNDr. Peter Škrovina.

APRÍL
 ❚ Prezident SR Andrej Kiska navštívil Slovenskú 

poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Stretol sa 
s vedením a členmi akademickej obce, diskuto-
val so študentmi a navštívil novovzniknuté Vý-
skumné centrum AgroBioTech. 
 ❚ Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 

prijal zástupcov  Akadémie poľnohospodár-
skych vied v Nanjingu v čínskej provincii Jiang-
su. Zámerom čínskych odborníkov je vytvoriť 
širšie zastúpenie partnerov v Európe, s ktorými 
by sa mohli uchádzať o spoločné projekty.
 ❚ Na pôde SPU sa na mimoriadnom zasadnutí 

zišli členovia Slovenskej rektorskej konferencie, 
aby rokovali o návrhu Programového vyhlásenia 
vlády SR na roky 2016 - 2020.
 ❚ Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 

prodekanka FEŠRR pre výchovu a vzdelávanie 
Ing. Žaneta Pauková, PhD., a predseda Najvyššie-
ho kontrolného úradu Ing. Karol Mitrík podpísali 
memorandum o spolupráci.
 ❚ V  Kongresovom centre SPU sa uskutočnila 

odborná konferencia Posilnenie úlohy vysokých 
škôl v  regiónoch, ktorej cieľom bolo predstaviť 
verejnosti výsledky rovnomenného projektu. Na 
podujatí sa zúčastnili predstavitelia slovenských 
VŠ, zástupcovia samospráv, zamestnávateľov a 
tretieho sektora. 
 ❚ Skupina študentov SPU absolvovala desať-

dňový intenzívny študijný pobyt na Louisian-
skej štátnej univerzite v Baton Rouge v USA. Ide 
o jednu z mnohých aktivít na základe dohody 
o spolupráci, ktorú  obe univerzity organizujú už 
niekoľko rokov.
 ❚ Na šiestom ročníku Dňa kariéry sa študentom 

prostredníctvom výstavných stánkov a predná-
šok prezentovalo 11 firiem a viacero úspešných 
absolventov. Podujatie už tradične organizovalo 
Kariérne centrum SPU.
 ❚ Pod záštitou dekanov jednotlivých fakúlt sa 

na SPU konali fakultné študentské vedecké kon-
ferencie. Ich cieľom bolo poskytnúť študentom 
príležitosť verejne pred odborným auditóriom 
prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.
 ❚ Súčasťou Nitrianskych univerzitných dní 2016 

bol EnviroDay 2016, dvojdňové podujatie zame-
rané na separovaný zber odpadu a recykláciu. 

MÁJ
 ❚ SPU v Nitre navštívil minister školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Peter Plavčan. Na pracov-
nom stretnutí s vedením univerzity a fakúlt sa 
diskutovalo najmä o napĺňaní programového 
vyhlásenia vlády v oblasti vysokého školstva, 
aktuálnych plánoch rezortu a problematike fi-
nancovania vedy.
 ❚ Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 

predstaviteľov významných ruských  univer-
zít - Petrohradskej štátnej poľnohospodárskej 
univerzity, Kabardino-Balkarskej štátnej univer-
zity a Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej 
univerzity v Moskve. Hostia diskutovali najmä o 
možnostiach prehĺbenia existujúcej a vytvore-
nia novej spolupráce. 
 ❚ Rektor SPU prof. Peter Bielik sa zúčastnil na 

slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 200. 
výročia založenia Varšavskej poľnohospodár-
skej univerzity. Zároveň odovzdal Zlatú medailu 
SPU rektorovi VPU prof. Alojzymu Szymanské-
mu ako ocenenie dlhoročnej spolupráce medzi 
oboma univerzitami.
 ❚ Slovenská akadémia pôdohospodárskych 

vied udelila ceny mladým vedeckým pracov-
níkom za najlepšie vedecké práce za rok 2015. 
Medzi ocenenými bola Ing. Kristýna Kunder-
líková (FAPZ), Ing. Eva Tvrdá, PhD., (FBP), a Ing. 
Elena Kondrlová, PhD., (FZKI).
 ❚ Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre 

pripravilo pre zamestnancov a študentov  SPU 
verejnú prezentáciu činností jednotlivých la-
boratórií, výsledkov doterajšieho výskumu a 
výskumných zámerov na nasledujúce obdobie.
 ❚ Volejbalisti VK Bystrina SPU Nitra sa stali maj-

strami slovenskej extraligy v sezóne 2015/16 a 
získali prvý titul v histórii klubu.
 ❚ Uskutočnil sa prvý ročník Športového dňa 

zamestnancov SPU, ktorého cieľom  bola rege-
nerácia fyzických a duševných síl.  

JÚN
 ❚ Ministerka pôdohospodárstva a  rozvoja vi-

dieka Gabriela Matečná navštívila svoju alma 
mater. Na stretnutí s  vedením univerzity a  fa-

kúlt, VC AgroBioTech, Vysokoškolského poľ-
nohospodárskeho podniku, predstaviteľmi AS 
SPU a univerzitnej odborovej organizácie  dis-
kutovala o  pozdvihnutí úrovne poľnohospo-
dárstva a kvality vzdelávania.
 ❚ Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 

sa zúčastnil na konferencii v  čínskom Ningbe 
zameranej na spoluprácu Číny a  krajín stred-
nej a  východnej Európy. Súčasťou jeho cesty 
bolo podpísanie zmlúv o spolupráci s Zhejiang 
Wanli University a Akadémiou poľnohospodár-
skych vied oblasti Jiangsu, ako aj prezentácia 
SPU na medzinárodnej výstave EDU EXPO. 
 ❚ Minister životného prostredia SR László Sóly-

mos udelil Cenu ministra za dlhoročný prínos 
v  starostlivosti o  životné prostredie a  rozvoji 
environmentalistiky doc. Ing. Alexandrovi Fe-
hérovi, PhD., (FEŠRR). 
 ❚ Výkonom funkcie kvestorky Slovenskej poľ-

nohospodárskej univerzity v Nitre bola povere-
ná doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. Vo funk-
cii nahradila doc. Ing. Oľgu Roháčikovú, PhD., 
ktorá bola zvolená na post dekanky Fakulty 
európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 ❚ Vedenie SPU v Nitre a Univerzitná organizá-

cia OZ PŠaV pri SPU v Nitre podpísali Kolektív-
nu zmluvu na obdobie rokov 2016 – 2018.
 ❚ Na pozemkoch ZAD v Dvoroch nad Žitavou 

sa uskutočnil piaty ročník Celoslovenských dní 
poľa, na ktorých sa SPU v Nitre opäť prezento-
vala svojou expozíciou. 

JÚL
 ❚ Pri príležitosti 60. výročia folklórneho súboru 

Zobor sa v  Divadle A. Bagara uskutoční sláv-
nostný program Zobor náš, tu nás máš. 
 ❚ SPU privíta účastníkov 101. svetového kon-

gresu esperanta.
 ❚ Do univerzitných posluchární zasadnú malí 

študenti Nitrianskej letnej univerzity. Podujatie 
pre deti vo veku 8 – 11 rokov každoročne orga-
nizuje SPU a  UKF v Nitre. 
 ❚ Skupina študentov SPU sa zúčastní na Letnej 

škole čínskeho jazyka na Tianjinskej univerzite.

Prezident Andrej Kiska 
navštívil v apríli SPU 
a Výskumné centrum 
AgroBioTechFoto: za
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V  rámci podujatia EDU EXPO, ako aj počas 
bilaterálnych návštev a  stretnutí, prof. P. Bielik 
prostredníctvom série prednášok a  prezentá-
cií čínskym partnerom predstavil SPU v  Nitre. 
Záujem o bližšiu spoluprácu prejavilo niekoľko 
univerzít. Súčasťou programu pracovnej cesty 
rektora bolo aj rokovanie s  prezidentom Zhe-
jiang Wanli University (na snímke). Výsledkom 

rokovania bol podpis zmluvy o spolupráci, ktorá 
otvára dvere výmene študentov a spolupráci 
v  oblasti vedy, výskumu a  vzdelávania. ZWU 
aktívne spolupracuje s viac ako 50 univerzitami 
a vedeckými inštitúciami z USA, Kanady, Veľkej 
Británie, Francúzska, Austrálie, Nového Zélandu, 
Japonska a Kórey. V ďalšej časti programu pre-
behli rokovania s vedením Akadémie poľnohos-
podárskych vied oblasti Jiangsu (JAAS). Počas 
návštevy JAAS v Nanjingu sa rektor SPU stretol 
s  jej prezidentom a  nadviazal na rozhovory 
o spolupráci, ktoré odštartovali rokovania počas 
návštevy zástupcov JAAS na SPU v apríli tohto 
roka. V závere stretnutia bola podpísaná zmluva 
o spolupráci. Konferencia v Ningbe patrí medzi 
najvýznamnejšie podujatia tohto druhu v Číne. 
Každoročne sa na nej prezentujú stovky vysta-
vovateľov z celého sveta.   

 Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP

Izabela Adamičková si 1. júna v prítomnosti 
vedúcich útvarov, predstaviteľov Akademické-
ho senátu SPU a odborov prevzala menovací 
dekrét z rúk rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra 
Bielika, PhD., (na snímke). Ako sa rektor vyjadril, 
verí, že nová kvestorka sa úspešne zhostí svojej 
úlohy v súčinnosti so skúsenými vedúcimi útva-
rov a v záujme zachovania kontinuity celého 
procesu aj v úzkej spolupráci s doterajšou kves-
torkou, aby SPU mala aj naďalej perfektné hos-
podárske výsledky. I. Adamičková sa vyjadrila, že 
ako fi nančná manažérka univerzity je priprave-
ná podieľať sa na splnení všetkých úloh.

I. Adamičková pôsobí ako docentka na Kated-
re ekonomiky Fakulty ekonomiky a manažmen-
tu SPU. Je absolventkou FEM SPU v Nitre. Od-
borné teoretické a praktické znalosti z oblasti 
ekonómie si prehĺbila počas pôsobenia vo funk-
cii tajomníčky FEM SPU. Pôsobila ako fi nančná 

manažérka projektu Vidieckej univerzity tretieho 
veku a MBA štúdia. Má skúsenosti s projektovým 
plánovaním, prípravou strategických projektov 
a s realizáciou a koordináciou súvisiacich aktivít, 
presnejšie rozpočtu a fi nančných analýz. Úspeš-
ne sa podieľala na príprave a realizácii projektov 
ako Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka, Komu-
nita podporujúca prenos poznatkov s cieľom 
užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú 
sféru.           rch

Rektor reprezentoval SPU 
na medzinárodnej výstave EDU EXPO v Číne

Funkciou kvestorky SPU  je poverená Izabela Adamičková

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa od 7. do 14. júna zúčastnil na konferencii 
v čínskom Ningbe, zameranej na spoluprácu Číny a krajín strednej a východnej Európy v 
oblasti vzdelávania a akademickej kooperácie. 

Výkonom funkcie kvestorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je od 1. júna 
2016 poverená doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD. Vo funkcii nahradila doc. Ing. Oľgu Ro-
háčikovú, PhD., ktorá bola zvolená na post dekanky Fakulty európskych štúdií a regionál-
neho rozvoja. 

Jedna z najstarších katedier SPU - Katedra 
špeciálnej zootechniky Fakulty agrobio-
lógie a  potravinových zdrojov oslávila 70. 
výročie svojho vzniku.

AKTUALITY

Kvalita a spoľahlivosť technických systémov
V nitrianskom Agroinštitúte sa 24. - 25. mája ko-

nal 21. ročník medzinárodnej vedeckej konferen-
cie Kvalita a spoľahlivosť technických systémov, 
ktorú každoročne organizuje Katedra kvality a 
strojárskych technológií Technickej fakulty SPU v 
Nitre pod záštitou dekana prof. Ing. Zdenka Tká-

ča, PhD., ako sprievodnú akciu Medzinárodného 
strojárskeho veľtrhu 2016 v Nitre. Podujatie, na 
ktorom sa zúčastnili zástupcovia z ČR, Poľska a SR, 
je významné pre pedagogických pracovníkov, 
výskumníkov, odborníkov z praxe a doktorandov, 
ktorí sa zaoberajú pokrokom a aplikáciou po-

znatkov v oblasti  kvality a spoľahlivosti technic-
kých systémov. Cieľom konferencie bolo vytvoriť 
priestor pre prezentáciu a diskusiu najnovších 
poznatkov z výsledkov výskumu a skúseností z 
praxe v uvedenej oblasti. 

 Doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD., TF

Foto: archív PB

Foto: za

Jedna z najstarších katedier 
SPU oslávila 70-tku

Rozšírené slávnostné zasadnutie katedry sa ko-
nalo 9. júna v Jazdeckom centre SPU, v priesto-
roch, kde sa budovali základy vedeckej a pub-
likačnej aktivity pracoviska. S úvodným slovom 
vystúpil vedúci KŠZ prof. Ing. Marko Halo, PhD., 
ktorý privítal hostí a krátko ich oboznámil s histó-
riou a činnosťou katedry. Následne sa auditóriu 
prihovorila prorektorka pre vzdelávaciu činnosť 
a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. Členom 
jubilujúcej KŠZ zaželala, aby sa im darilo naďalej 
udržať, ale aj pozdvihnúť vysoký štandard kated-
ry. Zároveň KŠZ odovzdala Pamätný list rektora 
SPU za vzdelávanie odborníkov v predmetoch 
zameraných na rozvoj a  uplatnenie poznatkov 
a výsledkov biologických vied, ako aj technolo-
gických postupov pri racionalizácii chovu hos-
podárskych zvierat v  podmienkach Európskej 
únie a  udržateľného poľnohospodárstva, ktorý 
prevzal vedúci KŠZ prof. Marko Halo (na snímke). 
V ďalšej časti programu sa účastníkom prihovoril 
dekan FAPZ doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., ktorý 
vyzdvihol nielen odborné, ale aj charakterové 
vlastnosti odborníkov KŠZ, potrebné na výkon 
tejto profesie. „Dovolím si tvrdiť, že odborníkov 
KŠZ ľudia z praxe poznajú a vážia si ich aj za ich 
charakterové vlastnosti. A  toto je veľmi cenná 
a dôležitá skutočnosť,“ povedal dekan. Katedre 
a jej vedeniu zaželal, aby sa im aj naďalej dobre 
darilo. K týmto slovám sa pripojil aj bývalý dekan 
a  emeritný profesor FBP prof. Ing. Jozef Bulla, 
DrSc. Ako povedal, katedra počas svojich zmien 
vždy obsahovo napĺňala tie ambície, ktoré boli 
v  prospech školy, spoločnosti a nášho poľno-
hospodárstva.          rch

Foto: za
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Za SPU memorandum podpísal rektor Dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., za FEŠRR prodekanka 
pre výchovu a vzdelávanie Ing. Žaneta Pauko-
vá, PhD., za NKÚ predseda Ing. Karol Mitrík (na 
snímke prvý sprava). Na podpise sa zúčastnil aj 
Ing. Peter Bulla, riaditeľ Expozitúry Nitra NKÚ SR, 
a doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. Zúčastnení 
sa vyjadrili, že podpísanie memoranda je priro-
dzeným vyústením doterajšej spolupráce medzi 

oboma subjektmi. „Vnímame to ako signál pre 
vzájomnú spoluprácu v prospech oboch strán a 
v konečnom dôsledku najmä v prospech našich 
študentov,“ povedal rektor prof. Peter Bielik a 
dodal, že spolupráca sa bude týkať aj ostatných 
fakúlt SPU, nielen FEŠRR.
NKÚ SR a FEŠRR sa dohodli na vzájomnej spolu-
práci v oblasti vybraných vzdelávacích a vedec-
kovýskumných projektov, projektov praktického 
riešenia vybraných problémov ekonomickej a 
manažérskej praxe, ktoré budú predmetom zá-
ujmu oboch strán, plánovania výkonnostných 
kontrol NKÚ SR zameraných na hodnotenie 
účinnosti a efektívnosti vynakladania verejných 
prostriedkov, výmeny skúseností s cieľom mož-
ného zamerania návrhov bakalárskych a diplo-
mových prác, výskumu hodnotenia ekonomic-
kej činnosti verejnej samosprávy (obce, VÚC), 
odborných konzultácií vo vybraných oblastiach, 
ako aj oblasti publikačnej činnosti.                   rch

SPU a jej súčasť Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja podpísali 12. mája memo-
randum o spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR.

Rektor prof. Peter Bielik prijal 17. mája na 
pôde SPU v Nitre predstaviteľov význam-
ných ruských univerzít. 

Memorandum o spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom

Zároveň odovzdal Zlatú medailu SPU rek-
torovi VPU prof. Alojzymu Szymanskému ako 
ocenenie dlhoročnej spolupráce medzi obo-
ma univerzitami. VPU patrí medzi popredné 
výskumné a vzdelávacie inštitúcie so zame-
raním na poľnohospodárstvo a vedy o živej 
prírode. Spolupráca SPU a VPU v oblasti vedy 

a výskumu, ale aj výmeny študentov a odbor-
níkov v rámci programu Erasmus+, sa opiera o 
dlhoročné nadštandardné vzťahy. Medzi ďalšie 
príklady dobrej spolupráce patria spoločné 
projektové a publikačné aktivity. Rektori oboch 
univerzít vyjadrili záujem na pokračovaní a roz-
šírení spolupráce.              Mgr. Vladislav Valach

Rektor Petrohradskej štátnej poľnohospodár-
skej univerzity prof. Sergej Širokov, rektor Kabar-
dino-Balkarskej štátnej univerzity prof. Apažev 
Aslan Karaľbievič a prorektorka Štátnej poľno-
hospodárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve 
Nina Dunčenko sa stretli s rektorom SPU, aby 
diskutovali o možnostiach prehĺbenia už existu-
júcej a vytvorenia novej spolupráce (na snímke). 

V rámci stretnutia prof. P. Bielik privítal pred-
staviteľov zahraničných univerzít v mene SPU a 
Vyšehradskej asociácie univerzít a pozval ich na 
najbližšie zasadnutie asociácie, ktoré sa bude ko-
nať v maďarskom Gödöllő. Následne zdôraznil 
význam a potrebu orientovať tvorbu a utužova-
nie zahraničných vzťahov a partnerstiev tak na 
západné, ako aj východné krajiny. Zástupcovia 
ruských univerzít predstavili hlavné myšlienky a 
smer, ktorým by sa mala uberať budúca spolu-
práca s SPU.               

Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP
Rektor navštívil Varšavskú poľnohospodársku univerzitu

S rektormi ruských univerzít 
o ďalšej spolupráci 

Ocenenie SAPV pre naše mladé vedecké pracovníčky  
V rámci 12. ročníka súťaže o ceny SAPV pre 

mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu ve-
deckú prácu za rok 2015 udelila Slovenská aka-
démia pôdohospodárskych vied ceny mladým 
výskumníkom. Medzi nimi sú aj mladé vedecké 
nádeje SPU v Nitre - Ing. Kristýna Kunderlíková, 
Ing. Eva Tvrdá, PhD., a  Ing. Elena Kondrlová, PhD. 
Ceny boli slávnostne odovzdané 31. mája na 
pôde Národného poľnohospodárskeho a potra-
vinárskeho centra v Lužiankach.

Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriách: 
Cena SAPV pre najlepšie práce s významným  
teoretickým prínosom a Cena SAPV  pre najlep-
šie práce  s významným  aplikačným  prínosom. 

V prvej kategórii sa Ing. Kristýna Kunderlíková, 
doktorandka z Katedry fyziológie rastlín Fakul-
ty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, 
umiestnila na 2. mieste s prihláseným článkom 
Repetitive Light Pulse-induced Photoinhibition 
of Photosystem I Severely Aff ects CO2 Assimi-
lation and Photoprotection in Wheat Leaves 
(Zivcak M, Brestic, M, Kunderlikova K, Sytar O, 
Allakhverdie SI). Ing. Eva Tvrdá, PhD., z Katedry 
fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a 
potravinárstva SPU sa umiestnila na 3. mieste s 
prihláseným článkom  Dose- and Time-Depen-
dent In Vitro Eff ects of Divalent and Trivalent Iron 
on the Activity of Bovine Spermatozoa (Tvrdá E, 
Lukáč N, Lukáčová J, Jambor T, Massányi P.). V 

druhej kategórii - Cena SAPV  pre najlepšie prá-
ce  s významným  aplikačným  prínosom - sa na 
3. mieste umiestnila Ing. Elena Kondrlová, PhD., 

odborná asistentka na Katedre biometeorológie 
a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva, s prihláseným článkom Eff ect of 
Calculation Models on Particle Size Distribution 
Estimated by Laser Diff raction (Kondrlová E, Igaz 
D, Horák J).                              rch

Foto: za

E. Tvrdá, K. Kunderlíková

E. Kondrlová

Foto: za

Rektor SPU prof. Peter Bielik sa 18. - 19. mája zúčastnil na slávnostnom zhromaždení na 
Varšavskej poľnohospodárskej univerzite (VPU), ktoré sa konalo pri príležitosti 200. výročia 
jej založenia.
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Na SPU zavítal minister školstva Peter Plavčan

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., v 
úvode predstavil ministrovi univerzitu z hľadiska 
jej aktuálnych úloh a perspektívy. Ako povedal, 
vedenie SPU oceňuje snahu vlády zlepšiť pod-
mienky v oblasti školstva, fi nančne podporiť 
systém vysokoškolského vzdelávania a vedy. „Je 
veľmi dôležité, aby sme našli cestu a spoločné 
riešenia, ako napredovať v oblasti školstva, vzde-
lávania a výskumu. Na to je treba optimálne 
fi nancovanie vysokého školstva, ktoré  je ne-
vyhnutným predpokladom pre to, aby vysoké 

školy mohli plniť svoju funkciu rozvoja vzdela-
nosti, vedy a kultúry,“ povedal rektor. Predstavil 
aj silné stránky SPU v Nitre ako je internaciona-
lizácia a zavádzanie nových alebo zmiešaných 
študijných programov v anglickom jazyku, 
vybudovanie nového stánku vedy a výskumu – 
Výskumného centra AgroBioTech. „Areál SPU je 
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a ve-
denie SPU oceňuje, že ministerstvo podporuje 
aj tieto aktivity,“ podotkol rektor.      

Minister P. Plavčan (na snímke vpravo) zástup-
cov univerzity informoval najmä o aktivitách 
rezortu smerom k zlepšeniu fi nancovania VŠ. 
„Rokujeme s ministerstvom fi nancií a snažíme 
sa tieto otázky riešiť. Predložili sme požiadavku 
vysokých škôl fi nančne podporiť vysokoškolskú 
vedu  a v tomto roku zvýšiť rozpočet pre vysoké 
školy o 60 miliónov eur,“ uviedol P. Plavčan. Do-
dal, že ešte v tomto roku sa ministerstvo bude 
zaoberať zmenou podmienok akreditácie v 
oblasti VŠ. „Bude treba upraviť kritériá, aby ško-
ly, ktoré majú kvalitné vedecké a pedagogické 
výsledky, medzi ktoré patrí aj SPU v Nitre, boli 
fi nančne zvýhodnené. A tiež to, aby školy ne-

dostávali príležitosť otvárať študijné programy, 
ktoré u nich nemajú tradíciu alebo perspektívu.“ 
Rektor prof. P. Bielik sa vyjadril, že SPU oceňuje 
súťažný systém vo vede a získavaní nových pro-
jektov.  „Treba však pozerať aj na to, ako tento 
princíp funguje,“ zdôraznil.  

V diskusii sa hovorilo aj o fi nancovaní praktic-
kej výučby, požiadavke zvýšenia platov o 6 %  aj 
doktorandom a vedeckým pracovníkom, ako aj 
nepedagogickým pracovníkom, o udržateľnos-
ti vedeckých parkov, ktoré boli vybudované s 
podporou štrukturálnych fondov EÚ,  vytváraní 
vhodných podmienok pre uplatnenie dokto-
randov či skrátení formy externého štúdia do 
pôvodnej dĺžky. 

V ďalšej časti programu minister navštívil Vy-
sokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v 
Kolíňanoch, kde mu riaditeľ Ing. Peter Brezovský, 
PhD., predstavil výsledky, zámery a perspektívy 
podniku. SPU prostredníctvom VPP využíva naj-
novšie vedecké poznatky v praxi a zabezpečuje 
praktickú časť výučby svojich študentov. V roku 
2015 absolvovalo v podniku praktické cvičenia 
5 661 študentov, prevádzkovú prax 732 štu-
dentov a odbornú prax 95 študentov. Minister 
školstva si prezrel aj vzorkovnicu hydiny, ktorú 
predstavil Ing. Cyril Hrnčár, PhD., z Katedry hy-
dinárstva  a malých hospodárskych zvierat FAPZ  
a vzorkovnicu koní, ktorou ho sprevádzal prof. 
Ing. Marko Halo, PhD., vedúci Katedry špeciálnej 
zootechniky FAPZ.                Renáta Chosraviová

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil 24. mája minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Peter Plavčan. Na pracovnom stretnutí s vedením univerzity a fakúlt, 
predstaviteľmi AS SPU a univerzitnej odborovej organizácie sa diskutovalo najmä o na-
pĺňaní programového vyhlásenia vlády v oblasti vysokého školstva, aktuálnych plánoch 
rezortu a problematike súťažného fi nancovania vedy. V ďalšej časti programu minister na-
vštívil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch.    

AKTUALITY

Na stretnutí s  vedením univerzity a fakúlt, 
Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT), Vy-
sokoškolského poľnohospodárskeho podniku, 
predstaviteľmi AS SPU a univerzitnej odborovej 
organizácie sa diskutovalo o pozdvihnutí úrov-
ne poľnohospodárstva a kvality vzdelávania. 
Vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. 

Petrom Bielikom, PhD., avizovalo rezortu, že na 
univerzite sú odborníci na všetky témy súvisiace 
s poľnohospodárstvom a potravinárstvom a sú 
pripravení plniť požiadavky praxe, prípadne aj 
ministerstva pôdohospodárstva.  

Ako sa vyjadrila G. Matečná (na snímke 
uprostred), v celom sektore chýbajú kvalifi kovaní 

ľudia. „Takýto stav je neudržateľný. Nevyhnutná 
je  kvalitná odborná príprava študentov, prekle-
nutie medzery medzi vysokou školou a aplikač-
nou praxou, vytvorenie prostredia pre mladých 
absolventov, ktorí naberajú poznatky a skúse-
nosti v zahraničí.“ Aj v spolupráci s SPU sa minis-
terstvo chce zamerať na propagáciu a  marke-
ting s cieľom zvýšiť záujem o štúdium a prácu 
v poľnohospodárstve a potravinárstve.

Počas prehliadky VC ABT sa diskutovalo najmä 
o certifi kácii laboratórií tohto špičkového centra. 
„Snahou univerzity je získať akreditácie pre naše 
laboratóriá, aby mohli udeľovať certifi káty pre 
potravinárske produkty, ktoré v súčasnosti naši 
výrobcovia získavajú v  zahraničí. Toto prázdne 
miesto chceme zaplniť aj s podporou minister-
stva,“ povedal rektor. 

Jednou z možností ako podporiť výskum v slo-
venskom poľnohospodárstve, je napríklad cer-
tifi kácia pivovarníckych laboratórií. „Sú odvetvia 
v poľnohospodárstve, v ktorých Slovensko patrí 
doslova medzi svetovú špičku. Pivovarníctvo 
tam určite zaradiť môžeme,“ konštatovala minis-
terka.                rch

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná navštívila 20. júna 
Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.

Ministerka pôdohospodárstva navštívila svoju alma mater

Foto: za

Foto: za
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Ocenili plemenného barana
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku 

organizoval 18. mája nákupný trh plemenných 
baranov na tržnici Masarykov dvor Pstruša Víg-
ľaš. Prihlásených bolo 12 plemien a krížencov, 
predvedených 255 baranov. Zastúpené  boli 
najmä mäsové plemená Ile de France, Berrichon 
du cher, Charollais, Kent-Romney marsh, Suff olk. 
Najväčšia konkurencia bola práve u plemena 
Ile de France. Traja chovatelia predviedli 65 ba-
ranov. Tradíciou je, že na každom nákupnom 
trhu sa po skončení klasifi kácie vyberie niekoľ-
ko najkrajších baranov. Z nich sa postupným 
vyraďovaním vyberie víťaz. Z piatich najkrajších 
baranov (3 ks boli z nášho stáda VPP Kolíňany) 
komisia vybrala víťaza nákupného trhu 2016 
Pstruša Vígľaš 2016. Stal sa ním náš plemenný 
baran č. kat. 74 plemena Ile de France. Víťaz sa 
zúčastní v auguste aj na výstave Agrokomplex 
2016, kde bude reprezentovať chovateľské vý-
sledky VPP SPU, s.r.o., Kolíňany.

Prvenstvo za sóju fazuľovú
Ďalšie prvenstvo získal VPP Kolíňany v 12. roč-

níku súťaže NAJ Slovenský chov, NAJ naše pole, 
v rámci ktorého 25. mája v priestoroch kaštieľa 
Château Appony v Oponiciach  vyhodnocovali 
výsledky najlepších chovateľov a pestovateľov 
za rok 2015. VPP sa umiestnil na popredných 
miestach vo viacerých segmentoch.  

Mlieko je jednou z komodít, ktorá vplýva na 

efektivitu a ekonomiku, ale netreba zabúdať 
aj na ďalšie ukazovatele ako je dlhovekosť a 
medziobdobie, ktoré ju tiež vo veľkej miere 
ovplyvňujú. Všetky tieto parametre organizáto-
ri zakomponovali do hodnotiaceho indexu. Pri 
hodnotení chovateľov holštajnského plemena s 
viac ako 100 laktáciami sa medzi 55 najlepšími 
chovateľmi tohto plemena umiestnil aj VPP Ko-
líňany. Ide o typicky intenzívny systém chovov 
tohto plemena (minimálna mlieková úžitkovosť 
bola stanovená na 8-tisíc kg za laktáciu). VPP 
Kolíňany s 281 laktáciami, úžitkovosťou 9 949 
kg mlieka, 678,30 kg tuku a bielkovín, s priemer-
ným poradím laktácií 2,30, s medziobdobím 422 
dní a výsledným indexom 1348,26 skončil na 8. 
mieste.  

Chov ošípaných bol minulý rok v červených 
číslach, existenčné ťažkosti mali aj tí najlepší 
chovatelia. Výsledky v úžitkovosti a ekonomic-
kých parametroch, ktoré dosiahli, sú však porov-
nateľné aj s európskou špičkou. Do dvadsiatky 
najlepších chovateľov plemena biela ušľachtilá 
sa dostal aj VPP Kolíňany a umiestnil sa na 5. 
mieste, v tabuľke tridsiatich najlepších chova-
teľov ošípaných (údaje za materské plemená)
bol podnik na 6. mieste. VPP bodoval aj v chove 
mäsových oviec, kde sa umiestnil na 11. priečke.

Pokiaľ ide o pestovateľské úspechy, VPP sa 
dostal medzi najúspešnejších pestovateľov cuk-
rovej repy a uzatvoril tabuľku pestovateľov tejto 

plodiny 15. miestom. Absolútne víťazstvo si však 
VPP SPU, s.r.o., závod Oponice odniesol spome-
dzi 15 najlepších pestovateľov sóje fazuľovej 
na Slovensku. Ocenenie prebrala Ing. Jozefína 
Kubaľová, vedúca závodu Oponice (na snímke). 
Sója sa v roku 2015 celkovo pestovala na výme-
re 43 373 hektárov. Najvyššia dosiahnutá úroda 
bola zaznamenaná práve na poliach VPP – 3,32 
t/ha, výmera 54 ha. V rámci odrodovej skladby 
sa v uplynulej sezóne ako úspešnejšie ukázali 
neskoršie dozrievajúce materiály. Osivovú sóju 
VPP produkuje pre fi rmu Saatbau Slovensko, s 
ktorou má dohodnutý odbyt. Ako nám povedal 
riaditeľ VPP Ing. P. Brezovský, zrealizovali ju za 
podstatne lepšiu cenu, ako je cena bežnej sóje. 
Navyše nemali len dobrú úrodu, ale aj dobrú 
kvalitu tejto plodiny.

 Renáta Chosraviová 

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik získal viacero ocenení 

Cena ministra pre A. Fehéra

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany, pod vedením riaditeľa Ing. 
Petra Brezovského, PhD., zaznamenáva úspechy. A tie sú aj patrične ocenené.   

Minister životného prostredia László Sólymos 
ocenil 32 jednotlivcov a dva kolektívy za prínos 
v životnom prostredí, medzi nimi aj doc. Ing. 
Alexandra Fehéra, PhD., z Katedry  udržateľného 
rozvoja Fakulty európskych štúdií a regionálne-
ho rozvoja. Tradičné ocenenia v  troch kategó-
riách – ďakovný list, čestné uznanie a cenu mi-
nistra životného prostredia si odborníci prevzali 
z rúk šéfa envirorezortu 7. júna v priestoroch UK 
v Bratislave. Cenu ministra životného prostredia 
udeľuje envirorezort ako nefi nančné čestné 
ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlho-
ročný prínos v starostlivosti o životné prostredie 
a rozvoji environmentalistiky už od roku 1999. 

Doc. Alexander Fehér sa venuje výskumu, vý-
chove a vzdelávaniu v oblasti udržateľného vy-
užívania poľnohospodárskej krajiny, zaoberá sa 
problematikou biologickej rozmanitosti rastlín 
a etnoekologiky. Zároveň ôsmy rok pôsobí ako 
riaditeľ Národného centra programu Baltickej 
univerzity na SPU v Nitre s pôsobnosťou na úze-
mí celého Slovenska.         rch

Foto: MD

Na zasadnutí Vedenia SPU v Nitre 6. júna odovzdal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bie-
lik, PhD., dekrét novému docentovi Vladimírovi Vietorisovi. 

Po predchádzajúcom schválení vo Vedeckej 
rade FBP v Nitre, bol vedecko-pedagogický 
titul „docent“ s  účinnosťou od 1. mája 2016 
priznaný doc. Ing. Vladimírovi Vietorisovi, 

PhD., (na snímke) z Katedry skladovania a spra-
covania rastlinných produktov Fakulty biotech-
nológie a  potravinárstva, v  študijnom odbore 
6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych pro-
duktov. Habilitačnú prácu na tému Kompara-
tívna štúdia pozíciovania produktov s využitím 
Thurstonovho škálovania a  Bradley-Terry mo-
delu obhájil 22. marca 2016.   

Na Fakulte biotechnológie a  potravinárstva 
SPU v Nitre sa habilitovala aj doc. RNDr. Zuza-
na Gažová, CSc., z Ústavu experimentálnej 
fyziky Slovenskej akadémie vied v  Košiciach. 
Vedecko-pedagogický titul „docent“ jej bol pri-
znaný s  účinnosťou od 1. mája 2016 v študij-
nom odbore 4.2.1 Biológia. Habilitačnú práca 
na tému Amyloidná agregácia proteínov ob-
hájila 21. marca 2016.     
               rch

Dekréty novým docentom - V. Vietorisovi a Z. Gažovej

Foto: za
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Cieľom výstavy bolo zhodnotiť kvalitu chovu 
zveri a správnosť lovu. Podujatie otvorila  minis-
terka pôdohospodárstva a RV Gabriela Matečná. 
Ako povedala, poľovníctvo a ochrana prírody sú 
úzko prepojené. „Nie je to len lov zveri, ale jeho 
neoddeliteľnou súčasťou je aj odborná činnosť 
zameraná na zachovanie, zveľaďovanie, ochra-
nu a optimálne využívanie genofondu poľov-
nej zveri ako prírodného bohatstva Slovenska,“ 

uviedla. Podľa nej by pre každého poľovníka 
mal byť tento koníček zároveň poslaním, za kto-
rým sa skrýva množstvo práce vynaloženej pri 
starostlivosti o zver, ako aj láska, úcta i rešpekt k 
prírode. Na otvorení sa za SPU zúčastnil prorek-
tor SPU pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, 
PhD., dekan FAPZ doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., 
a dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.

V expozícii katedry 
Svojou expozíciou sa prezentovala KHaMHZ

FAPZ. Návštevníkom ponúkla informácie o SPU, 
FAPZ a priblížila históriu katedry, učebné po-
môcky a diplomové práce, ktoré vznikli na ka-
tedre v rámci predmetu poľovníctvo. Ako nás 
informoval vedúci KHaMHZ doc. Jozef Gašparík, 
fakultatívnu disciplínu poľovníctvo začal na SPU 
v Nitre koncom 50-tych rokov minulého storo-
čia vyučovať prof. Ing. Pavel Hell, CSc. Za tak-
mer šesť desaťročí pedagogickej a vedeckový-
skumnej činnosti katedra vychovala vyše 7 400 
absolventov poľovníctva a takmer 280 študen-
tov spracovalo z tejto problematiky diplomové a 
bakalárske práce. Do učebných plánov KHaMHZ 

bola zaradená aj nová disciplína farmové chovy 
zveri. Svoju činnosť pri katedre úspešne rozvíja 
aj študentský poľovnícky a strelecký krúžok.

Konferencia ako sprievodné podujatie
V rámci sprievodného podujatia výstavy sa 9. 

júna na pôde SPU konala konferencia Funkcie a 
úloha poľovníctva v súčasnej spoločnosti, ktorej 
odborným garantom bol doc. Jozef Gašparík  a 
doc. Jaroslav Slamečka. 

S úvodným slovom vystúpil prezident SPK 
Tibor Lebocký. Ako informoval, starostlivosť o 
voľne žijúcu poľnú zver na Slovensku je v sú-
časnosti nadštandardná. V dôsledku vzorného 
obhospodarovania poľovných revírov neustále 
rastú stavy najmä raticovej zveri - jelenej, di-
viačej, srnčej, mufl onej. „V roku  2011, keď sme 
pripravili koncepciu rozvoja poľovníctva na Slo-
vensku, bol spočítaný jarný  kmeňový stav jele-
nej zveri v našej krajine asi 58-tisíc kusov. Cieľový 
stav je znížiť počet asi na 28 800. Tento kmeňový 
stav by mohol garantovať rovnováhu a zacho-
vanie biodiverzity,“ povedal T. Lebocký.  Tiež 
konštatoval, že z roka na rok je stúpajúci záujem 
mladých ľudí o poľovníctvo. Pomohol tomu aj 
plne elektronizovaný systém, ktorý zaviedli pre 
uchádzačov o poľovný lístok. 

Vzdelávanie mladých poľovníkov zo zákona 
zabezpečuje SPK. V SR môže vychovávať poľov-
níkov na prvý poľovný lístok SPU v Nitre, TU vo 
Zvolene a ÚVLaF v Košiciach.

V ďalšom programe konferencie odzneli pred-
nášky na témy: Manažment poľovnej zveri na 
Slovensku, Ekonomika poľovníckej organizácie, 
Sokoliarstvo a i.                     Renáta Chosraviová

Poľovnícka olympiáda  – takto nazývajú organizátori - Slovenská poľovnícka komora (SPK) 
a MPRV SR - celoštátnu poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou Poľovníctvo a príro-
da, keďže prebieha len raz za päť rokov. Tento rok sa konala od 9. do 12. júna na výstavisku 
Agrokomplex Nitra pod záštitou historicky prvého predsedníctva Slovenska v Rade Eu-
rópskej únie. SPU sa na nej prezentovala prostredníctvom Katedry hydinárstva a malých 
hospodárskych zvierat (KHaMHZ) Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, pod ve-
dením doc. Ing. Jozefa Gašparíka, CSc.

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat 
na najväčšej poľovníckej výstave

AKTUALITY

SPU v Nitre bola opäť  spoluorganizátorom  úspešných dní poľa
SPU v Nitre je už tradičným, významným partnerom a spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa, ktoré úspešne organizuje spoloč-
nosť Profi  Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením Agropodnikateľov, Družstvo v Dvoroch nad Žitavou, 
pod záštitou predsedu vlády SR. Pracovníci SPU sa aktívne podieľajú na príprave a realizácii výstavy.

Piaty ročník celoštátnej prehliadky poľných 
pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, 
ochrany a výživy rastlín a výstava poľnohospo-
dárskej techniky a hospodárskych zvierat sa ko-
nal 7. a 8. júna v Dvoroch nad Žitavou. Na podu-
jatí sa stretli zástupcovia 54 osivárskych fi riem 
a predajcov agrochémie so 744 založenými po-
kusmi a 110 vystavovateľov poľnohospodárskej 
techniky, ktorí predstavili najmodernejšie stroje 
a  technológie pre obrábanie pôdy a  ošetrova-
nie plodín. Novinkou boli políčka so zmesami, 
„pastva pre včely“ so zdôraznením významu 
včiel a producentov medu. Ďalšou novinkou bol 
napr. poľný seminár pod záštitou prof. Ing. Vla-
dimíra Rataja, PhD., z Technickej fakulty SPU na 
tému Variabilné hnojenie poľnohospodárskych 
plodín. Jeho obsahom bolo predvedenie stro-
jov – postrekovačov a rozmetadiel, ktoré doká-
žu počas jazdy variabilne riadiť aplikačnú dávku 

podľa stavu porastu. Na poľný seminár nadvä-
zovala ukážka uvedených strojov. Už tradične 
sa konala aj obľúbená súťaž v orbe s konským 
záprahom, ktorej odborným garantom bol doc. 
Ing. Jozef Ďuďák, CSc., z TF SPU.    

 „Výstava je jedinečná v  tom, že sa pripravuje 
rok dopredu a každoročne sa rozširuje. Pred slo-
venskými poľnohospodármi stojí obrovská vý-
zva súvisiaca so zmenou klímy. Budú sa jej mu-

sieť prispôsobiť novými plodinami a spôsobmi 
zavlažovania. Práve táto výstava by im mala byť 
nápomocná,“ povedal počas otvorenia premiér 
Robert Fico.

Za SPU v Nitre sa účastníkom CDP prihovoril 
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., prorektor pre vedu 
a  výskum, ktorý ich krátko informoval o  aktivi-
tách univerzity a pozval navštíviť expozíciu SPU. 
Už tradične ju realizovala Kancelária komuniká-
cie a  práce s  verejnosťou v  spolupráci so Slo-
venskou poľnohospodárskou knižnicou pri SPU, 
kvetinovú výzdobu pripravili zamestnanci Bota-
nickej záhrady SPU. K dispozícii bol informačný 
materiál o všetkých fakultách, Výskumnom cen-
tre AgroBioTech a spravodaj Poľnohospodár. Do 
expozície SPU zavítala aj ministerka pôdohospo-
dárstva a  rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, 
ktorá sa hrdo hlási k svojej alma mater (na sním-
ke druhá sprava).             Renáta Chosraviová                 

Foto: rch

Foto: za
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Chovateľský deň ošípaných

Máme ďalších absolventov 
z radov seniorov

Na výstavisku Agrokomplex sa 27. mája konal 
tretí ročník Chovateľského dňa ošípaných. Hlav-
ným organizátorom bol Zväz chovateľov ošípa-
ných, Katedra špeciálnej zootechniky SPU, Ple-
menárske služby SR a NPPC VÚŽV s podporou 
MPaRV SR. Podujatie bolo zamerané na podpo-
ru a propagáciu slovenského chovu ošípaných 
a  konzumáciu domácich výrobkov z  bravčo-
vého mäsa. V  rámci neho sa konal odborný 
seminár zameraný na súčasnú situáciu v chove 
ošípaných na Slovensku, na ktorom sme sa ak-
tívne podieľali. Tiež prebiehala súťaž vo varení 
bravčového kotlíkového guláša, do ktorej  sa 
zapojili dva tímy z SPU: prvý tím z Katedry špe-
ciálnej zootechniky (KŠZ) a  Katedry veterinár-
skych disciplín (KVD), druhý z Katedry výživy ľudí 
(KVĽ). Hodnotenie súťažných tímov pozostávalo 
z troch disciplín: hodnotenie samotného gulášu, 
vhodnosti výberu odporúčaného nápoja k uva-
renému gulášu a  v prezentácii ponúkaného 
„menu“. V kategórii kvalita sa tím z KVĽ umiestnil 
na 2. mieste a v kategórii výberu vhodného ná-
poja sa tím z KŠZ a KVD umiestnil na 3. mieste.     

RNDr. Jana Mrázová, PhD., FAPZ 

O  štúdium na Univerzite tretieho veku SPU 
v Nitre je neustále veľký záujem. Potvrdilo to aj 
72 seniorov, ktorí tento rok ukončili vzdeláva-
cie programy. Po úspešnom absolvovaní štúdia 
si na slávnostnej promócii 15. júna v aule SPU 
prevzali absolventské osvedčenia. V  trojroč-
nom VP záhradníctvo ukončilo štúdium 17 ab-
solventov, v programe potraviny, výživa a zdra-
vie 13 absolventov, v programe právo a človek 
10 absolventov. Dvojročný VP verejná správa 
v stredisku Lučenec ukončilo 6 absolventov. V 
jednoročnom VP viazanie a aranžovanie kvetín 
ukončilo štúdium 11 absolventov, ovocinár-
stvo 15 absolventov.  Zároveň si prevzali osved-
čenia aj 34 absolventi záujmového vzdelávania 
seniorov v  rámci modelu Vidiecka univerzita 
tretieho veku na SPU v Nitre (11 z mikroregió-
nu Poľný Kesov, 23 z mikroregiónu Palárikovo). 
Vzdelávanie je výstupom ukončeného rovno-
menného projektu realizovaného na SPU v ro-
koch 2013 – 2015.         rch

Technická fakulta  na strojárskom veľtrhu
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre patrí k najväčším a najvýznamnejším podujatiam 
svojho druhu na Slovensku. Pravidelne sa na ňom prezentuje aj Technická fakulta SPU v 
Nitre pod vedením dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. Výnimkou nebol ani 23. ročník, 
ktorý sa konal  24. – 27. mája pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.  

Výstavisko Agrokomplex privítalo viac ako 405 
vystavovateľov zastupujúcich asi 200 fi riem zo 
SR, ČR, Nemecka, Rakúska, Talianska, Švajčiarska, 
Belgicka i zámoria. Vystavovatelia orientovali 
prezentáciu na nové stroje, zariadenia, výrobky, 
samostatné technológie a poradenskú činnosť. 

Technická fakulta vo svojej samostatnej ex-
pozícii predstavila fakultu, záujemcom poskytla 
informácie o novoakreditovaných študijných 
programoch, možnostiach štúdia vo všetkých 
troch stupňoch, realizácii duálneho vzdelávania 
vo výrobných podnikoch a uplatnení absol-
ventov v praxi. Konkrétne modely a zariadenia 
predstavila Katedra strojov a výrobných biosys-
témov, Katedra elektrotechniky, automatizácie 

a informatiky a Oddelenie dopravnej výchovy a 
služieb. Sprievodnú akciu formou medzinárod-
nej konferencie Kvalita a spoľahlivosť technic-
kých systémov zorganizovala Katedra kvality a 
strojárskych technológií.                     TF

Foto: archív TF

Koniec letného semestra sa na Katedre krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a kra-
jinného inžinierstva niesol v znamení rôznych aktivít.

Budúci krajinní inžinieri hodnotili aj kvalitu vody

V dňoch 9. - 13. mája prebiehal workshop Mo-
nitoring kvality vody. Účasť zahraničných štu-
dentov a učiteľov z Poľska, Rumunska a ČR bola 
podporená programom CEEPUS. Absolventi sa 
dozvedeli základné informácie o monitorova-
ní kvality povrchových vôd, mohli si vyskúšať 
zmerať a analyzovať vybrané parametre kvality 
a na základe výsledkov zhodnotiť kvalitu vôd. 
Súčasťou workshopu bola prehliadka Nitry, Vo-
dárenského múzea v Bratislave a Vodného mly-
na v Kolárove. Nasledujúci týždeň sa uskutočnila 
odborná prax študentov 2. ročníka bakalárskeho 
stupňa štúdia odboru krajinné inžinierstvo. Štu-
denti teoreticky a prakticky zvládli problematiku 
kvality vody, mapovania dna malej vodnej nádr-
že, zistenia kapacity koryta vodného toku, kvali-

ty ovzdušia a modelovania vodného režimu kra-
jiny. Teoretické poznatky prepojili s praktickými 
ukážkami a vyhodnotením získaných výsledkov. 

Pre študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa 
štúdia odboru krajinné inžinierstvo bola 26. a 27. 
mája pripravená odborná exkurzia zameraná na 
vodohospodárske stavby v krajine. Postupne 
prešli úpravu vodného toku Dubová v Piešťa-
noch, násosky a závlahovú stanicu pri Piešťa-
noch, hať Drahovce, prehrádzky v Haluziciach, 
VN Suchá nad Parnou, poldre nad Modrou a 
Račou a stavidlo medzi Dunajom a Malým Du-
najom. Vybrané objekty boli doplnené sprie-
vodným slovom odborníkov z praxe, ktorých 
časť tvorili naši súčasní aj bývalí študenti.                                                                              

Ing. Tatiana Kaletová, PhD., FZKI

Foto: archív FZKI
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O funkciu dekanky som sa uchádzala s istými 
predstavami a ambíciami. Jednou z mo-
jich priorít bude pokračovať v úsilí zvyšovať 
kvalitu vzdelávacieho procesu, podporovať 

koncipovanie študijných programov a pred-
metov v cudzích jazykoch. Podľa mňa je to 
správna cesta, lebo neslúži iba na získavanie 
zahraničných študentov, ale zvyšuje jazy-
kovú kompetenciu, a tým aj kvalitu našich 
študentov a pedagógov. Budem sa snažiť 
získať ďalšie možnosti pre študentov, tak pri 
získavaní double degree, ako aj joint degree, 
podporím pobyty hosťujúcich profesorov, or-
ganizovanie výberových prednášok odborní-
kov z verejného aj súkromného sektora. Tam, 
kde to pracovisko bude vyžadovať, podpo-
rím prácu študentov ako pomocnej vedec-
kej sily. V spolupráci so sesterskými fakultami 
blízkymi zameraním našej fakulte, podporím 
prípravu medziodborových študijných progra-
mov. Budem sa snažiť presadiť prideľovanie 
fi nančných prostriedkov aj na odborné praxe 
študentov odboru verejná správa a regionál-
ny rozvoj, čím by sa vytvorilo viac možností 

spolupracovať so samosprávou, odbornými 
zväzmi a združeniami.
Veľkú pozornosť by som chcela venovať aj 
podpore vedy, majúc na zreteli aj ambíciu SPU 
stať sa výskumnou univerzitou. Domnievam 
sa, že by sme si mali osvojiť interdisciplinárne 
chápanie univerzitného výskumu založené-
ho na tradíciách a spolupráci opierajúcej sa 
o poľnohospodárske, prírodné,  technické a 
spoločenské vedy. Som presvedčená, že len 
v spájaní výskumných tímov naprieč celou 
univerzitou máme šancu uspieť na poli „veľ-
kej“ vedy a je to práve veda, ktorá sa bude 
rozhodujúcim spôsobom podieľať na utváraní 
našej budúcnosti. Preto sa budem snažiť zvy-
šovať počet denných doktorandov, podpo-
rovať a motivovať riešiteľov projektov pre 
domáci verejný aj súkromný sektor, motivo-
vať riešiteľov, ktorí budú úspešní pri získavaní 
výskumných projektov zo zahraničia, vytvárať 

Nová dekanka FEŠRR nastúpila do funkcie

novej dekanke Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 
doc. Ing. OĽGE ROHÁČIKOVEJ, PhD.

Nová dekanka FEŠRR doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., ktorá bola do funkcie dekanky  zvolená na verejnom 
zasadnutí Akademického senátu FEŠRR  v Nitre 17. decembra 2015, sa 1. júna 2016 ujala funkcie.  

Pani dekanka, aké sú vaše priority v roz-
voji FEŠRR na nasledujúce štyri roky a čo 
podľa vás patrí medzi kľúčové piliere jej 
rozvoja?

Novú predstaviteľku fakulty ofi ciálne uviedol 
do úradu rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter 
Bielik, PhD., a zároveň jej odovzdal menova-
cí dekrét členky Vedeckej rady SPU v Nitre 
s účinnosťou od 1. júna 2016. Na stretnutí sa 
zúčastnili zástupcovia vedenia fakulty a vedúci 
katedier. Rektor vysoko ocenil prácu doc. Oľgy 
Roháčikovej, ktorá doteraz pôsobila ako kves-
torka SPU. „Vo svojej náročnej funkcii ste vy-
nikajúco zvládli riešenie zložitých problémov, 

prognózy, fi nancie a vždy ste mali pripravené 
racionálne riešenia, ktoré udržiavali stabilitu 
našej univerzity,“ povedal rektor a zaželal jej, 
aby sa jej aj naďalej darilo a bola obklopená 
ľuďmi, na ktorých sa môže spoľahnúť. Nová 
dekanka sa vyjadrila, že vždy sa bude snažiť, 
aby vzťahy medzi fakultou a SPU boli korektné.
Následne rektor poďakoval za pôsobenie vo 
funkcii doterajšej dekanke FEŠRR  prof. JUDr. 
Anne Bandlerovej, PhD., ktorá odviedla veľký 

kus práce na poli vývoja fakulty, budovania 
nových  študijných programov, ktoré pokrý-
vajú niekoľko odborov, ako aj medzinárodnej 
akceptácie fakulty.  „Je to záslužná práca, za 
ktorou stojíte práve vy,“ povedal rektor. Záro-
veň prof. A. Bandlerovej poprial veľa ďalších 
úspechov v pôsobení v novej funkcii prode-
kanky FEŠRR pre zahraničné vzťahy a naďa-
lej na poste koordinátorky medzinárodných 
vzťahov a Erasmus programu na SPU. Prof. A. 
Bandlerová poďakovala vedeniu univerzity  
a všetkým zástupcom FEŠRR za aktívnu spo-
luprácu, lebo ako povedala, „jeden človek nič 
sám neurobí, za všetkými úspechmi je kvalitná 
tímová práca“. Novej dekanke fakulty popriala 
veľa zdravia, úspechov a energie a s prisľúbe-
ním všestrannej pomoci jej odovzdala kľúč 
od svojej kancelárie. Priateľská kolegiálna at-
mosféra a spoločné nadšenie dáva záruku, že 
fakulta bude aj naďalej kráčať dopredu.                                                                                                    

rch

Na stretnutí sa zúčastnili 
predstavitelia fakulty a vedúci 
katedierFoto: za

JEDINÁ OTÁZKA 

AKTUALITY
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Pedagógovia s certifi kátmi ERDI: (zľava) Serge Benoit 
z Kanady, Attila J. Kovács z Maďarska, Elke Kunnen 
z Holandska, Liisa Timonen z Fínska, Gábor Milics 
z Maďarska a Martin Mariš z domácej univerzity. 

predpoklady, aby vedecké diela našich za-
mestnancov mohli byť vydané v renomova-
ných vydavateľstvách a vytvárať podmienky aj 
pre publikovanie našich doktorandov.
V najbližšom období budú pre nás veľkou 
výzvou štrukturálne fondy. Výzvy z kapitoly 
MŠVVaŠ v novom programovom období budú 
fi nančne orientované najmä na výskum. Túto 
možnosť treba využiť.
Veľkú pozornosť v blízkej budúcnosti budem 
venovať aj rozvoju našej fakulty. Keď nám 
v roku 2013 bola pridelená budova bývalej 
štátnej veterinárnej správy, mnohí sa potešili. 

Žiaľ, prehratý súdny spor súvisiaci s výstavbou 
nového internátu na Akademickej ulici zastavil 
všetky prípravné práce. V minulom roku pri-
budol ďalší problém a Katedra verejnej správy 
musela bezodkladne opustiť svoju budovu 
a hľadať náhradné priestory. Našťastie, našlo sa 
riešenie, za ústretovosť by som chcela aj 
touto cestou úprimne poďakovať vedeniu 
FAPZ a Katedre špeciálnej zootechniky.
Samozrejme, na prvom mieste sú ľudia a preto 
sa budem snažiť o vytvorenie čo najspravod-
livejšieho modelu oceňovania zamestnancov 
fakulty. Budem oceňovať tých, ktorí dosiahnu 

odborný rast, budú úspešní v písaní domá-
cich a zahraničných projektov, v publikovaní 
v renomovaných vydavateľstvách, tých, ktorí 
prinesú nové skúsenosti a poznatky zlepšujúce 
pedagogický či administratívny chod fakulty 
a jej pracovísk. Budem oceňovať každú zodpo-
vedne a kvalitne vykonávanú prácu. 
Vo svojej činnosti chcem využiť skúsenosti zo 
širšieho vysokoškolského prostredia. Ponúkam 
ochotu počúvať a diskutovať, pripravenosť 
hľadať vhodné riešenia všetkých otázok súvi-
siacich s úspešným chodom fakulty.          rch

Medzinárodný semester s desaťročnou tradí-
ciou sa každý rok organizuje na inej partnerskej 
univerzite. Predstavuje formu intenzívnej 
spolupráce medzi partnermi, ktorí participujú 
na výučbe predmetov v oblasti regionálneho 
rozvoja a inovácií. V tomto akademickom roku 
prebiehala výučba nasledujúcich predmetov: 
projektový manažment, podnikanie, základy 
životného prostredia, udržateľný rozvoj a regio-
nálna ekonomika.

Počas medzinárodného semestra prednášalo 
zaujímavé témy päť domácich a 13 zahranič-
ných pedagógov zo siedmich partnerských 
univerzít: University de Moncton, New Brun-
swick College (Kanada), Karelia University of Ap-
plied  Sciences, Savonia University (Fínsko), HAS 
den Bosch (Holandsko), Univerzita Pardubice 
(ČR), Széchenyi István University Győr (Maďar-
sko). Na výučbe participovalo 37 slovenských a 

zahraničných študentov z Kanady, Holandska, 
Maďarska, Španielska, Rumunska a Lotyšska. Na 
konci semestra sa konalo záverečné stretnutie 
so študentmi s cieľom zhodnotiť medzinárodný 
semester. Na základe spätnej väzby získanej 
od študentov formou vyplneného dotazníka, 
ale aj  rozhovorom s pedagógmi, môžeme 
skonštatovať, že medzinárodný semester ERDI 
poskytol priestor pre štúdium a prednášanie v 
multikultúrnej komunite študentov i pedagó-
gov, získanie nových poznatkov a tém z oblasti 
bioekonomiky, oboznámenie sa s inovatívnymi 
metódami výučby predmetov a príležitosť 
zúčastniť sa na zaujímavých exkurziách organi-
zovaných FEŠRR. 

Komplexné zhodnotenie medzinárodného 
semestra ERDI v Nitre bolo prezentované na 
stretnutí partnerov projektu ERDI (Empowe-
ring Regional Development and Innovations) 

562603-EPP-1-2015-FI-EPPKA2-KA, ktoré sa 
konalo 24. až 26. mája v Mosonmagyaróvári 
(Maďarsko). Na stretnutí boli slávnostne odo-
vzdané certifi káty pre študentov a pedagógov 
za účasť na medzinárodnom semestri v Nitre. 

Súčasťou projektového stretnutia, na ktorom 
sa zúčastnili partneri z Kanady, Holandska a 
Fínska, boli workshopy zamerané na tvorbu sy-
labov a metodiky k novým modulom z oblasti 
bioenergetiky. Súčasťou projektového konzor-
cia sú aj regionálne podniky (Kanada, Fínsko, 
ČR, Holandsko, Maďarsko, SR), ktorých úlohou 
v projekte je implementácia požiadaviek praxe 
do vzdelávacieho procesu.   

Základom pre tvorbu nových modulov budú 
poznatky z regionálnych analýz realizovaných 
v každej partnerskej krajine, zameraných 
na zistenie úrovne synergie vzdelávania v 
bioenergetike a požiadavkami podnikov. Počas 
workshopov partneri diskutovali o  spôsobe 
monitoringu a networkingu a využitia nástrojov 
vedomostných aliancií tak, aby nové vzdelá-
vacie moduly boli inovatívne a zodpovedali 
očakávaniam zamestnávateľov.

Nasledujúci medzinárodný semester ERDI sa 
bude konať na Univerzite aplikovaných vied v 
Karélii (Fínsko) v letnom semestri AR 2016/2017 
a na výučbe sa opäť zúčastnia študenti a peda-
gógovia našej fakulty.     

 Ing. Veronika Dalkovičová, FEŠRR       

Medzinárodný letný semester ERDI na FEŠRR
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja pod vedením prorektorky v oblasti rozvoja univerzity so 
zameraním na strategické projekty prof. JUDr. Eleonóry Marišovej, PhD., organizovala medzinárodný letný 
semester zameraný na problematiku posilnenia regionálneho rozvoja a inovácií (Empowering Regional 
Development and Innovations ERDI). Participovali na ňom domáci a zahraniční pedagógovia z partnerských 
univerzít z Kanady, Fínska, Holandska, Maďarska a ČR. 

Foto: archív FEŠRR
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Cieľom podujatia bola ve-
rejná prezentácia činností 
jednotlivých laboratórií 
pôsobiacich v rámci 
VC ABT, výsledkov ich 
doterajšieho výskumu a 

výskumných zámerov na nasledujúce obdobie. 
Na prezentáciách sa zúčastnilo vyše sto náv-
števníkov z radov vysokoškolských pedagógov, 
výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe 
i študentov. Podujatie otvoril prorektor SPU 
pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. 
Konštatoval, že sú vytvorené výborné pod-
mienky pre kvalitnú vedeckú činnosť a vyslovil 
predpoklad, že kvalitné výstupy sa dostanú 
čoskoro do povedomia nielen na Slovensku, ale 
aj v európskom výskumnom priestore.

Riaditeľka VC ABT doc. Ing. Tatiana Bojňanská, 
CSc., predstavila účastníkom podujatia štruktú-
ru tohto špičkového pracoviska a podmienky 
práce v ňom. V rámci VC ABT SPU v Nitre pôsobí 
30 laboratórií, ktoré sú rozdelené na integrova-
né laboratóriá, servisné laboratóriá a labora-
tóriá združené pod oddelenia: agrobiológie, 
aplikovanej ekológie a bioenergie, bioekono-
miky, biosystémového inžinierstva, biotechniky 
a modelovania krajiny, technológie potravín 
a biotechnológie. Vedecká činnosť vo VC ABT 
je orientovaná predovšetkým na agronomický, 
biologický, technický a technologický výskum. 
Kľúčovými oblasťami sú agrobiológia a tech-
nológie spracovania poľnohospodárskych 
produktov, agropotravinárstvo, biotechnológie, 

genetické technológie, agroekológia a bioe-
nergetika. Pôvodne realizované vedecké smery 
sú v zmysle možností rozširované aj na ďalšie 
oblasti, o ktoré je záujem z praxe.

Po úvodných slovách nasledovalo 15 zaují-
mavých prednášok. V rámci prvého bloku boli 
predstavené integrálne laboratóriá VC ABT. Ing. 
Jaromír Vašíček, PhD., vo svojej prednáške pred-
stavil Laboratórium mikroskopických analýz, 
ktorého súčasťou je okrem optického a fl uores-
cenčného mikroskopu aj unikátny transmisný 
elektrónový mikroskop (TEM) umožňujúci 
pozorovať ultraštruktúru biologických vzoriek 
(rastlinných či živočíšnych tkanív, resp. buniek, 
rôznych mikroorganizmov, baktérií, vírusov 
a pod.), ale aj vnútornú štruktúru rôznych 
pevných či polotekutých a tekutých potravín 
(syry, jogurty, mlieko, zmrzlina atď.). Špičkovým 
prístrojovým vybavením pre výskum v oblasti 
molekulárno-genetických analýz sa môže pýšiť 
Laboratórium genetických analýz. O využití 
techník tohto laboratória ako je PCR, RTPCR, 
real-time PCR, microarray a určovanie primárnej 
štruktúry DNA sekvenovaním účastníkov pre-
zentačného dňa oboznámil Ing. Peter Socha, 
PhD. Súčasťou integrálnych laboratórií VC ABT 
je aj Laboratórium spektroskopických analýz, 
v prezentácii ktorého Mgr. Eva Tušimová, PhD., 
poukázala na možnosti využitia spektroskopie v 
troch základných smeroch, a to pri identifi kácii 
neznámej látky, pri dokazovaní prítomnosti 
hľadanej látky a pri kvantifi kácii danej látky.

Na začiatku ďalšieho bloku doc. Ing. 

PaedDr. Jana Žiarovská, PhD., informovala 
o výskumných oblastiach, výstupoch a per-
spektívach laboratórií, ktoré sú súčasťou 
Oddelenia agrobiológie. Nasledovali podnetné 
prednášky o činnosti Laboratória výživy ľudí 
(MUDr. Peter Chlebo, PhD.) a Laboratória 
nápojov (Ing. Ján Mezey, PhD.). O pútavé 
ukážky animácií z laserového skenovania a 3D 
grafi ky bola obohatená prednáška doc. Ing. 
Ľuboša Moravčíka, PhD., s názvom Využitie 
terestrického laserového skenovania pri 
modelovaní a geometrickej analýze stromov.

Tretí blok prednášok uviedol zúčastnených do 
problematiky rôznych oblastí. Ing. Zuzana Laj-
dová, PhD., a Ing. Jakub Berčík, PhD., predstavili 
odborné činnosti a využitie Laboratória ekono-
mických štúdií a Laboratória neuroekonomiky 
a spotrebiteľského rozhodovania. Následne boli 
predstavené možnosti a perspektívy Laborató-
ria experimentálnej biológie a biotechnológií 
(prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.), možnosti 
využitia potenciálu technologických laboratórií 
(Ing. Jana Šmitalová, PhD.) a experimentálne 
činnosti Laboratória inovatívnych technológií v 
rastlinnej produkcii (Ing. Miroslav Macák, PhD.).

Prednáškou o využití biomasy v bioenergetike 
sa začal posledný blok prezentačného dňa. 
Doc. Ing. Juraj Maga, Dr., informoval o vybavení 
a činnosti Laboratória analýz biomasy pre bio-
energetiku a Laboratória fyzikálnych vlastností 
surovín a potravín. Nasledovalo predstavenie 
Laboratória aplikovanej ekológie (Ing. Martin 
Prčík, PhD.) a Laboratória splyňovania biomasy 

V kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT) SPU v Nitre sa 18. mája uskutočnil 
1. ročník Prezentačného dňa vedy VC ABT určeného zamestnancom a študentom univerzity.

Prezentačný deň vedy
vo Výskumnom centre AgroBioTech

Z ODBORNÝCH PODUJATÍ
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(Ing. Tomáš Giertl, PhD.). V poslednej prednáške 
sa Ing. Juraj Jablonický, PhD., venoval významu 
sledovania technických, ekologických a ekono-
mických parametrov spaľovacích motorov pri 
aplikácií alternatívnych palív 1. a 2. generácie.

Cyklus prednášok urobil prierez problema-
tikou, ktorej je venovaná pozornosť v rámci 
VC ABT a zahŕňa aktuálne otázky limitujúce 
poľnohospodársku prvovýrobu a produkciu 
potravinových zdrojov, monitorovanie zrani-

teľnosti rastlín v meniacich sa podmienkach 
prostredia, využitie potenciálu agrobiodiverzity 
poľnohospodárskych druhov rastlín a zvierat, 
vývoj potravín s defi novaným účelom vyžitia, 
resp. s pridanou hodnotou, výskum technic-
kého a technologického využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie/bioenergie, vývoj nových 
technicko-výrobných a spracovateľských 
technológií pre priemysel a poľnohospodárstvo 
a analýzy poľnohospodárskych svetových trhov 

a otázky, ktoré úzko súvisia s poslaním bioeko-
nomiky spoločnosti.

V rámci prednášok odzneli aj aktuálne infor-
mácie o činnosti jednotlivých laboratórií, ktoré 
otvárajú nové možnosti na spoluprácu.

Viac informácií nájdete na stránke VC ABT: 
www.agrobiotech.sk/prezentacny-den-vedy-
-vc-abt-prezentacie. 

Ing. Lenka Kuželová, PhD.,
 a kolektív pracovníkov VC ABT

Deň bioenergetiky už piaty raz
Ráno 30. mája bolo pred pavilónom M rušno. Schádzali sa účastníci v poradí už piateho Dňa bioenergetiky, 
ktorý organizovala Katedra bioenergetiky a Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR. 

Organizátorov potešil záujem o podujatie. 
Medzi tridsiatkou účastníkov boli spolupracov-
níci z fakúlt SPU, ale aj ľudia z praxe, súkromní 
farmári, pestovatelia energetických rastlín, či 
maku, učitelia stredných škôl a výskumných 
ústavov.  Začal sa plniť  zámer organizáto-
rov, informovať odbornú aj laickú verejnosť 
o technológiách pestovania energetickej 
biomasy jej ďalšieho spracovania a využi-
tia na výrobu tepla a energií. Ponúkali sme 
možnosť spájať výskumné tímy pre riešenie 
úloh aplikovaného výskumu a rýchly prenos 
výsledkov z výskumných projektov do praxe.
Vedeckými garantmi podujatia boli:  prof. 
Ing. Ján Gaduš, PhD., prof. Ing. Dušan Húska, 
PhD. a prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.  
Účastníkov privítal prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., 
ktorý hovoril o cieľoch a nových poznat-
koch bioenergetiky ako významného od-
vetvia vedy a národného hospodárstva. 
V odbornej časti programu predstavil Ing. To-
máš Giertl, PhD., problematiku energetického 
využívania rastlinnej a živočíšnej biomasy v 
bioplynovej stanici v Kolíňanoch a v techno-
lógii splyňovania biomasy v Nitre. Bioplynová 
stanica (BPS) je výskumno-školiace pracovis-
ko výroby a využitia bioplynu s nepretržitou 
prevádzkou, uvedené do činnosti v roku 2000. 
BPS (elektrický výkon 22kW a tepelný výkon 
45kW) spracováva predovšetkým odpadovú 
biomasu zo živočíšnej výroby (hnoj a hnojo-
vica od hovädzieho dobytka a hnojovica od 
ošípaných), ktorá je v súčasnosti  doplnená 
o zakonzervovanú rastlinnú biomasu (kuku-
ričná siláž, trávna siláž). Súčasťou zariadenia 
sú dva bioreaktory – fermentory: prevádz-
kový (100 m3) a experimentálny (5 m3). 
Organizačnou zložkou Katedry regionálnej 
bioenergetiky sú dve špecializované laborató-
riá: Laboratórium  chemických analýz sub-
strátov (vybavené modernou prístrojovou a 
analytickou technikou umožňujúcou zhod-

notiť substrát pred použitím v bioreaktore s 
možnosťou predikovania energetického zisku, 
a tým aj vhodnosti použitia danej biomasy 
na energetické účely) a Laboratórium analýz 
bioplynu, ktoré umožňuje automatické on-line 
sledovanie zloženia produkovaného bioply-
nu prostredníctvom špeciálnych analyzáto-
rov, ako aj vysoko presné analýzy bioplynu 
prostredníctvom plynového chromatografu. 
Katedra regionálnej bioenergetiky má v sprá-
ve aj Laboratórium splyňovania biomasy 
Výskumného centra AgroBioTech. Laborató-
rium, dislokované v pavilóne Q,  je vybavené 
unikátnym zariadením na termochemickú 
katalytickú konverziu biomasy na biopalivá 
v plynnej (syntézny plyn), kvapalnej (reakto-
rový olej) a tuhej fáze (väčšinou čistý uhlík). 
Súčasťou zariadenia je kogeneračná jednot-
ka (30 kWel) schopná spaľovať syntézny plyn, 
aj tekuté biopalivo, pričom vyprodukovaná 
elektrická energia sa využíva na udržiavanie 
procesnej teploty. Táto unikátna technoló-
gia umožňuje nízkoteplotný rozklad bioma-
sy v kontinuálnom režime, pričom je mož-
né spracovávať 20 kg materiálu za hodinu. 
Výskumný komplex ďalej  tvorí výskumná 
báza - plantáž  rýchlorastúcich drevín a by-

lín, ktorú založil v roku 2007 profesor Milan 
Demo. Ide o  experimentálne prostredie s 
viacročnými porastmi rôznych genotypov 
drevín (rod Salix, Populus, Paulownia) a bylín 
(Miscanthus) pochádzajúcich zo švédskeho, 
maďarského a talianskeho šľachtiteľského 
programu. Poskytuje priestor pre agroekolo-
gické a environmentálne štúdiá v konkrétnych 
pôdnoekologických a klimatických podmien-
kach juhozápadného Slovenska. Je prostre-
dím pre experimentálne riešenie vedeckých 
projektov v oblasti základného i aplikované-
ho výskumu a zároveň zeleným laboratóriom 
pre praktickú výučbu študentov vo všetkých 
troch stupňoch denného a externého štúdia.
 V druhej časti programu predstavil Ing. 
Martin Prčík, PhD., organizačnú štruktú-
ru výskumnej bázy a jednotlivé vzorkovni-
ce, ktoré sa tu  nachádzajú. Deň bioenerge-
tiky bol využitý na bezprostredný prenos 
výsledkov do praxe a poskytol priestor pre 
diskusiu zástupcov poľnohospodárskych fi -
riem a súkromne hospodáriacich roľníkov s 
odborníkmi v oblasti bioenergetiky a tech-
nológií pestovania energetických rastlín. 

Ing. Tomáš Giertl, PhD.,  
Ing. Martin Prčík, PhD., FEŠRR

V priestoroch 
bioplynovej stanice 
v Kolíňanoch sa 
návštevníci oboznámili 
aj s technológiou výroby 
biopaliva Foto:  Dušan Húska
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Garantom konferencie bola dekanka FEM SPU 
prof. Dr. Ing. Elena Horská, ktorá na slávnost-
nom otvorení konferencie uviedla: „Téma 14. 
ročníka medzinárodnej konferencie je plne 
v súlade s tromi dlhodobými cieľmi EÚ v ob-
lasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky: 
udržateľná produkcia potravín, udržateľný 
manažment prírodných zdrojov a vyvážený 
územný rozvoj. Európske poľnohospodár-
stvo potrebuje dosiahnuť vysokú úroveň 
výroby kvalitných a bezpečných potravín pri 
súčasnej ochrane prírodných zdrojov. Toto 
môže zvládnuť iba konkurencieschopný a 
životaschopný poľnohospodársky sektor, 
ktorý je súčasťou funkčného zásobovacieho 
reťazca a ktorý prispieva k podpore vidieckej 
ekonomiky. OECD zameriava podnikateľské 
priority budúcich aktivít v rámci svetového 
potravinového systému na obchod, inovácie 
a rýchlejšie prijímanie postupov zeleného 
rastu a výživy v podmienkach posilňovania 
vývoja politík, ktoré majú holistický prístup 
k potravinám, správaniu spotrebiteľa, udrža-
teľnosti a výžive. Podobné priority môže-
me nájsť v práci FAO pre Európu a Strednú 

Áziu, a sú prepojené na vidiecke domác-
nosti, štruktúru fariem, udržateľnú výrobu 
potravín, potravinových systémov, obchod 
s potravinami aj problémy so zásobovaním 
potravinami a nedostatočnou výživou v kra-
jinách tohto regiónu. Medzinárodné vedecké 
konferencie vytvárajú priestor na stretnutia 
odborníkov z rôznych inštitúcií a sú hnacími 
motormi pre ďalší rozvoj miestnej aj sveto-
vej vedeckej komunity. Konferencie už nie 
sú len miestom pre prezentáciu výsledkov 
výskumu, ale je tu viditeľný nárast význa-
mu výmeny informácií, názorov, vzájom-
nej inšpirácie a stretnutí kolegov z rôznych 
inštitúcií a šírenie najnovších výsledkov 
výskumu smerom k praktickému využitiu.“
Na slávnostnom otvorení konferencie vystú-
pil ako hlavný rečník Matej Hudec, vedúci 
úseku poľnohospodárstva Stáleho zastúpenia 
SR pri EÚ, Petr Blížkovský z Generálneho 
sekretariátu Rady EÚ v Bruseli, David Sedik, 
z FAO OSN, John Russin a John Westra 
z Louisianskej štátnej univerzity z USA. Bo-
hatý program podujatia poskytol priestor 
na prácu v 14 sekciách, ktoré sa zaobera-

li otázkami bezpečnosti potravín, obchodu 
a poľnohospodárskej politiky, fi nančnými 
otázkami, informačnými a komunikačný-
mi technológiami až po prieskum trhu 
a marketing. Priestor dostali aj mladí vedci 
v samostatnej sekcii. Na konferencii sa zú-
častnilo viac ako 270 účastníkov z 23 krajín 
(Indonézia, Poľsko, Litva, ČR, Mongolsko, 
USA, Maďarsko, Taliansko, Ukrajina, RF, In-
dia, Kazachstan, Uzbekistan a i). Súčasťou 
programu boli dva paralelné workshopy, 
ktoré prezentovali výsledky dvoch medzi-
národných projektov, koordinovaných FEM 
SPU v Nitre. Jedným je projekt TEMPUS 
zameraný na akreditáciu poľnohospodár-
skych študijných programov v Ruskej fede-
rácii s aplikáciou európskych štandardov 
kvality - Development of Public Accredita-
tion in Russia (Nr. 543902-TEMPUS-1-2013-
-SK-TEMPUS-SMGR). Druhým je strategic-
ký partnerský projekt v rámci programu 
Erasmus +: Quality Food & Consumer 
Studies (Nr. 2014-1-SK01-KA203-000464), 
ktorý spája deväť európskych partnerov.    

Prof. Dr. Ing. Elena Horská, FEM

Medzinárodné vedecké dni na SPU
Konferencia Medzinárodné vedecké dni 2016, ktorá sa konala 19. – 20. mája na SPU sa niesla 
v zmysle témy Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov 
a spoločnosť. Zorganizovala ju Fakulta ekonomiky a manažmentu v spolupráci s SPU, Vyšehradskou 
asociáciou univerzít, Klubom poľnohospodárskych odborníkov a Asociáciou poľnohospodárskych 
ekonómov na Slovensku, EUNIS Slovakia a Junior Chamber International.

Z ODBORNÝCH PODUJATÍ 

„Medzinárodné vedecké 
konferencie sú hnacími 
motormi pre ďalší 
rozvoj miestnej aj svetovej 
vedeckej komunity,“ 
povedala v úvode podujatia 
dekanka FEM prof. E. HorskáFoto: archív FEM
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Z činnosti Kancelárie Horizont 2020 na SPU 
Kancelária Horizont 2020 na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre je zameraná na zabezpečovanie 
koncepčných prác v oblasti medzinárodných výskumných programov, najmä programu Horizont 2020, ale aj iných 
medzinárodných programov (Interreg Danube Transnational Programme, Interreg Europe). 

V prvej polovici roka 2016 sa fakulty SPU v Nitre 
v spolupráci s uvedenou kanceláriou zapojili 
ako partneri do medzinárodných konzorcií, 
ktoré pripravili tri projektové návrhy v rámci 
Horizontu 2020, a to pod koordináciou Ham-
burg University of Life Sciences, Manchester 
Metropolitan University a Fakulty biotechnoló-
gie a potravinárstva SPU v Nitre, ktorá pripravo-
vala projektový návrh. Projektové návrhy však v 
silnej medzinárodnej konkurencii neuspeli. Po-
kračovalo sa aj v príprave projektov Dunajského 
nadnárodného programu v druhej fáze. Fakulta 
ekonomiky a manažmentu SPU je zapojená do 
prípravy projektu Transnational Cooperation to 
transform knowledge into marketable products 
and services for the Danubian sustainable 
society of tomorrow – Made in Danube a 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
SPU fi guruje v konzorciu pripravovaného 
projektu Management of Amelioration Canals 
as Multifunctional Elements of Ecological 
Network within the Agricultural Landscapes in 
the Danube Region – AgreenCanalNet. Fakulta 

agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v 
spolupráci s Kanceláriou Horizont 2020 podala 
projektový návrh Investigating the potential of 
medicinal plants from the Asteraceae family in 
the context of  miRNA-based therapeutic ap-
plication v grantovej schéme ICGEB. Začiatkom 
júna prejavila záujem o prípravu spoločného 
projektu v rámci programu Interreg Europe aj 
bratislavská IT spoločnosť QBSW, a.s.

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
v marci tohto roka inicioval vstup SPU do 
prestížneho medzinárodného spoločenstva 
KIC – Knowledge and Innovation Community, 
ktoré je  autonómnym partnerstvom vedúcich 
vzdelávacích inštitúcií, výskumných organizá-
cií, spoločností a iných aktérov a má ambíciu 
pripravovať kvalitné výskumné projekty.

Kancelária Horizont 2020 v spolupráci s Fakul-
tou biotechnológie a potravinárstva SPU začala 
intenzívne pracovať na splnení podmienok 
vstupu SPU do KICFood4Future a v ostatných 
mesiacoch sa venovala aj príprave národnej 
platformy medzi SPU v Nitre, Národným poľ-

nohospodárskym a potravinárskym centrom 
a spoločnosťou Bioeconomy Cluster. Cieľom  
platformy je prepájať vzdelávanie, výskum a 
podnikateľskú sféru a najmä vytvárať podmien-
ky pre zapojenie sa do nadnárodných konzorcií 
zameraných na výskum, inovácie a transfer 
poznatkov do praxe. Táto platforma sa vytvorila 
aj s podporou  MŠVVaŠ SR, ktoré tiež podporuje 
vstup SPU  do tohto prestížneho medzinárod-
ného spoločenstva.    

Okrem samotnej prípravy projektov Kan-
celária Horizont 2020 SPU v Nitre poskytuje 
konzultačnú činnosť a interpretuje odborné 
informácie z rôznych informačných zdrojov, 
programových dokumentov, stratégií, tiež 
sprostredkúva informácie z rôznych seminárov, 
školení a informačných dní. Kancelária spravuje 
aj vlastnú sekciu webovej stránky, na ktorej sú k 
dispozícii pravidelne aktualizované informácie 
nielen o programe Horizont 2020, ale aj o iných 
možnostiach fi nancovania projektov.     

 Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., 
                             Mgr. Martin Valach, PhD.

Medzinárodné stretnutie k projektu IUCLAND

Projekt IUCLAND, ktorého lokálnou koordiná-
torkou  je prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., je 
realizovaný s podporou EÚ v rámci programu 
Erasmus+ (Budovanie kapacít v oblasti vyš-
šieho vzdelávania). Jeho cieľom je posilnenie 
ochrany pôdy v zapojených krajinách, ktoré 
bude realizované na základe spoločných 
vzdelávacích aktivít partnerov. Projekt sa rieši 
od októbra 2015. Doteraz sa zrealizovala pod-
robná analýza súčasného stavu v zapojených 
inštitúciách a krajinách, ktorá zahŕňala po-
rovnanie vzdelávania a výskumu na partner-
ských inštitúciách s dôrazom na vzdelávacie 
a výskumné aktivity v oblasti pôdnej degra-
dácie, ochrany pôdy a environmentálnych 
vied. Druhou časťou analýzy bolo porovnanie 
situácie v oblasti pôdnej degradácie v zapoje-
ných krajinách, t.j. Taliansko, Chorvátsko, Čína, 
Kazachstan, Kirgizsko a Slovensko. Táto analýza 
slúži ako základ pre ďalšie smerovanie projek-
tu a je základom pre vzdelávacie aktivity, ktoré 
budú v rámci projektu realizované.

Predmetom stretnutia, na ktorom sa zúčast-
nilo 30 projektových partnerov, bola prezen-

tácia doteraz zrealizovaných aktivít, ako aj 
diskusia o ďalších krokoch. K najvýznamnejším 
aktivitám, ktoré nás čakajú v blízkom období, 
patrí organizovanie workshopu formou webi-
náru,  info dní a  letnej školy (jún 2017). Na LŠ 
sa zúčastní 40 zahraničných študentov, ktorí si 
budú môcť prehĺbiť vedomosti v oblasti pôd-
nej degradácie a spoznať špecifi cké problémy 

spojené s pôdou v SR a EÚ. Na druhej strane, 
naši študenti budú mať možnosť zúčastniť sa 
na LŠ 2017 a 2018 v Číne, Kazachstane, Kirgiz-
sku, Chorvátsku a Taliansku.  

Dôležitou súčasťou stretnutia bola aj disku-
sia o meraní kvality dosiahnutých výsledkov 
a systém kontroly kvality. 

Ing. Zuzana Bohátová, FEŠRR

Na SPU sa  14. - 15. júna uskutočnilo stretnutie riadiaceho výboru projektu IUCLAND - Medziuniverzitná spolupráca 
v oblasti ochrany pôdy v euroázijských krajinách.

Zahraniční hostia 
absolvovali aj prehliadku 
vybraných laboratórií VC 
AgroBioTechFoto: archív ZB
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Nová publikácia: 
Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch
„VŠ/univerzity by mali nahlas diskutovať 
a formulovať vízie rozvoja spoločnosti a 
riešenia problémov, ako aj iniciovať politický 
a spoločenský diskurz o problémoch súčas-
nej spoločnosti, o výchove k hodnotám, o 
budovaní novej identity a kreatívnej regio-
nálnej ekonomiky...“, uvádza sa v publikácii, 
ktorá je hlavným výstupom projektu HEREG 
– Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch 
(Strengthening the Impact of Higher Education 
in the Regions, 559187-EPP-1-2014-1-SK-EPP-
KA3-BOLOGNA) podporeného v rámci výzvy 
programu Erasmus+ (Podpora implementácie 
reforiem EHEA). Podobné projekty prebiehajú v 
20 krajinách programu Erasmus+ a ich spoloč-
ným cieľom je posilniť implementáciu reforiem 
vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európ-
skeho priestoru vysokoškolského vzdelávania 
EHEA. Koordinátorom projektu bolo Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia 
vysokých škôl a partnerom SAAIC – Národná 
agentúra programu Erasmus+ pre vzdeláva-
nie a odbornú prípravu. Projekt prebiehal v 
rokoch 2014 - 2016 a fi nančne ho podporili 
Európska komisia a MŠVVaŠ SR. V spolupráci 
s odborníkmi z vysokoškolského prostredia 
sa ministerstvo pokúsilo zmapovať súčasné 

aktivity vysokých škôl, ktorými prispievajú k 
rozvoju našej spoločnosti a k hľadaniu riešení 
pre existujúce problémy. 

Vysoké školy (VŠ) sa v súčasnosti posúvajú 
smerom k aktívnejšej participácii v regionál-
nom rozvoji. Okrem vzdelávania a výskumu, 
ktoré patria k dvom hlavným úlohám VŠ v 
spoločnosti, sa pridáva tretia - angažovanie sa 
v rozvoji regiónu a mesta, v ktorom sídlia. Na 
Slovensku sa diskusia o vysokom školstve do-
teraz zameriavala najmä na oblasť vzdelávania 
a výskumu z pohľadu dosahovania národo-
hospodárskych cieľov, regionálnej dimenzii sa 
nevenovala dostatočná pozornosť. Výskumy 
však ukázali, že podstatná časť vplyvov VŠ je 
identifi kovateľná práve v jej blízkom okolí. Preto 
si autori štúdie stanovili niekoľko cieľov: spra-
covať prehľad a vytvoriť klasifi káciu aktivít VŠ v 
oblasti regionálneho rozvoja, analyzovať vývoj 
vysokého školstva v regiónoch SR, uskutočniť 
prieskum aktivít VŠ v oblasti regionálneho 
rozvoja v SR, naštartovať diskusiu o význame 
VŠ a lepšom využití ich potenciálu pre rozvoj 
regiónov v SR a formulovať rámcové odporúča-
nia pre tvorbu politiky.

Rozsah a zameranie štúdie neumožňovali 
podrobné kvantifi kovanie regionálnych vply-

vov VŠ a ani priame porovnávanie VŠ navzájom. 
V tejto oblasti totiž neexistuje systematický 
zber údajov, ktoré by umožnili takýto výskum. 
Jedným z výstupov štúdie je však návrh indi-
kátorov, ktoré môžu slúžiť na exaktnejšie doku-
mentovanie vplyvov VŠ v budúcnosti. Štúdia sa 
naopak zamerala hlavne na mapovanie aktivít, 
ktoré slovenské VŠ realizujú v štyroch agrego-
vaných regiónoch SR. Je rozdelená do šiestich 
hlavných častí. V prvých dvoch tematických 
kapitolách ponúka prehľad aktivít VŠ v oblasti 
regionálneho rozvoja v zahraničí. V ďalšej 
kapitole poskytuje základný prehľad o vývoji 
vysokého školstva v regiónoch SR na základe 
dostupných štatistických údajov. Nasledujúce 
dve kapitoly sú založené na informáciách získa-
ných dotazníkovým prieskumom VŠ v SR, zor-
ganizovaním fokusových skupín so zástupcami 
VŠ a ostatných regionálnych aktérov v štyroch 
regiónoch SR a informáciami získanými z voľne 
dostupných zdrojov. V záverečnej kapitole sú 
uvádzané odporúčania pre tvorbu politiky 
týkajúcej sa vysokého školstva v SR a regionál-
neho rozvoja. Kompletnú publikáciu nájdete 
na: www.minedu.sk/projekt-posilnenie-ulohy-
vysokych-skol-v-regionoch/

Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

PROJEKTY

Študenti z Latinskej Ameriky na našej univerzite 
Akademický rok 2015/2016  priniesol pre 
našu univerzitu prvé študijné pobyty realizo-
vané v rámci programu EÚ Erasmus Mundus 
Action 2 Strand 1 Lot 8, Latin America, a to 
konkrétne projektu EULALinks SENSE (Euro-
pean Union – Latin America Academic Links) 
č. 2014-0874/001-001, s obdobím riešenia 
počas rokov 2014 - 2018, koordinovaného 
Humboldt-Universität zu Berlin v Nemecku. 
Lokálnou koordinátorkou na SPU v Nitre je 
dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu 
prof. Dr. Ing. Elena Horská, manažment projektu 
má na starosti Ing. Jana Gálová, PhD., z Centra 
výskumných a vzdelávacích projektov FEM SPU 
v Nitre. Projekt ponúka možnosť zúčastniť sa 
na mobilitách pre študentov všetkých stupňov 
štúdia, ako aj pre akademických pracovníkov z 
Latinskej Ameriky i Európy.  Od septembra 2015 
sme privítali sedem študentov z Latinskej Ame-
riky: šesťmesačný štipendijný výmenný pobyt 
strávil u nás Yalena S. Jerez Tous, Santiago A. 
Duque Zuluaga, Julian D. Restrepo Leal a Luis A. 
Palacios Hoyos z Universidad del Magdalena v 
Kolumbii, Kevin A. Siliezar Madrid z Universidad 
de El Salvador v Salvádore a Valentín H. Schulz 

Gonzalez z Universidad Veracruzana v Mexiku, 
posledné dni desaťmesačného pobytu trávi na 
Slovensku doktorand Carlos S. Gomez z Uni-
versidad Autónoma Chapingo v Mexiku. Dôraz 
pri realizácii mobilít sa v prvom rade kládol na 
štúdium a s ním súvisiace povinnosti. Popri 
voľnočasových aktivitách patriacich k vysoko-
školskému študentskému životu však zostal čas 
aj na spoznávanie Nitry, Slovenska a Európy. Čo 
teda táto výmena priniesla študentom, domá-
cim inštitúciám a našej hosťujúcej univerzite? 
Predovšetkým umocnenie medzinárodnej 
atmosféry a multikultúrneho prostredia v čoraz 
globalizovanejšom svete, vzájomné spoznáva-

nie kultúr a priateľstvá a zážitky na celý život.  V 
marci 2016 sa tiež konalo hodnotiace stretnutie 
partnerov projektového konzorcia vo Veracruz 
v Mexiku, na ktorom sa zhodnotili doterajšie 
aktivity a uskutočnil výber kandidátov na 
štipendiá na AR 2016/2017, v ktorom privítame 
ďalších študentov z krajín Latinskej Ameriky. 
Na stretnutí SPU zastupovala doc. Ing. Natália 
Turčeková, PhD., prodekanka pre zahraničné 
vzťahy a prácu s verejnosťou FEM SPU a autorka 
článku. 
Viac o projekte na: www.eulalinks.eu/category/
news/
 Ing. Jana Gálová, PhD.,  manažérka projektu

Foto: JG

Študenti 
z Kolumbie, 
Salvádoru 
a Mexika na 
stretnutí s de-
kankou FEM
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V rámci neho sa od 14. do 20. mája konalo 
stretnutie partnerov - zástupcov šiestich 
univerzít - Poľnohospodárskej univerzity (PU) v 
Jelgave, Lotyšsko,  Litovskej univerzity zdravot-
ných vied (LPU), Tadžickej poľnohospodárskej 
univerzity (TPU), Technologickej univerzity, 
Avicenna lekárskej univerzity v Tadžikistane 
a SPU v Nitre, ktorú zastupovala prof. Ing. 
Miroslava Kačániová, PhD., koordinátorka 
projektu, doc. Ing. Helena Frančáková, Ing. Eva 
Ivanišová, PhD., Ing. Anton Kováčik, PhD., Ing. 
Lukáš Hleba, PhD., a PhDr. Renáta Chosraviová, 

tlačová hovorkyňa SPU. Zástupcovia tadžic-
kých univerzít neboli na stretnutí v Lotyšsku, 
ale komunikácia s nimi prebiehala prostred-
níctvom videorozhovoru.  

Prezentáciu ofi ciálnej časti projektu Tempus 
viedla manažérka a koordinátorka Irina 
Kulitane z PU v Lotyšsku, Anda Valdovska a 
Margarita Terentjeva z LPU. Ako informovala I. 
Kulitane, projekt vstupuje do poslednej fázy. 
V tomto akademickom roku (AR) prebehla 
výučba v prvom roku štúdia pričom študenti 
absolvovali predmety v Tadžikistane, Lotyšsku, 

Litve a na SPU v Nitre. Hlavným cieľom  pra-
covných stretnutí bola koordinácia a zhod-
notenie systematizácie realizačných krokov 
orientovaných na absolvované a pripravované 
aktivity. Partneri  z európskych krajín informo-
vali o priebehu výučby v prvom roku štúdia 
tadžických študentov a kriticky hodnotili 
absolvovanie jednotlivých predmetov,  stupeň 
vedomostí študentov a zvládnutie anglického 
jazyka počas štúdia. 
V ďalších dňoch partneri konzultovali prípravu 
štúdia a výučby pre nasledujúci AR, ktorý 
začne v septembri  2016. Prvými vyučujúci-
mi budú učitelia SPU, ktorí budú vyučovať 
potravinárske biotechnológie. V ďalších dňoch 
európski partneri hovorili o budúcej spoluprá-
ci v rámci vzdelávacej a výskumnej činnosti.   

Zástupcovia SPU navštívili novovybudované 
centrum technológie potravín. Na záver sa 
partneri dohodli na  termíne posledného spo-
ločného stretnutia v Tadžikistane, na ktorom 
sa zhodnotí celkový priebeh projektu Tempus. 
Naplánované je na október tohto roka. 

 MK, rch         

Projekt TEMPUS s Tadžikistanom účinne pomáha. Zameraný je na 
bezpečnosť a kvalitu potravín 
Vzdelávanie a výskum v oblasti kontroly bezpečnosti a kvality potravín v existujúcich i perspektívnych študijných programoch, 
vytvorenie magisterského ŠP zameraného na bezpečnosť, kvalitu a štúdium potravín na Tadžickej poľnohospodárskej univerzite 
v Dušanbe, je hlavným cieľom projektu Tempus 544529-TEMPUS- 1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR: Modernizácia vysokoškolského 
vzdelávania v oblasti bezpečnosti a kvality potravín v Tadžikistane. 

Z rokovania o projekte Tempus na Poľno-
hospodárskej univerzite v Jelgave, Lotyšsko

Foto: rch

Zaujímavá publikácia o rozvojovom vzdelávaní
Vysokoškolská učebnica Rozvojové vzdelá-
vanie: Témy a metódy II predstavuje jeden 
z významných výstupov projektu Globálna 
univerzita III: Zavádzanie rozvojových tém 
do systému univerzitného vzdelávania, ktorý 
bol realizovaný v rozmedzí rokov 2014 - 2016 
Nadáciou Pontis v spolupráci s SPU v Nitre 
ako hlavným partnerom v projekte a UK v 
Bratislave pod logom SlovakAid. Prezentovaná 
publikácia predstavuje pokračovanie úspešné-
ho prvého dielu knihy Rozvojové vzdelávanie: 
Témy a metódy, z roku 2013. Výnimočná je 
tým, že okrem klasických tém rozvojového 
vzdelávania v sebe zahŕňa aj špecifi cké témy, 
ktoré sa doteraz na Slovensku spomínali málo, 
a to témy súvisiace s produkciou potravín, 
udržateľným poľnohospodárstvom a rozvo-
jom vidieka a s tým spojenou zodpovednou 
spotrebou, ktoré sa vinú naprieč celou publi-
káciou. Každá kapitola pozostáva z dvoch častí 
a okrem teoretického vymedzenia jednotli-

vých tém obsahuje aj konkrétne metodické 
postupy a cvičenia, ktoré možno použiť pri 
práci so študentmi. Publikácia pozostáva z 10 
kapitol od 9 pedagógov SPU. Konkrétne sú to 
kapitoly: Výchova ku globálnemu občianstvu 
(PhDr. A. Mravcová, PhD.), Antropológia a 
rozvoj – Teória a prax (Mgr. J. Janto, PhD. – UK 
v Bratislave), Boj proti chudobe v kontexte tr-
valo udržateľného rozvoja po roku 2015 (PhDr. 
Mgr. B. Pavlíková, PhD.), Potravinová bezpeč-
nosť (prof. Ing. M. Kačániová, PhD.), Postavenie 
vidieckych žien a ich poslanie pri zabezpečo-
vaní potravinovej bezpečnosti vo svete (Dr.h.c. 
prof. Ing. M. Kadlečíková, CSc.), Udržateľné 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieckej krajiny 
(doc. Ing. M. Macák, Dr.), Drobné poľnohospo-
dárstvo a farmárčenie v rozvoji vidieka (doc. 
Mgr. Ing. D. Moravčíková, PhD.), Udržateľný 
marketing a poľnohospodársky Fair Trade 
(Ing. J. Paluchová, PhD.), Globálny marketing 
a rozvíjajúce sa trhy (prof. Dr. Ing. E. Horská), 

Spoločenská zodpovednosť podnikania v ére 
globalizácie (Mgr. E. Svitačová, PhD.). Publiká-
cia je určená najmä pre vysoké školy a posky-
tuje mnoho cenných inšpirácií aj k praktickej 
výučbe, keďže rozvojové vzdelávanie nie je len 
o zmene tém, ale najmä o zmene prístupu k 
vzdelávaniu.

 PhDr. Anna Mravcová, PhD., FEM
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KVALITNÉ VZDELANIE
 ❚ Ako prvá univerzita na Slovensku získala prestížne ocenenie ECTS Label, ude-

lené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému 
transferu kreditov a mobilít študentov. Je tiež nositeľnou značky Diploma Sup-
plement Label, ktorá potvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný na SPU v Nitre 
spĺňa náročné európske štandardy. Akreditačná komisia ju v roku 2015 zaradila 
medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.

Čo ponúka SPU v Nitre?

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: +421/37/641 51 11, 641 41 11, 641 41 12
www.uniag.sk

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

OTVORENÚ CESTU DO SVETA 
 ❚ SPU v Nitre spolupracuje s vyše 100 zahraničnými partnerskými inštitúcia-

mi z Európy, Ameriky i Ázie. Významným krokom vpred sú spoločné študijné 
programy so zahraničnými univerzitami a možnosťou získania dvojitého či 
viacnásobného diplomu. SPU v spolupráci s univerzitami  v Číne, Indii, Thajsku, 
Rusku, Poľsku, Turecku a ďalšími organizuje intenzívne letné školy.  Prostredníc-
tvom programov  Erasmus+, CEEPUS, NŠP a ďalších, majú študenti SPU možnosť 
absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň môžu požiadať o štipendium alebo 
finančnú podporu. 

TRADÍCIU A JEDINEČNOSŤ
 ❚ SPU v Nitre je už takmer 64 rokov synonymom poľnohospodárskeho vysoké-

ho školstva na Slovensku. Má právo udeľovať akademické tituly v 90 študijných 
programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia.  Nosnými 
piliermi, ktoré charakterizujú vzdelávací a výskumný profil SPU sú klasické odbory 
rastlinnej a živočíšnej výroby, biodiverzita, ekológia, ekonomika, problematika 
bezpečných potravín, trvalo udržateľného rozvoja, využívanie alternatívnych 
zdrojov energie, regionálny rozvoj,  aplikovaná informatika, technika v poľnohos-
podárstve a ďalšie.

ŠPIČKOVÝ VÝSKUM 
 ❚ Vybudovanie Výskumného centra AgroBioTech prinieslo kvalitatívny posun v 

oblasti aplikovaného výskumu s úzkym prepojením na inovácie v praxi. Spoločne 
s excelentnými pracoviskami orientovanými na základný výskum v oblasti 
biodiverzity, integrovaného manažmentu povodí, ochrany a udržateľnosti pôdy 
a bielo-zelenú biotechnológiu sa SPU aktívne podieľa na rozvoji poľnohospodár-
stva a potravinárstva.

INŠPIRATÍVNE PROSTREDIE 
 ❚ Areál SPU, plný zelene,  je ako stvorený na  štúdium, oddych  či šport. Vysoko-

školský komplex SPU bol postavený v rokoch 1961 - 66 podľa projektu architekta 
Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského a je jedným z najvýznamnejších  diel 
domáceho povojnového modernizmu. V roku 2014 bol vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku. 

MODERNÉ UBYTOVANIE
 ❚ SPU poskytuje svojim študentom ubytovanie v univerzitnom kampuse v 

zrekonštruovaných  študentských domovoch. K dispozícii majú televízne a 
počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne, športoviská či posilňovne.  
Celodennú stravu ponúkajú dve študentské jedálne. 
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FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV 
Akreditované študijné odbory
bakalárske
 ❚ farmárstvo ❚ hipológia ❚ manažment rastlinnej výroby ❚ manažment 

živočíšnej výroby ❚ špeciálne chovateľstvo ❚ udržateľné poľnohospodár-
stvo a rozvoj vidieka ❚ všeobecné poľnohospodárstvo ❚ výživa ľudí
inžinierske
❚ agroekológia ❚ genetické technológie v agrobiológii ❚ manažment 
rastlinnej výroby ❚ manažment živočíšnej výroby ❚ špeciálne chovateľ-
ské odvetvia ❚ udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ❚ výživa 
ľudí ❚ výživa a ochrana rastlín ❚ výživa zvierat a krmivárstvo
doktorandské
❚ agrochémia a výživa rastlín ❚ fyziológia plodín a drevín ❚ ochrana 
rastlín ❚ špeciálna rastlinná produkcia ❚ špeciálna živočíšna produkcia 
❚ všeobecná rastlinná produkcia ❚ všeobecná živočíšna produkcia 
❚ výživa
www.fapz.uniag.sk, dekfapz@uniag.sk
tel.: +421 / 37 / 641 54 96, 641 55 23

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA
Akreditované študijné programy 
bakalárske
❚ agrobiotechnológie ❚ agropotravinárstvo ❚ aplikovaná biológia 
❚ bezpečnosť a kontrola potravín ❚ vinárstvo
inžinierske
❚ aplikovaná biológia ❚ agrobiotechnológie ❚ bezpečnosť a kontrola 
potravín 1 ❚ technológia potravín
doktorandské
❚ agrobiotechnológie ❚ molekulárna biológia ❚ technológia potravín
www.fbp.uniag.sk, dekfbp@uniag.sk
tel.: +421 / 37 / 641 55 24, 641 53 84 

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
Akreditované študijné programy 
bakalárske
❚ environmentálna ekonomika a manažment ❚ ekonomika podniku 
❚ kvantitatívne metódy v ekonómii ❚ manažment podniku ❚ medziná-
rodné podnikanie s agrárnymi komoditami 1 ❚ obchodné podnikanie 
❚ účtovníctvo
inžinierske
❚ agrárny obchod a marketing ❚ ekonomika podniku 1 ❚ kvantitatívne 
metódy v ekonómii ❚ manažment podniku ❚ International Economics 
and Development 2

doktorandské 
agrárny obchod a marketing 1 ❚ ekonomika a manažmentu podniku 1 
❚ ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva 1

MBA program (v rámci celoživotného vzdelávania)
❚ Agribusiness and Commerce 2

www.fem.uniag.sk, dekfem@uniag.sk
tel.: +421 / 37 / 641 55 11, 641 51 25

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ 
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Akreditované študijné programy
bakalárske
❚ environmentálne manažérstvo ❚ regionálny rozvoj a politiky EÚ 
❚ rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
inžinierske
❚ environmentálne manažérstvo ❚ regionálny rozvoj a politiky EÚ 
❚ rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
doktorandské
❚ environmentálny manažment ❚ integrovaný rozvoj vidieka
www.fesrr.uniag.sk, dekfesrr@uniag.sk
tel.: +421 / 37 / 641 57 29, 641 57 57

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA  A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
Akreditované študijné programy 
bakalárske
❚ krajinné inžinierstvo ❚  záhradníctvo ❚ krajinná a záhradná 
architektúra
inžinierske
❚ biotechnika parkových a krajinných úprav ❚ krajinné 
inžinierstvo ❚ záhradníctvo ❚ záhradná a krajinná architektúra 
❚ International Master of Horticultural Science 2

doktorandské
❚ krajinné inžinierstvo 1 ❚ záhradníctvo 1 ❚ záhradná a krajinná 
architektúra 1

www.fzki.uniag.sk, dekfzki@uniag.sk
tel.: +421 / 37 / 641 54 10, 641 54 12

TECHNICKÁ  FAKULTA
Akreditované študijné programy 
bakalárske 
❚ technika pre biosystémy ❚ prevádzka dopravných 
a manipulačných strojov ❚ technika pre odpadové 
hospodárstvo ❚ obchodovanie a podnikanie s technikou 1 
❚ kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách 
❚ riadiace systémy vo výrobnej technike
inžinierske
❚ technika pre biosystémy ❚ poľnohospodárska technika ❚ prevádzka 
dopravných strojov a zariadení ❚ kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách ❚ riadiace systémy vo výrobnej technike
doktorandské
❚ výrobné technológie ❚ technika a mechanizácia poľnohospodárskej 
výroby ❚ riadiace systémy vo výrobnej technike ❚ dopravné stroje a 
zariadenia
www.tf.uniag.sk, dektf@uniag.sk
tel.: +421 / 37/ 641 54 89, 641 55 88

1 študijný program  vyučovaný v slovenskom, resp. anglickom jazyku
2 študijný program vyučovaný výlučne v anglickom jazyku 
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Z úspešného pobytu v Kazachstane

Prípravy na Letnú školu čínskeho 
jazyka vrcholia

Prorektorka SPU pre vzdelávaciu činnosť a 
ECTS  prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., obozná-
mila prítomných s ďalším smerovaním výučby 
čínskeho jazyka na našej univerzite a  poďakova-
la Mgr. Changhuiovi Zhangovi za jeho doteraj-
šie pôsobenie na SPU.  Vedúca Katedry jazykov 
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD., vyzdvihla 
jeho prínos k položeniu základov vyučovania 
čínštiny a rozvoju tohto predmetu na katedre.  
Potom už Mgr. Changhui Zhang prostredníc-
tvom prezentácie priblížil študentom Letnú 
školu čínskeho jazyka 2015 a poskytol praktic-
ké informácie o svojej krajine, spôsobe života, 
cestovaní a komunikovaní. Prodekan FEM doc. 

Ing. Jozef Repiský, CSc., sa s nimi podelil o svo-
je skúsenosti a poznatky z minuloročnej letnej 
školy a niekoľko informácií doplnili aj vlaňajší 
účastníci tejto akcie. Je evidentné, že politické, 
ekonomické, kultúrne a vzdelávacie kontakty 
medzi Čínskou ľudovou republikou a Sloven-
skom sa zintenzívňujú a úmerne  tomu narastá i 
počet študentov, ktorí prejavujú záujem o štúdi-
um čínštiny. V aktuálnom akademickom roku sa 
výučba uskutočňovala v základnom a stredne 
pokročilom stupni, v budúcom roku pribudne 
aj stupeň pokročilý. Investovanie času a úsilia 
do štúdia každého jazyka je vkladom, ktorý sa 
vyplatí.    PhDr. Jarmila Horváthová, PhD., FEM

Počas pobytu vystúpil s lekciami z oblasti hod-
notenia a kontroly kvality a zmyslového hodno-
tenia potravín, prezentoval študijné programy a 
možnosti štúdia na SPU, resp. FBP.  Ako nás infor-
moval, záujem kazašských študentov o štúdium 
na európskych univerzitách vrátane Slovenska 
je obrovský a sú aj patrične jazykovo vybavení. 
„Môj pobyt priniesol mnohé pozitíva, napríklad 
prehĺbenie spolupráce v oblasti senzorickej ana-
lýzy. Na univerzite v Kazachstane bude vybudo-
vané senzorické laboratórium práve na základe 
skúseností z našej univerzity. Témou bolo aj vy-
tvorenie predmetu, ktorý by zastrešoval zmys-
lové hodnotenie potravín a kontrolu kvality. 
Spomínali sa aj možnosti tvorby a validácie me-
todík pre hodnotenie rôznych potravinárskych 
výrobkov, lokálnych gastronomických špecialít  
a osveta v oblasti štandardov kvality,“ povedal 

doc. V. Vietoris (na snímke so študentmi), ktorý 
mal počas pobytu aj možnosť oboznámiť sa s 
činnosťou Fakulty veterinárnej medicíny Univer-
zity v Astane.  „Kazachstan je krajina s obrovským 
potenciálom, otvorená pre spoluprácu,“ konšta-
toval odborník FBP.                           rch

Na pôde SPU sa 5. mája uskutočnilo prípravné stretnutie študentov čínskeho jazyka, ktorí 
sa zúčastnia od 10. do 23. júla 2016 na letnej škole na Tianjinskej univerzite. Pozvanie na 
podujatie, ktoré  pripravil lektor čínskeho jazyka na SPU v Nitre Mgr. Changhui Zhang, 
prijali aj členovia vedenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Fakulty ekonomiky 
a manažmentu, ako aj kolegovia z Katedry jazykov a študenti, ktorí podobný pobyt v Číne 
absolvovali pred rokom.

Doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva, sa od 18. do 
22. mája zúčastnil na pedagogickom pobyte na Univerzite WKATU v Uralsku. 

NAŠI VO SVETE

Foto: za

Foto: archív VV

Lektor čínskeho jazyka 
na SPU v Nitre Mgr. 
Changhui Zhang priblížil 
študentom svoju krajinu

Nosnou témou kongresu bola Ochutnávka 
krajiny, témou mimoriadneho podujatia bola 
Zelená infraštruktúra a mestské lesy v mest-
skom plánovaní: nové prístupy a výzvy. Na kon-
grese bol udelený aj „Oskar“ krajinnej architek-
túry (Sir Geoff rey Jellicoe Award), ktorý si z rúk 
Kathryn Moore, prezidentky IFLA, prevzal jeden 
z najvýznamnejších súčasných svetových kra-
jinných architektov Peter Latz z Nemecka, au-
tor svetoznámeho diela Landschaftspark Nord 
v Duisburgu a mnohých ďalších nadčasových 
diel krajinnej architektúry. Svetový kongres 
bol  podujatím plným inšpiratívnych predná-
šok vynikajúcich odborníkov z celého sveta. Na 
záver predstavitelia Talianskej spoločnosti kra-
jinnej architektúry symbolicky odovzdali vlajku 
IFLA delegátke z Kanady. Svetový kongres IFLA 
2017 sa uskutoční v kanadskom Montreale.     r

Na svetovom kongrese 
krajinných architektov
V Kongresovom centre Lingotto v Turíne, 
Taliansko, sa 20. - 22. apríla konal 53. sve-
tový kongres Medzinárodnej federácie kra-
jinných architektov (IFLA). Na mimoriad-
nom podujatí Slovensko a SPU zastupoval 
Ing. Attila Tóth, PhD., z  Fakulty záhradníc-
tva a krajinného inžinierstva. 

Učiť sa od úspešných...
Dozvedieť sa viac o  systéme poskytovania 

kúpeľných služieb renomovanými medziná-
rodnými kúpeľmi v  Piešťanoch, bolo cieľom 
odbornej exkurzie, ktorú absolvovali študenti 2. 
ročníka ŠP rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu 
v  apríli 2016. Slovenské liečebné kúpele Pieš-
ťany sú členom medzinárodnej skupiny Danu-
bius Hotels Group. Za uplynulých päť rokov zís-
kali certifi kát TÜV Rheinland Medical Wellness 
ISO 9001:2000, ktorý certifi kuje úroveň kom-
plexnej kúpeľnej starostlivosti, regeneračných 
a relaxačných pobytov, ubytovacích, reštau-
račných, konferenčných a iných služieb. V roku 
2015 sa podnik, ktorý zamestnáva asi tisíc za-
mestnancov umiestnil v  prvej polovici úspeš-
ných fi riem v  súťaži Naj zamestnávateľ roka 
2015. Počas návštevy sa študenti mali možnosť 
oboznámiť s organizáciou kúpeľného podniku, 
požiadavkami na kvalitu služieb, osobitne na 
zamestnancov, nahliadnuť do priestorov uby-
tovacích, stravovacích prevádzok dvoch hote-
lov ale i priestorov, v ktorých sa poskytujú kú-
peľným hosťom liečebné procedúry. Exkurzia 
dopĺňa teoretické vedomosti študentov, ktoré 
získajú v  rámci predmetu organizácia služieb 
cestovného ruchu, umožňuje konfrontovať te-
óriu s realitou v praxi.                 

Doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.,
 Eva Ďuranová, FEŠRR                    
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Program v spolupráci s Kanceláriou Horizont 
2020 prezentovala Mgr. Jana Stadtruckero-
vá z Odboru implementácie štátnej politiky, 
európskych a medzinárodných iniciatív vý-
skumu a vývoja MŠVVaŠ SR. Bilaterálna do-
hoda, ktorú 19. mája 2016 so Sekretariátom 
EUREKA so sídlom v Bruseli podpísal minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter 
Plavčan, umožňuje slovenským MSP predkla-
dať projektové návrhy, podieľať sa na vývoji 
nových inovatívnych produktov v spolupráci 
so zahraničnými partnermi, získať prístup na 

nové trhy, zlepšiť si konkurenčnú pozíciu na 
trhu, vytvoriť pracovné miesta, získať prístup 
k výskumnej infraštruktúre a získať fi nančnú 
podporu z MŠVVaŠ. Do programu je v súčas-
nosti zapojených 33 krajín, najmä z EÚ, zapojiť 
sa však môžu aj partneri zo Švajčiarska a Kó-
rejskej republiky. 

Okrem všeobecného predstavenia progra-
mu Eurostars 2 boli prezentované aj príklady 
úspešných bilaterálnych a multilaterálnych 
projektov s účasťou univerzít. Účastníci mali 
možnosť oboznámiť sa aj s pravidlami fi nan-

covania, administratívnym rámcom a odzneli 
aj viaceré informácie týkajúce sa kritérií opráv-
nenosti, procesu hodnotenia projektových 
návrhov či odporúčania pre prácu s progra-
movými príručkami. Na záver bol v diskusii 
vyjadrený záujem o ďalšiu spoluprácu uni-
verzity, podnikov a ministerstva pri zvyšovaní 
účasti v projektoch Eurostars.   

Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., 
prorektorka v oblasti rozvoja univerzity 

so zameraním na strategické projekty 

Pre záujemcov z akademického i podnikateľského prostredia bol 15. júna na SPU v Nitre predstavený program Eurostars 2, ktorý je 
zameraný na podporu medzinárodných výskumných projektov malých a stredných podnikov (MSP). 

Na SPU v Nitre bol prezentovaný program EUROSTARS 2

Podujatie ofi ciálne otvorí 
prezident SR Andrej Kiska, 
súčasťou otvorenia bude  
vystúpenie FS Lúčnica na 
Svätoplukovom námestí. 
V pondelok 25. júla sa za-
čnú prednášky v rámci tzv. 
Kleriga lundo (Vzdelávací 
pondelok), ktorých cieľom 
je zoznámiť medzinárodnú 

esperantskú spoločnosť so Slovenskom, jeho 
históriou, jazykom, prírodnými krásami a pod. 
Budú zasadať aj učitelia esperanta, mládežní-
ci, odborné sekcie a zväzy, večer bude banket 
a kongresový bál. V utorok 26. 7. sa budú ko-
nať prednášky v rámci Tago de Lernejo (Deň 
školy), Medzinárodná kongresová univerzita, 
kurzy, zasadnutia (železničiari, vedci, rádioa-
matéri, obchodníci, nevidiaci, nefajčiari), otvo-
renie fi latelistickej výstavy, koncert v aule SPU, 
divadelné predstavenie v Divadle A. Bagara a 
rockový  koncert Easy Steps (CZ). Streda 27.7. 
bude výletným dňom. Obsahom ďalšieho dňa 
budú odborné podujatia - zasadnutie Aka-
démie esperanta, medzinárodná kongresová 
univerzita, esperantologická konferencia, za-
sadnutie vedcov (ISAE), rádioamatérov (ILE-
RA), obchodníkov (IKEF), ďalej budú jazykové i 
tanečné kurzy, súťaž v prednese poézie, futba-
lový zápas (Esperanto versus ZMOS), v závere 
dňa prijatie u primátora Nitry a opäť divadlo a 
koncert v aule SPU. Piatok 29.7. bude plný od-
borného programu, napr. prebehne zasadanie 
Akadémie esperanta, rokovanie o budúcich 
kongresoch, znova medzinárodná kongreso-

vá univerzita, Akadémia AIS (Akademio Inter-
nacia de la Sciencoj San Marino), rokovanie 
esp. lekárov (UMEA), jazykové skúšky. Zaujíma-
vý bude aj sprievod takmer 1 400 účastníkov 
kongresu centrom mesta k DAB, súťaž v hro-
madnom tancovaní slovenského tanga a me-
dzinárodný hudobný festival. V piatok bude v 
priestoroch SPU deň otvorených dverí, keď zá-
ujemcovia - neesperantisti môžu navštíviť vy-
brané akcie v rámci programu kongresu a na 
vlastné uši počuť, ako prebieha medzinárod-
ná komunikácia v jednom jazyku, bez tlmoč-
níkov. Posledný deň tohto svetového podu-
jatia bude vyplnený slávnostným ukončením 
kongresu v mestskej športovej hale, súčasťou 
ktorého bude aj odovzdanie historickej espe-
rantskej vlajky delegácii ďalekého Soulu (Juž-
ná Kórea), ktorý bude hostiteľom 102. sveto-
vého kongresu esperanta v júli  2017.
Popri hlavnom kongresovom programe bude 
prebiehať aj viacero sprievodných poduja-
tí - medzinárodný esperantský medicínsky 
kongres (20. - 22.7.), stredoeurópske medzi-
náboženské fórum – CEIF 2016 (25.7.), a me-
dzinárodná jazykovo-politická konferencia (na 
UKF) s  účasťou komisára EÚ Vytalisa Andriuka-
itisa, ktorý prednesie prednášku v esperante. 
Tiež vystúpi minister zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý 
zároveň prevzal záštitu nad týmto odborným 
podujatím.

Viac o tohoročnom svetovom kongrese espe-
ranta na www.nitra2016.sk. 

PhDr. Stanislav Košecký, CSc.

Esperantský kongres v Nitre už klope na dvere
SPU v Nitre sa 24. júla stane hostiteľským miestom 101. svetového kongresu esperanta. 
Významný je najmä tým, že sa koná prvýkrát na Slovensku a práve v našom historickom 
meste. 

Belgický študent 
úspešne ukončil stáž 

Na FZKI od 1. februára do 13. mája absolvoval 
vedeckovýskumnú prax v rámci programu Era-
smus+ Traineeship Nicolas Cartiaux z belgickej  
Univerzity v Liège - Gembloux Agro-Bio Tech 
(na snímke vpravo). V  rámci svojej stáže riešil 
výskumné otázky súvisiace so zelenou infra-
štruktúrou, mestským poľnohospodárstvom a 
environmentálnym manažmentom. Zároveň 
sa  venoval písaniu vedeckých článkov, ako asis-
tent participoval na výučbe dvoch predmetov 
a zúčastnil sa na vedeckých konferenciách v 
Nitre a zahraničí. Na ŠVK FZKI obsadil 1. miesto 
v sekcii inžinierskeho štúdia krajinnej a záhrad-
nej architektúry. Svoju prácu mal možnosť pre-
zentovať aj na odborno-osvetovom podujatí 
FZKI - Piknik 2016. Priebeh a výsledky jeho ve-
deckovýskumnej práce boli publikované a pre-
zentované v Belgicku. Správa propaguje SPU, 
pojednáva o výhodách, prínose a náplni práce 
na našej katedre. Nicolasov pobyt na SPU v Nitre 
bol veľkým prínosom pre jeho profesionálny rast 
a zaujímavou skúsenosťou pre mňa ako jeho 
školiteľa. Som presvedčený, že má pred sebou 
sľubnú vedeckovýskumnú kariéru.      
                   Ing. Attila Tóth, PhD., FZKI
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Súčasné aspekty 
ochrany zdravia 
človeka

Z konferencie 
o bezpečnosti 
a kontrole potravín

Agrobiodiverzita v organickom poľnohospodárstve

AKTIVITY

V Park Hoteli v Piešťanoch sa 7. - 8. apríla ko-
nal 8. ročník vedeckej konferencie Bezpečnosť 
a  kontrola potravín. Zúčastnilo sa na nej 185  
účastníkov zo SR, ČR, Poľska, Rakúska, Ruska 
a Nemecka. Prostredníctvom 30 referátov a 70 
posterov boli prezentované príspevky o  naj-
novších poznatkoch z  oblasti úradnej kontro-
ly potravín, legislatívy, biologickej, chemickej, 
mikrobiologickej a  mykologickej bezpečnosti 
potravín, metód falšovania a  analýzy potravín. 
Účastníci získali nové poznatky z oblasti výskytu 
ftalátov v mäsových výrobkoch, o tropánových 
alkaloidoch v potravinách, afl atoxínoch v mlie-
ku, o  biofi lmoch pri výrobe mäsových výrob-
kov, detekcii prídavných látok v potravinách a i. 
Predstavená bola nová kniha Mlieko vo výžive 
ľudí. Súčasťou konferencie bola prezentácia naj-
novších prístrojov pre potravinárske laboratóriá, 
na ktorých si takmer 100 účastníkov z potravi-
nárskych podnikov mohlo analyzovať aj svoje 
vlastné vzorky. Konferencia vyvrcholila spolo-
čenským stretnutím a neformálnou diskusiou.                                                        

Prof. Ing. Jozef Golian, Dr., FBP

Počas zahraničnej pracovnej cesty 4. – 5. 
mája v  Selenči (Srbsko) doc. Ing. Ján Brindza, 
CSc., Mgr. Olga Grygorieva, PhD., z  Národnej 
botanickej záhrady M. M. Grishka pri Národnej 
akadémii vied Ukrajiny a Mgr. Natalia Nikolaieva 
z Národnej leteckej univerzity v Kyjeve rokovali s 
riaditeľom Strediska pre organické poľnohospo-
dárstvo Ing. Jozefom Gašparovským a jeho spo-
lupracovníkmi o príprave spoločných projektov, 
spoločne organizovanej konferencie Agrobiodi-

verzita v organickom poľnohospodárstve, ktorá 
sa uskutoční v  septembri 2017 v  Selenči pod 
záštitou srbských univerzít, SPU v  Nitre a  NBZ 
M. M. Grishka pri NAU v Kyjeve. Prípravu konfe-
rencie uvítal a podporil aj veľvyslanec Ukrajiny 
v  Srbsku Oleksandr Aleksandrovič. Účastníci 
prerokovali aj prípravu nových spoločných 
projektov z  problematiky využitia tradičných 
agrosystémov v sociálno-ekonomickom rozvoji 
malých, mladých a rodinných fariem.        IOBBB

Pod týmto názvom sa 22. - 23. apríla konala 
9. medzinárodná konferencia v  Kvitke Poloni-
nách na Ukrajine, ktorú organizoval Inštitút 
fytoterapie pri Národnej univerzite v Užhorode 
aj v spolupráci s  Inštitútom ochrany biodiver-
zity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) pri FAPZ 
SPU v Nitre v rámci dlhoročnej zmluvnej spo-
lupráce. Orientovaná bola na aktuálne otázky 
výživy, fytoterapie a  účelného využívania ag-
robiodiverzity v programe zlepšovania zdravia 
a kvality života v zmysle medzinárodného dňa 
Zeme. Mnohé odborné vystúpenia boli zame-
rané aj na dôsledky havárie atómovej elektrár-
ne v Černobyle, ku ktorej došlo pred 30. rokmi. 
V odbornom programe konferencie a zborníku 
bolo prezentovaných 153 odborných publi-
kácií. V pléne svoje poznatky prezentovalo 37 
účastníkov. Za SPU vystúpil doc. Ing. Ján Brin-
dza, CSc., Ing. Eva Ivanišová, PhD., a Ing. Erika 
Mňahončáková, PhD., ďalších päť účastníkov 
prezentovalo svoje poznatky vo forme odbor-
ných prác v  zborníku. Konferencia prispela aj 
k nadviazaniu nových kontaktov medzi účast-
níkmi a  k internacionalizácii vedy, výskumu 
a transferu poznatkov.                    IOBBB

Na Katedre štatistiky a  operačného výskumu 
FEM sme mali koncom minulého storočia po-
bočku Štatistickej a  demografi ckej spoločnosti 
SAV. Zúčastňovali sme sa na prednáškových 
diskusiách aj o demografi i a v spolupráci s vte-
dajším Štatistickým úradom v Nitre sme ich or-
ganizovali aj na VŠP.  
Po zmenách v roku 1989 sa mi študentka z Etió-
pie posťažovala na chudobu a ťažký život, ktoré 
trápia obyvateľov jej krajiny, najmä na vidieku. 
Ako povedala, rodí sa síce viacej detí, ale úmrt-
nosť je vysoká. Spýtala sa, či by sa tieto otázky 
nemohli premietnuť aj do výučby. Zaskočilo ma 
to. Lenže ako realizovať výučbu jednej zahra-
ničnej študentky? Obrátil som sa na dekanát. 
Prof. Ing. J. Višňovský, PhD., ma vypočul a keďže 
išlo o študentku až z Afriky, výučbu povolil. Pri-
znám sa, o usmernenie som požiadal prof. Ing. 
D. Vojtku, CSc., ktorý prednášal demografi u na 
Ekonomickej univerzite v  Bratislave. Vhodnou 
formou mi objasnil problematiku výučby a po-
mohli mi aj jeho obsiahle skriptá. Počas pobytu 
na medzinárodnej konferencii v Prahe som na 
Prírodovedeckej fakulte UK vyhľadal prof. RNDr. 
Z. Pavlíka, DrSc., autora celoštátnej učebnice de-
mografi e. Upozornil ma, že len ukazovatele šta-
tistickej demografi e nie sú postačujúce. Treba 
skúmať príčiny a možné následky javov, osobit-
ne v demografi i. Jeho poučenie som si neskôr 
pripomenul. Prorodinné opatrenia vlády v  70. 
rokoch minulého storočia spôsobili zvýšenú pô-
rodnosť. Po roku 1990 došlo k  progresívnemu 
nárastu počtu mladých žien. Počet narodených 
detí, oproti očakávanému progresívnemu rastu, 

nepriaznivo klesal. Pre národ to bola nenahradi-
teľná strata. Príčiny poznáme – politické, ekono-
mické, spoločenské, existenčné a iné zmeny.
Prekvapilo ma, že spomínaná študentka z Etió-
pie počas výučby prejavila veľký záujem o uve-
denú problematiku. Neustále ma zahŕňala 
množstvom otázok a  na skúške preukázala 
kvalitné vedomosti. Vtedy som si uvedomil, že 
otázky študentov aj na prednáškach iba skvalit-
ňujú výučbu. 
K rozšíreniu výučby demografi e prispela pripra-
vovaná výučba prof. Ing. I. Repku, PhD., v rámci 
krízového manažmentu, ktorá obsahovala aj zá-
klady demografi e pre styk s obyvateľmi pri krí-
zových situáciách. Pre študentov dennej formy 
štúdia sa demografi a stala voliteľným predme-
tom. Prispeli k tomu aj vystúpenia s prezentácia-
mi výsledkov prieskumov na konferencii na MU 
v Brne, ČZU v Prahe, EU v Bratislave či univerzite 
v  Trenčíne. K  výučbe demografi e sa pripojilo 
Brno, Praha, České Budějovice.
Je chvályhodné, že na SPU sa výučbe demo-
grafi e naďalej venuje pozornosť pod vedením 
doc. Ing. Z. Polákovej, PhD., habilitovanej práve 
z uvedenej problematiky. Demografi cký rozhľad 
absolventov pri riešení problematiky vidieckeho 
osídlenia a  styku s  obyvateľmi a  pracovníkmi 
v  poľnohospodárstve je potrebný. Pravda, aj 
iné vyučované vedné disciplíny zaznamenali 
vlastný rozvoj. Chcel som iba poukázať na vznik 
jednej z mnohých. Aj to patrí do histórie našej 
univerzity.

Prof. Ing. Ján Hrubý, PhD.,
 bývalý profesor a emeritný profesor na FEM  

Naša alma mater prešla obdivuhodným vývojom a stala sa uznávanou aj mimo 
európskeho priestoru. Pri šírke záberu výučby došlo k vzniku nových disciplín. 
Spätosť prírody s vidiekom vyžaduje, aby sa pozornosť venovala aj tým, ktorí na 
vidieku žijú a pracujú. Žiaľ, časy progresívnej demografi ckej reprodukcie sú ne-
návratne preč. Práve nedostatok mladých ľudí, ochotných žiť a pracovať na vidie-
ku, upozorňuje na potrebu budovania zodpovedajúceho životného prostredia 
a kladnú reprodukciu starnúceho obyvateľstva. 

Demografi a sa na SPU začala 
vyučovať zásluhou študentky z Etiópie
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Podujatie otvorila prorektorka SPU pre oblasť 
rozvoja univerzity so zameraním na strategic-
ké projekty prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. 
K privítaniu účastníkov sa pripojila RNDr. Zita 
Izakovičová, riaditeľka ÚKE SAV Bratislava, Ing. 
Pavol Otepka, PhD., vedúci Katedry udržateľ-
ného rozvoja FEŠRR SPU a doc. Ing. Alexander 
Fehér, PhD., odborný garant podujatia (na 
snímke vpravo). Hlavným organizátorom bola 

KUR FEŠRR SPU v Nitre v spolupráci s Centrom 
výskumu ekológie Maďarskej akadémie vied 
vo Vácrátóte, Slovenskou ekologickou spo-
ločnosťou SAV a ďalšími inštitúciami. Tradičné 
ekologické poznatky (TEP) zahŕňajú regionál-
ne a  lokálne formy pôvodných poznatkov s 
ohľadom na udržateľné využívanie miestnych 
zdrojov a vzťahujú sa na súhrnné poznatky, 
presvedčenia a  praktiky, ktoré sa vytvárajú 

akumuláciou a odovzdávajú sa z generácií na 
generácie a  je veľmi dôležité ich zachovanie 
pre budúcnosť. TEP sa v  manažmente prí-
rodných zdrojov využívajú najmä vtedy, keď 
nám chýbajú relevantné environmentálne 
údaje. Hlavnou témou seminára bola proble-
matika metodiky a  metód výskumu v  oblasti 
TEP, prípadové štúdie výskumu TEP v  kraji-
nách V4 a  udržateľné využívanie miestnych 
zdrojov v  podmienkach EÚ, ako aj  tvorba in-
terdisciplinárnej koncepcie ekologických slu-
žieb. Na podujatí sa zúčastnilo 52 vedeckých 
pracovníkov, pedagógov a  študentov zo SR, 
Maďarska, ČR, Poľska a USA. Metodické pred-
nášky zo všetkých krajín V4 boli prezentova-
né prvý deň, ktorý sa konal na ranči Paulisz 
v  Dolných Obdokovciach, pod vedením Dr. 
Zsolta Molnára z  Centra výskumu ekológie 
MAV z  Maďarska. V  poobedňajších hodinách 
účastníci seminára prezentovali prípadové 
štúdie najmä zo Slovenska. Druhý deň poduja-
tia mohli priamo v rámci terénneho výskumu 
realizovať zber etnoekologických poznatkov 
od jedných z  posledných nížinných pastierov 
z Močenka.                  r

Workshopy sa konajú každý rok na jar. Tema-
ticky sú zamerané na rozsiahlu oblasť fyziky 
aplikovanej na biologické, poľnohospodárske 
či potravinárske systémy. V  rámci programu 
odznejú prednášky významných odborníkov a 

príspevky doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov z mnohých krajín. Rokovanie je vý-
lučne v anglickom jazyku. S myšlienkou vytvoriť 
platformu pre doktorandov a mladých vedcov, 
ktorá by umožnila prezentáciu vedeckých vý-

stupov a výmenu odborných skúseností bez re-
gistračného poplatku a v priateľskej atmosfére, 
prišiel prof. Blahovec (ČZU v Prahe). Prvýkrát sa 
konal workshop v roku 2001 v Prahe. Postupne 
si našiel priaznivcov v ďalších krajinách a dnes 
sú organizujúcimi subjektmi okrem zakladajúcej 
Katedry fyziky ČZU, Inštitút agrofyziky Bohdana 
Dobrzańského v Lubline (Poľsko), Katedra fyziky 
SPU v Nitre a Katedra fyziky a riadenia procesov 
Univerzity sv. Štefana v  Gödöllő (Maďarsko). 
Organizácia konferencie rotuje, pričom už dva-
krát sa uskutočnila v Nitre (2010, 2014). BPS 2017 
sa bude konať v  Lubline a  v  roku 2018 bude 
workshop organizovať opäť naša Katedra fyziky. 

Vedecká úroveň podujatia aj počet účastníkov 
každý rok narastá, a to aj napriek tomu, že tento 
druh vedeckých podujatí je z hľadiska akreditá-
cie takmer bezvýznamný. Hodnota workshopu 
spočíva v  tom, že doktorandi získavajú veľmi 
užitočné skúsenosti, môžu porovnávať svo-
je vystúpenie s vystúpeniami kolegov z  iných 
akademických inštitúcií a v neposlednom rade 
účastníci získavajú informácie a kontakty nevy-
hnutné pre smerovanie výskumu či kreovanie 
vedeckých tímov na medzinárodnej úrovni a na 
báze priateľských vzťahov.                                                       

Doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.,
   Ing. Ana Petrović, TF

BioPhys Spring (BPS) je názov medzinárodného workshopu s mnohoročnou tra-
díciou, pričom 5. - 6. mája sa konal už jeho 15. ročník pod gesciou Katedry fyziky 
Technickej fakulty Českej zemědělskej univerzity v Prahe. 

BioPhys Spring 2016 alebo z workshopu zameraného na fyziku 

Seminár o tradičných ekologických poznatkoch

Účastníci workshopu BioPhys Spring 2016   

Foto: Eduard Pintér

  Foto: archív TF

Tradičné ekologické poznatky a nepísaná história: podpora výskumu krajiny, ochrany prí-
rody a environmentálnej výchovy bol názov prvého transdisciplinárneho medzinárodné-
ho kurzu a seminára krajín Vyšehradskej skupiny o tradičných ekologických poznatkoch, 
ktorý sa konal 14. - 15. apríla. 
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Ako sa darí na univerzite našim 
študentským osobnostiam Slovenska?

Titul ŠOS za AR 2006/2007
v kategórii Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, drevárstvo
Pracovisko: odborná asistentka na Katedre 
strojov a výrobných biosystémov Technickej 
fakulty  

JG: V rámci výskumnej práce pokračujem v 
aplikovanom výskume technológií presné-
ho poľnohospodárstva. Spolu s kolegami z 
katedry venujeme pozornosť najmä dvom 
oblastiam.  Prvou je problematika eliminácie 
utlačenia pôdy poľnohospodárskymi strojmi. V 
rámci dlhoročného experimentu, založeného 
na parcele Vysokoškolského poľnohospo-
dárskeho podniku (VPP)  SPU v Kolíňanoch, 
sledujeme efekty technológie takzvaného 
riadeného pohybu strojov po poli (CTF). Táto 
experimentálna báza nám vytvorila pod-
mienky pre zapojenie sa do siete európskych 
pracovísk, ktoré sa touto problematikou 
zaoberajú. To nám následne otvorilo dvere do 

konzorcií v rámci návrhov projektov progra-
mu Horizont 2020. Vzhľadom na to, že ide o 
poloprevádzkový experiment, naše výsledky 
majú hodnotu najmä z pohľadu transferu tejto 
technológie do praxe. Ďalším smerovaním 
je problematika efektívnej aplikácie hnojív. 
V rámci nej sa venujeme oblasti bezkontakt-
ného snímania porastu s následným využitím 
týchto informácií pri variabilnej aplikácii 
dusíka. Významné sú pre nás najmä viacročné 
experimenty, ktoré realizujeme na VPP SPU 
v Oponiciach. Tu sme nadviazali úspešnú 
spoluprácu nielen v rámci katedier SPU, ale 
aj s popredným výrobcom daných zariadení 
z Nemecka. Z hľadiska pedagogickej činnosti 
som veľmi rada, že svoje poznatky z tejto ob-
lasti môžem odovzdávať aj v rámci predmetu 
presné poľnohospodárstvo, vyučovaného 
na Technickej fakulte. Cením si aj to, že tento 
predmet som mala príležitosť vyučovať aj na 
Harper Adams University v Anglicku. 

Titul ŠOS  za AR 2007/2008
v kategórii Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, drevárstvo
Pracovisko: vedecko-pedagogický pracovník 
na Katedre biotechniky zelene Fakulty záhrad-
níctva a krajinného inžinierstva 

JK: Podieľam sa na výučbe predmetov: ochra-
na okrasných rastlín, dendrológia – listnaté 
dreviny, dendrológia – ihličnaté dreviny, arbo-
ristika, záhradnícka dendrológia a zaoberám 
sa výskumom živočíšnych škodlivých činiteľov 
v urbanizovanom prostredí. Hlavným pred-
metom môjho výskumu je oblasť aplikovanej 
entomológie. Venujem sa výskumu výskytu, 
škodlivého pôsobenia a možností regulácie 

nepôvodných a inváznych druhov živočíš-
nych škodcov na Slovensku. V súčasnosti ma 
zaujímajú možné vplyvy xylofágneho hmyzu 
na prevádzkovú bezpečnosť stromov. Minulý 
rok som sa podieľal na projekte KEGA, ktorý bol 
zameraný na program celoživotného vzdeláva-
nia arboristov na Slovensku, rovnako som bol 
spolutvorcom arboristického štandardu rezu 
stromov. Tiež spolupracujem s Katedrou ekoló-
gie FEŠRR na projekte VEGA, ktorý je zameraný 
na hodnotenie stavu a dynamiky biotopov, 
a bol som spoluriešiteľom projektu IPA na TU vo 
Zvolene. Pôsobím v Akademickom senáte SPU, 
som členom viacerých vedeckých spoločností 
a občianskych združení.    

ŠTUDENTSKÉ OSOBNOSTI

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je hrdá na svojich talentovaných 
študentov a poskytuje im priestor pre uplatnenie. Patria k nim aj súčasní odborní asistenti, 
ktorí boli ako doktorandi SPU ocenení za svoju vedeckovýskumnú činnosť prestížnym 
titulom Študentská osobnosť Slovenska. Zaujímalo nás, ako sa uplatnili na pôde svojej 
alma mater, respektíve čomu sa v súčasnosti venujú 
vo svojej výskumnej práci.

Ing. Jana GALAMBOŠOVÁ, MPhil., PhD., (rod. Havránková)

 Ing. Ján KOLLÁR, PhD.
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Tituly ŠOS  za AR 2009/2010 a 2013/2014
v kategórii Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, drevárstvo
Pracovisko: odborný asistent na Katedre 
záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty 
záhradníctva a krajinného inžinierstva 

AT: V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa 
venujem hlavne vidieckej krajine a zelenej 
infraštruktúre. Zaujímam sa tiež o mestské 
poľnohospodárstvo ako súčasť zelenej 
infraštruktúry sídiel. V tejto línii výskumu 
plánujem naďalej pokračovať riešením ve-
deckovýskumných a vzdelávacích projektov a 
publikovaním nových zistení obohacujúcich 
súčasný stav poznania. 

V súčasnosti pôsobím ako odborný asistent, 
som členom vedenia medzinárodnej orga-
nizácie LE:NOTRE Institute a Vedeckej rady 
G200 Association. 

Aktuálne na Slovensku koordinujem rieše-

nie medzinárodného vedeckovýskumného 
projektu zameraného na ekosystémové 
služby a ich oceňovanie a na národnej úrovni 
riešim dva vedeckovýskumné projekty. V mi-
nulom roku som mal na FZKI príležitosť spo-
lutvoriť Stratégiu rozvoja vidieka Nitrianske-
ho samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022, 
ktorej nosnou témou je zelená infraštruktúra. 
Hlavné témy mojej špecializácie ponúkajú 
nástroje na tvorbu udržateľnej a odolnej 
krajiny a riešenie globálnych výziev, akými sú 
klimatická zmena, potravinová bezpečnosť 
či pokles biodiverzity. Na katedre vyučujem 
ateliérové predmety zamerané na tvorbu 
verejných a vyhradených priestorov, obnovu 
zelene vidieckych sídiel a predmety zamera-
né na tvorbu parkov a záhrad. Organizujem a 
moderujem série medzinárodných LE:NO on-
line prednášok uznávaných odborníkov, ktoré 
sú adresované medzinárodnému auditóriu.

Titul ŠOS  za AR 2010/2011
v kategórii Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, drevárstvo
Pracovisko: odborná asistentka na  Katedre 
hodnotenia a spracovania živočíšnych produk-
tov Fakulty biotechnológie a potravinárstva 

VK: V súčasnosti sa venujem výučbe a vý-
skumu najmä medu a postupne aj ďalších 
včelích produktov. V poslednom období sme 
sa zamerali na testovanie čerstvo vytočeného 
medu, obnôžkového a plástového peľu, tiež na 
výrobu medu s prídavkom peľu, s prídavkom 
materskej kašičky a orechov v mede. Testovali 

sme suroviny, koncentrácie, skladovali sme vý-
robky. Naším cieľom sú odporúčania využiteľné 
priamo včelármi, z hľadiska spracovania suro-
vín, výroby produktov, ktorými včelári môžu 
rozšíriť svoju ponuku, ako aj určenie, prípadne 
overenie vhodných koncentrácií surovín vo 
fi nálnom výrobku a návrh optimálneho skla-
dovania. Postupne sa ľudia začínajú vracať späť 
k svojim koreňom, uvedomujú si vplyv prijatej 
potravy, ako aj psychického rozpoloženia na 
svoje zdravie. Vyhľadávajú prírodné doplnky 
stravy. V budúcnosti, plánujem pokračovať vo 
výskume včelích produktov, využiteľnom aj pre 
oblasť apiterapie.

Titul ŠOS za AR 2011/2012
v kategórii Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo, drevárstvo
Pracovisko: odborný asistent na Katedre 
mikrobiológie Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva 

LH: Na Katedre mikrobiológie pôsobím ako 
odborný asistent a zároveň som šéfredaktorom 
vedeckého časopisu Journal of Microbiology, 
Biotechnology and Food Sciences. Okrem 
pedagogickej činnosti sa venujem výskumným 
aktivitám v oblasti antibiotickej rezistencie 
mikroorganizmov, antimikrobiálnym vlast-
nostiam látok izolovaných z prírody, identifi -

kácii mikroorganizmov pomocou klasických 
i moderných metód. Mikrobiológia je vedný 
odbor, ktorému mnohí z nás neprikladajú veľký 
význam, opak je však pravdou. Mikroorganizmy 
žijú okolo nás, na nás a v nás samotných. Preto 
je dôležité poznať svojich obyvateľov dôklad-
ne. Rovnako ich môžeme a už aj používame 
v rôznych odvetviach priemyslu, ktorým je aj 
potravinársky priemysel. Nevyhnutná je však 
spolupráca s inými katedrami, s inými spolupra-
covníkmi, lebo len tá je základom kvalitných, 
pre prax využiteľných a prospešných štúdií. Len 
spoločným úsilím dokážeme viac, ako si vieme 
predstaviť.   

Ing. Attila TÓTH, PhD.

Ing. Vladimíra KŇAZOVICKÁ, PhD.

Ing. Lukáš HLEBA, PhD. 
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Titul ŠOS  za AR 2014/2015
v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníc-
tvo, drevárstv 
Pracovisko: vedeckovýskumná pracovníčka 
v Laboratóriu mikroskopických analýz  Vý-
skumného centra AgroBioTech

LK: Mikroskopické analýzy majú široké využitie 
v biológii, medicíne, ale aj v potravinárstve a 
technických vedách. V laboratóriu, ktorého 
súčasťou sú špičkové typy mikroskopov, ako je 
fl uorescenčný alebo transmisný elektrónový 
mikroskop, sa venujeme rozvíjaniu vybavenia 
a postupov v oblasti mikroskopovania a ich 
aplikovateľnosti do rôznych vedeckých sfér. 

Ďalšou oblasťou môjho výskumu je v súčasnos-
ti problematika kryouchovávania živočíšnych 
genetických zdrojov, ktorá je riešená v rámci 
projektov APVV a KEGA. Hlavným cieľom 
výskumu je optimalizácia metodík získavania, 
kryouchovávania a hodnotenia kvality kme-
ňových buniek prioritne tých plemien zvierat, 
ktorých počet jedincov na základe monitoringu 
pokladáme za ohrozený či rizikový. V súčasnosti 
sa venujem kultivácii a hodnoteniu kmeňových 
buniek izolovaných z embryí kurčiat plemena 
oravka. Kmeňové bunky zvierat predstavujú 
nenahraditeľnú možnosť do budúcnosti ako 
v oblasti zachovania ohrozených druhov zvie-
rat, tak aj v biomedicínskej oblasti.

-

u
i

h

Ing. Lenka KUŽELOVÁ, PhD.

V ankete Študentská osobnosť Slovenska 
2013/2014 získala cenu Hospodárskych 
novín na základe hlasovania verejnosti
Pracovisko: vedeckovýskumná pracovníčka 
na Katedre fyziológie živočíchov Fakulty bio-
technológie a potravinárstva

ET: Väčšinu svojich výskumných aktivít 
realizujem v laboratóriách pre experimen-
tálnu toxikológiu a andrológiu, ktoré naša 
katedra administruje v rámci Výskumného 
centra AgroBioTech. Za uplynulý rok sa nám 
vďaka rozšíreniu možností výskumu v oblasti 
samčej reprodukcie podarilo realizovať veľmi 
zaujímavé výskumné projekty, zaoberajúce sa 
vplyvom prírodných látok na samčiu repro-
dukciu či zvýšením kvality kryoprezervovaných 

reprodukčných buniek. Úspešne sme zaviedli 
nové protokoly analýzy pohyblivosti spermií 
s využitím fl uorescenčnej mikroskopie, ako aj 
fl uorimetrické či luminometrické techniky, ktoré 
nám poskytujú presnejšie a efektívnejšie infor-

mácie o bunkovom metabolizme a oxidatívnej 
rovnováhe. Za mimoriadne inšpiratívnu pova-
žujem nedávnu stáž na Universidad Autónoma 
v Madride, kde som mala možnosť nazrieť do 
komplexných javov dynamiky DNA samčích 
reprodukčných buniek, ktorá má rozhodujúci 
vplyv na úspešné oplodnenie a následnú 
embryogenézu. Metodiky hodnotenia stability 
a poškodenia DNA či proteínov v súčasnosti  
štandardizujem v našich laboratóriách, nakoľko 
práve genetická, genomická a proteomická 
analýza budú mať rozhodujúci vplyv na ďalšie 
napredovanie reprodukčných technológií v 
budúcnosti. V neposlednom rade sa teším zo 
stúpajúceho záujmu študentov bakalárskeho 
či inžinierskeho štúdia nazrieť do komplexnosti 
biologického výskumu a získať nové skúsenosti, 
ktoré môžu zužitkovať v ďalšom akademickom 
či profesionálnom raste.

Ing. Eva TVRDÁ, PhD.

ŠTUDENTSKÉ OSOBNOSTI

Titul ŠOS za AR 2012/2013
v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, 
drevárstvo
Pracovisko: vedeckovýskumný pracovník 
Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre,   
gestor Laboratória mikroskopických analýz VC 
ABT, NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby 
Nitra v Lužiankach

JV: Od čias môjho doktorandského štúdia sa 
venujem výskumnej oblasti reprodukčných 
buniek a dospelých kmeňových buniek hos-
podárskych zvierat. Aj vďaka prístrojovému 
vybaveniu novovybudovaného Laboratória 
mikroskopických analýz VC ABT v súčasnos-
ti  riešime výskumné projekty APVV a VEGA 
zamerané na kryouchovávanie živočíšnych 
genetických zdrojov na Slovensku. Zameria-
vame sa najmä na reprodukčné bunky zvierat 

(spermie, oocyty, vajíčka), ako aj dospelé 
kmeňové bunky, ktoré predstavujú veľmi sľub-
nú génovú rezervu v prípade potenciálneho 
obnovenia významných národných plemien 
hospodárskych zvierat. Samozrejme, labora-
tórne vybavenie poskytuje možnosti výskumu 
aj v inej, ako živočíšnej oblasti. Radi by sme do 
budúcnosti rozvinuli spoluprácu v oblasti rast-
linnej produkcie či štúdia mikroorganizmov, 
ako aj analýzy potravinárskych produktov. 
Spomínaný výskum na SPU sa úzko prelína 
s výskumom, ktorý realizujem na Výskumnom 
ústave živočíšnej výroby Nitra v Lužiankach. 
Na tomto pracovisku riešim vlastný výskumný 
projekt APVV zameraný na živočíšne genetic-
ké zdroje a zároveň som spoluriešiteľom na 
dvoch APVV projektoch využívajúcich analýzy 
na prietokovom cytometri. Za všetky svoje 
pracovné skúsenosti vďačím tak SPU v Nitre, 

ako aj VÚŽV Nitra a zároveň zahraničným 
stážam v Rakúsku, ktorých absolvovanie mi 
umožnili obe uvedené inštitúcie.

 Ing. Jaromír VAŠÍČEK, PhD.
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Titul ŠOS za AR 2014/2015 
absolútny víťaz súťaže Študentská osob-
nosť Slovenska a zároveň ŠOS v kategó-
rii Ekonómia
Pracovisko: odborný asistent na Katedre 
marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky 
a manažmentu a gestor Laboratória neuro-
ekonomiky a spotrebiteľského rozhodovania 
vo Výskumnom centre AgroBioTech

JB: V rámci pedagogického procesu zabez-
pečujem výučbu (zväčša formou cvičení) 
predmetov: marketing a obchodná prevádzka 
a merchandising. Moja vedeckovýskumná 
činnosť je v prevažnej miere orientovaná na 
neurovedu reprezentovanú neuromarke-
tingom 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 reklamné a výskumné agentúry, ale aj pre 
výrobcov v tvorbe samotných produktov a ich 
obalov a značiek. Podľa môjho názoru, fi rmy, 
ktoré nevyužívajú poznatky z týchto inova-
tívnych výskumov, dokážu len ťažko obstáť v 
dnešnej náročnej konkurencii.  Dá sa predpo-
kladať, že postupom času sa tieto metódy,  aj 
keď možno pod iným názvom, stanú bežnou 
súčasťou každej spoločnosti. Ďalší progres 
tejto interdisciplinárnej vedeckej oblasti je 
priamo úmerný rozvoju technológií a pozna-
nia ľudského mozgu. 

 Renáta Chosraviová
Snímky: archív SPU
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Ing. Jakub BERČÍK, PhD.

E-knihy v Slovenskej poľnohospodárskej knižnici
E-knihy sú relatívne novým fenoménom 

a ako všetko nové, majú svojich prívržencov i 
odporcov. Ich používanie je predmetom mno-
hých výskumov s rôznymi zisteniami, skúmajú 
sa najmä rozdiely medzi čítaním a vnímaním 
textu v elektronickej a tlačenej forme, preferen-
cie používateľov v závislosti od veku, obsahu a 
pod. Predbežne sa ukazuje, že kým používanie 
e-kníh s odborným obsahom má skôr vzrasta-
júcu tendenciu, beletria je uprednostňovaná v 
tlačenej forme, dokonca aj generáciami Y a Z, 
ktoré sú technologicky veľmi vyspelé. 

V akademickom prostredí súvisí nárast použí-
vania e-kníh najmä s postupným rozširovaním 
ich ponuky zo strany knižníc. Slovenská poľno-
hospodárska knižnica (SlPK) začala ponúkať 
e-knihy už od roku 2000, ako súčasť licencova-
ných databáz. Prvou databázou obsahujúcou 
e-knihy bolo EBSCO. Samostatnú licencovanú 
databázu e-kníh, Knovel, získala knižnica v roku 
2006. V roku 2013 obohatila ponuku o kolek-
ciu producenta ebrary, zameranú na obchod a 

ekonomiku. Postupne sa e-knihy stali súčasťou 
nielen takmer každej plnotextovej databázy 
poskytovanej knižnicou, ale aj knižničného 
katalógu a databázy publikačnej činnosti, kde 
sú zaraďované najmä voľne dostupné e-knihy, 
resp. také, na ktorých sprístupnenie má knižni-
ca súhlas vydavateľa. 

V tomto roku začala SlPK s aktívnym získava-
ním e-kníh mimo licencovaných databáz. Las-
tovičkou v tomto smere je kúpa kolekcie od-
borne profi lovaných 40 e-kníh vydavateľstva 
Wageningen Academic Publishers. Obsahuje 
publikácie so zameraním na živočíšnu výro-
bu, potravinárstvo, životné prostredie a spo-
ločenské vedy. Súčasťou aktívneho prístupu k 
akvizícii e-kníh bude tiež spolupráca s českou 
spoločnosťou Flexibooks. Model ponuky spo-
ločnosti však neumožňuje knižnici kúpiť si e-
-knihy do trvalej držby (na rozdiel od Wagenin-
gen Academic Publishers) ale iba poskytnúť 
ich formou „e-výpožičiek“. Aj keď táto forma 
má svoje úskalia, umožní rozšíriť ponuku inak 
nedostupných titulov e-kníh o niekoľko tisíc. 

Zásadným problémom zostáva poskytnutie 
e-kníh slovenských vydavateľov, pretože na 
domácom trhu v súčasnosti nie je nijaký vyda-
vateľ ani kníhkupec ochotný či schopný predá-
vať e-knihy knižniciam. Súvisí to tak s riešením 
autorských práv, ako aj s technickým zabezpe-
čením celého procesu. Predpovede o tom, že 
e-knihy nahradia tlačené knihy sa zatiaľ nena-
plnili. Zdá sa, že tieto dve formy si nekonkurujú, 
skôr sa dopĺňajú, koexistujú vedľa seba, čo sa 
snaží refl ektovať vo svojej  ponuke aj SlPK.           

Mgr. Beáta Bellérová, PhD., SlPK

Kvety botanickej záhrady 
aj v meste pod Urpínom

Banská Bystrica je už 18 rokov dejiskom výsta-
vy Kvetena – jarná záhrada. Podujatie sa od roku 
2010 koná v areáli pamätníka SNP v termíne, v 
ktorom si pripomíname ukončenie 2. svetovej 
vojny. Pamätník v tomto čase rozkvitne na pa-
miatku tých, ktorí položili životy za našu slobo-
du.

Botanická záhrada SPU sa na výstave zúčast-
nila už sedemnástykrát. Na ploche asi 30 m2 sa 
pracovníci BZ snažia návštevníkom každý rok 
priniesť niečo nové. Tento rok sme sa zamerali 
na problematiku likvidácie dažďových pralesov. 
Zbierky BZ sú bohaté na tropické a subtropické 
rastliny a expozíciou sme sa snažili priblížiť stále 
pribúdajúce plantáže exemplármi paliem, baná-
novníkov, kávovníkov. Ubúdajúce pralesy sme 
ukázali tilandsiami, broméliami a  botanickými 
druhmi orchideí.  Rastlinami s  rôznofarebnými 
listami ako dracény, fi kusy, krotóny a  kvitnúce 
antúrie sme chceli znázorniť tropickú okrasnú 
záhradu. 

   Ing. Margita Záhorská, BZ SPU  Foto: za

  Foto: archív BZ
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ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA

Kolektívna zmluva na roky 2016 – 2018 podpísaná. 
Aké benefi ty prináša? 

Pokiaľ ide o prvú oblasť, zvýšil sa príplatok za 
zmennosť pre zamestnancov pracujúcich vo 
viaczmennej prevádzke, v dvojzmennej pre-
vádzke je to teraz 20 eur, v trojzmennej a ne-
pretržitej prevádzke 30 eur mesačne. Zvýšilo 
sa odstupné zamestnancovi, s ktorým zamest-
návateľ skončí pracovný pomer dohodou, a to 
o jeden plat oproti minulému roku. Rozšíril sa 
okruh zamestnancov, ktorým  bude vyplatená 
odmena pri životných jubileách.  
Ďalšie zmeny v  oblasti sociálnej a zdravotníc-
kej starostlivosti súvisia s  výplatou počas do-
časnej pracovnej neschopnosti zamestnan-

ca v  pracovnom pomere, počas ktorej vyplatí 
zamestnávateľ náhradu príjmu od prvého do 
desiateho dňa vo výške 75 % denného  vyme-
riavacieho základu zamestnanca (doteraz 70 %).
 Ďalej sa zamestnávateľ zaviazal uhradiť lekár-
ske preventívne prehliadky vo vzťahu k  práci 
s  cieľom  posudzovať zdravotnú spôsobilosť 
na prácu podľa § 30e zákona č. 355/2007 Z. z.
Zamestnávateľ tiež poskytne pracovné voľ-
no s náhradou mzdy prvý deň školského roka 
jednému z  rodičov, ktorý  sprevádza dieťa pri 
nástupe do 1. a 2. ročníka ZŠ. Ďalej sa zamest-
návateľ zaväzuje prispievať zamestnancovi na 
DDS čiastkou 14 eur (od 1. 1. 2017 to bude 16 
eur) a zamestnancovi pracujúcemu na riziko-
vom pracovisku SPU v 3. kategórii maximál-
ne 16,60  eur (od 1. 1. 2017 18 eur). Nárok na 
príspevok na DDS vzniká zamestnancovi po 
ukončení skúšobnej doby.
Dohodli sa aj podmienky poskytovania priesto-
rov pre zabezpečenie bezplatnej regenerácie 
pracovnej sily zamestnancov. Od 1. 1. 2017 
bude ďalší prídel do sociálneho fondu vo výške 

0,1 % a od 1. 1. 2018 vo výške 0,15 % (doteraz 
činil iba 0,05 %).
V Zásadách využívania fi nančných zdrojov So-
ciálneho fondu sa doplnilo znenie:
maximálna výška príspevku zo SF na jednotlivé 
podujatie je 33 eur, iba v prípade relaxačno-lie-
čebného pobytu môže individuálny príspevok 
prekročiť uvedenú sumu. Výška individuálneho 
príspevku na relaxačno-liečebný pobyt bude 
každoročne dohodnutá.
Príspevok zo SF na kultúrne a športové podu-
jatia sa bude poskytovať v rovnakej výške 40 %.
Zvýšila sa maximálna výška jednorazovej so-
ciálnej výpomoci zamestnancom na odstrá-
nenie následkov škôd spôsobených živelnou 
pohromou a  v iných mimoriadne závažných 
prípadoch  na 500 eur. Tiež v iných prípadoch 
na 400 eur.
Z prostriedkov SF sa budú zamestnancom pra-
cujúcim na ustanovený pracovný čas posky-
tovať peňažné dary nielen pri životných jubi-
leách, ale aj  pri narodení dieťaťa vo výške 60 
eur.        rch

Vedenie SPU v Nitre a Univerzitná organizácia OZ PŠaV pri SPU v Nitre podpísali Kolektívnu zmluvu 
na ďalšie obdobie. Pri kolektívnom vyjednávaní sa pre zamestnancov dohodli mnohé výhody. Ako nás 
informovala predsedníčka UO  OZ PŠaV pri SPU v Nitre  doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., nová KZ 
prináša zmeny v oblasti sociálnej a  zdravotníckej starostlivosti o zamestnancov.

Na SPU v Nitre sa 10. mája konala konferencia 
Univerzitnej organizácie OZ PŠaV. Zúčastnil sa 
na nej podpredseda OZ a predseda Združenia 
VŠ a PRO doc. Miroslav Habán (na snímke vpra-
vo), prorektor SPU v Nitre prof. Ján Gaduš, pred-
seda odborovej organizácie pri UK v Bratislave 
MUDr. Alexander Kurtanský, hospodárka OO 
pri UK Dana Markovičová, dekani a zástupcovia 
fakúlt a ďalších pracovísk SPU. Počas konferen-

cie, ktorú viedla Ing. Marianna Eliášová, odzneli 
správy o činnosti UO, hospodárení za rok 2015 
a návrh rozpočtu na rok 2016, správa revíznej 
komisie, vyhodnotenie plnenia KZ za rok 2015, 
návrh Kolektívnej zmluvy na roky 2016 – 2018, 
návrh dodatku č. 1 k Stanovám UO, návrh Zásad 
hospodárenia s fi nančnými zdrojmi UO. Kon-
štatovalo sa, že UO má za sebou rušný rok a pre 
všetkých zamestnancov, nie iba odborárov, pri-
pravila mnoho podujatí na regeneráciu pracov-
ných síl. Správu o činnosti UO predniesla pred-
sedníčka Výboru UO doc. Zuzana Hlaváčová (na 
snímke uprostred), ktorá zhodnotila prácu OZ 
PŠaV na Slovensku a informovala o činnosti UO. 
Ako povedala, úloha odborov spočíva v stabili-
zovaní členskej základne a získavaní nových  čle-
nov. Zdôraznila benefi ty, ktoré členovia odborov 
získavajú vo forme bezplatnej právnej pomoci a 
zastupovania v súdnych sporoch, bezplatnom 
poradenstve, o oblasti BOZP, bezplatnej účasti 
na školeniach, podujatiach organizovaných cez 

medzinárodné projekty, fi nančnú spoluúčasť 
na podujatiach organizovaných odbormi v re-
kreačných zariadeniach OZ. Vyzdvihla činnosť 
OZ a aktivity všetkých pracovných komisií. Tiež 
poďakovala vedeniu SPU za korektnú spoluprá-
cu, dodržiavanie KZ a zabezpečenie sociálneho 
zmieru na univerzite. Zároveň vyslovila poďako-
vanie všetkým členom Výboru UO, ako aj tým, 
ktorí pre odborovú organizáciu pracovali a svo-
jou aktívnou prácou stále prispievajú k zvyšova-
niu jej úrovne. 

V rámci diskusie prof. J. Gaduš konštatoval, že 
spolupráca s UO na SPU je veľmi dobrá, MUDr. 
A. Kurtanský vyzdvihol veľmi dobrú prácu UO 
a doc. M. Habán informoval o činnosti OZ PŠaV 
a krokoch, ktorými presadzoval požiadavky v ob-
lasti fi nancovania školstva v rokoch 2013 – 2016. 
Na záver vystúpenia poďakoval hospodárke UO 
Elene Palkovej za obetavú prácu v odboroch a 
odovzdal jej krištáľovú plaketu.                 

 UO OZ PŠaV

Z konferencie odborov na SPU

Foto: archív OZ

Foto: za
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Ján Paciga: 

Študenti by sa mali zaujímať 
o poľnohospodársku 
veľkovýrobu
Predsedom spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej 
je už niekoľko desaťročí bývalý absolvent SPU v Nitre 
Ing. Ján Paciga, PhD. Zaujímalo nás, ako si spomína 
na svoju alma mater, aká je jeho životná fi lozofi a, 
ale aj to, čo by odkázal našim študentom.

Pán inžinier, ste absolventom našej univer-
zity. Prečo ste si zvolili štúdium na SPU a čo 
vám dala univerzita do života? 
Od chlapčenských rokov som sa zaujímal o poľ-
nohospodárstvo, najmä o chov oviec a dobytka 
a keď som maturoval, už začali existovať veľmi 
slušné poľnohospodárske družstvá. Po ukonče-
ní štúdia na Strednej poľnohospodárskej škole 
v Žiline som sa preto v roku 1968 prihlásil na 
vtedajšiu Vysokú školu poľnohospodársku (v 
súčasnosti SPU) v Nitre. Čo mi dala univerzita 
do života? Samozrejme vedomosti, ale v tom 
čase aj praktické skúsenosti, keďže sme museli 
po skončení 3. ročníka absolvovať poľnohos-
podársku prax na družstvách, alebo štátnych 
majetkoch. Boli to dobré základy pre uplatne-
nie sa v poľnohospodárskej prvovýrobe. 
Ako si spomínate na štúdium na univerzite 
a na svoje začiatky v praxi?
Na vysokú školu som nastúpil v pohnutom 
roku, v auguste 1968, keď do Československa 
vstúpili vojská Varšavskej zmluvy. Študenti 
vtedy niekoľko dní štrajkovali, neučili sa. V Prahe 
sa upálil Ján Palach a aj študenti z Nitry mu išli 
na pohreb. Potom prišla normalizácia, povinná 
účasť na prednáškach. V ročníku nás bolo 120 
a študentský život bol fajn.  Po promócii v roku 
1973 som nastúpil na JRD Liptovský Ondrej na 
severe Slovenska, ako dvorový zootechnik. Už 
vtedy to bolo dobré družstvo. Hospodársky 
dvor v Jamníku, kde som začal pracovať, sa pre-
budoval na veľkovýkrmňu býkov, čo bolo tisíc 
býkov vo výkrme, k tomu 200 kráv a 500 oviec. 
Spomínané bývalé JRD sa transformovalo 
na akciovú spoločnosť a podnik AGRIA 
Liptovský Ondrej pod dlhoročnou vašou 
taktovkou sa zaoberá rastlinnou a živo-
číšnou prvovýrobou, výrobou a predajom 
krmív, chovom hovädzieho dobytka. Čo je 
prioritou vášho podniku?
Náš podnik i naďalej zostal podnikom prvo-
výroby. Takže nosným programom je výroba 
surového kravského mlieka v množstve asi 

7 miliónov litrov, k tomu chov oviec, výroba 
krmovín, repky olejnej a kŕmneho obilia.
Aká je cesta znižovania rizík podnikania v 
agrosektore pre spoločnosť AGRIA Liptov-
ský Ondrej?
Pre znižovanie rizík máme diverzifi kovanú výro-
bu, v rastlinnej výrobe rozšírenú o kŕmne obilie 
a sladovnícky jačmeň a tiež repku olejnú. 
V živočíšnej výrobe je to plemenárska práca  v 
chránenom chove pinzgauského dobytka a 
plemenný materiál produkujeme tiež u oviec 
plemena zošľachtená valaška. Okrem produkcie 
mlieka sme chov rozšírili o stádo mäsového 
dobytka plemena charolais.
Aká je dôležitá črta manažmentu vášho 
podniku?
Dôležitou črtou je kvalifi kácia, keďže všetci 
sme absolventi SPU Nitra, a samozrejme, sú 
to dlhoročné skúsenosti  v praxi. Snažíme sa 
rozhodovať spoločne po dohode na každoden-
ných operatívnych poradách.  
Čo považujete za najdôležitejší zdroj skú-
seností?
Skúsenosti, to nie je len prax, ale aj vedomosti 
získavané v spolupráci s Výskumnými
 ústavmi, SPU a tiež Slovenskou poľnohospo-
dárskou akadémiou. Častejšie chodíme do 
zahraničia na odborné ukážky a semináre. 
Aká je vaša základná fi lozofi a ako správ-
ne motivovať druhých ľudí  ku kvalitným 
výkonom?
Keď majú byť ľudia motivovaní ku kvalitným 
výkonom, musia presne vedieť, čo majú robiť, 
za čo sú zodpovední  a čo sa od nich očakáva. 
Motiváciou je, samozrejme, slušná odmena za 
podaný výkon. 
Máte v súčasnosti spoluprácu s SPU v Nitre?
Až do minulého roka som bol dlhé roky predse-
dom štátnicových komisií na Fakulte
agrobiológie a potravových zdrojov a som 
aj externý školiteľ. Často som v kontakte 
s dekanmi fakúlt – doc. Petrom Ondrišíkom, 
prof.  Jánom Tomášom i pánom rektorom prof. 

Petrom Bielikom. Často a veľmi rád sa stretá-
vam aj s riaditeľom VPP Kolíňany Ing. Petrom 
Brezovským.
Čo by ste odkázali našim študentom?
Určite by som im chcel odkázať, aby svedomite 
študovali a zaujímali sa najmä o poľnohos-
podársku veľkovýrobu, vzhľadom na to, že v 
treťom tisícročí sa len v stredných 
a veľkých podnikoch môžu optimálne uplatniť 
nové systémy a technológie. Som presvedče-
ný, že väčšina podnikov bude musieť dopĺňať 
svojich riadiacich pracovníkov novými mladými 
absolventmi zo Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity.                            Renáta Chosraviová

ZA NAŠIMI ABSOLVENTMI

Ing. Ján PACIGA, PhD. 

Vyštudoval zootechnický odbor na SPU v Nitre 
(1968 - 1973)
 • AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., (2004 – súčas-
nosť), predseda predstavenstva 

 • Agrochemický podnik Liptovský Mikuláš  
(2011 – súčasnosť), predseda dozornej rady

 • Správna rada Slovenského pozemkového 
fondu  (1999 – 2003), člen

 • Liptovská a poľnohospodárska komora L. 
Mikuláš (1992), prvý predseda, člen predsta-
venstva (1993 – 1997), člen dozornej rady  
(2013 – súčasnosť)

 • Slovenská poľnohospodárska a potravinár-
ska komora, Bratislava (1997), predseda

 • Slovenská akadémia poľnohospodárskych 
vied, odbor živočíšnej výroby  SAPV, člen

 • Svetový zväz I.P.C.B.A., International  Prog-
ressive Cat Breeders Alliance (1994), člen; 
podpredseda (2008)

 • Výbor celosvetového zväzu chovateľov pinz-
gauského dobytka, ZCHPD (1994 – súčas-
nosť), predseda na Slovensku

 • Poľnohospodárske družstvo Liptovský Ondrej 
(1983 – 1990), hlavný zootechnik, pod-
predseda PD (1987), predseda a predseda 
predstavenstva (1990).

Foto: Marián Dukes



323232

VÍNO SPU 2016 -  demonštrácia kultúrnej 
konzumácie vína 

AKTIVITY

Obývačka v záhrade
FZKI zaujala návštevníkov svojou expozíciou 
Obývačka v záhrade. Navrhla ju Ing. Monika 
Jančovičová, PhD., a Ing. Barbora Čakovská, 
PhD.,  z Centra programov a celoživotného 
vzdelávania FZKI, kompozíciu trvalkových záho-
nov navrhla Ing. Dagmar Hillová, PhD., z Kated-
ry biotechniky zelene (KBZ) FZKI. Na realizácii 
expozície sa podieľalo výstavisko Agrokomplex, 
KBZ, Ing. Viktor Anna, fi rma Grandifl ora a 
študenti ŠP záhradná a krajinná architektúra 
- Daniela Krempaská, Bronislava Kadlecová 
(2. roč.), Miroslav Čibik a Daniel Fejo (3. roč.).
Myšlienkou bolo spojiť obytný priestor s 
prírodnými prvkami a zeleňou. V interiéri 
„obývačky“ boli umiestnené rebríky, ktoré plnili 

funkciu poličiek. Zároveň tento prvok evokoval 
záhradu, tak ako aj záhony trvaliek, rozdele-
né podľa stanovíšť. Pri každom záhone bola 
priložená informácia o tom, z akej kompozí-
cie sa skladá. Dôvtipným prvkom expozície 
bolo okrúhle okno do obývačky orámované 
harmonogramom kvitnutia vybraných rastlín v 
priebehu roka. Pre návštevníkov boli priprave-
né aj levanduľové vrecúška s logom fakulty.

Vitrína cudzokrajných rastlín
Expozícia Botanickej záhrady SPU predstavova-
la kvitnúce rastliny, najmä orchidey a doplňujú-
ci zelený materiál. Veľkým pútačom boli tiladsie 
či drobnejšie rastliny – peperómie, begónie s 
krásne sfarbenými listami. Ako povedala Ing. 

Margita Záhorská, záhradníčka BZ,
tohtoročnou novinkou  bola vitrína  zaujíma-
vých rastlín, ktoré zarodili v skleníku BZ SPU, 
napr. mišpuľa japonská (Eriobotrya japonica) 
či vanilka, ako aj šišky a suché plody lufy 
a baobabu, ktoré priviezli z Madagaskaru. 
Súčasťou prezentácie BZ bol aj predajný 
stánok prebytkov so širokým sortimentom 
izbových rastlín.                                                   rch

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 4. mája konalo 
odborné hodnotenie 8. ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy vín - VÍNO SPU 2016. 
Tri komisie certifi kovaných posudzovateľov vyhodnotili rekordných 202 vzoriek 
vín od 50 vystavovateľov. 

Cieľom súťažnej výstavy vín bolo rozšíriť pôvod-
ný edukačný zámer, ktorý sa zrodil na Katedre 
ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (KOVV) 
a povýšiť ju na univerzitné odborné kultúrno-
-spoločenské podujatie. Predpokladom pre 
splnenie tohto cieľa boli priaznivé okolnosti 
predošlého vinohradníckeho ročníka, odbor-
nosť komisií posudzovateľov, nový - elektro-
nický model hodnotenia vín, systémová práca 
organizačného výboru, ako aj to, že na súťaži sa 
zišli produkty profesionálnych, renomovaných 
výrobcov vína. 
Verejná prehliadka súťažných vín sa kona-
la 20. mája v priestoroch dekanátu FZKI. V 
úvode podujatia odzneli odborné prednášky 
spolupracovníkov KOVV z praxe na tému 
Zdravotné aspekty umiernenej konzumácie 
vína a Agrotechnika a technológia výroby 
úspešných vín. Čestným hosťom podujatia 
bola prvá dáma slovenského šľachtenia viniča 
Ing. Dorota Pospíšilová (na snímke). Program 
prehliadky pokračoval odovzdávaním cien šam-
piónom súťaže a víťazom kategórií. Následne 
si návštevníci mohli z katalógu súťažných vín 
zvoliť a vychutnať ktorékoľvek z 202 súťažných 
vín a užiť pri tom všetky benefi ty, ktoré kultúrna 
konzumácia vína ľudstvu ponúka.

Novinkou súťaže bolo vyzdvihnutie sloven-
ských novošľachtencov a ocenenie najvyššie 
hodnoteného vína tejto fl otily, bez rozdielu 
farby, odrody a obsahu cukru. Na súťaži sa 
zúčastnilo 23 takýchto vín. Touto formou sme 
vzdali poctu práci slovenských šľachtiteľov a ich 
úspešným dielam.  
Partnerom súťažnej výstavy vín bol portál www.
vinko.sk, s ktorým sme úspešne testovali nový 
elektronický systém prihlasovania a hodnotenia 
vín. Výsledky súťaže nájdete na: www.vinospu.
sk. Spoznávanie vína je mimoriadne príjemným 
a nekonečným procesom. Sme presvedčení, 
že k tomuto procesu sme prispeli významnou 

mierou aj my, prostredníctvom úspešnej akcie 
Víno SPU 2016. Tešíme sa už na ďalší ročník 
súťaže, v očakávaní nových výziev, mét a posol-
stiev fenoménu víno.      
  Ing. Štefan Ailer, PhD.,  za organizačný výbor

Čestným hosťom podujatia bola Ing. Dorota Pospíšilová  

Gardénia: Návštevníci obdivovali obývačku 
v záhrade i vitrínu cudzokrajných rastlín
Na 20. ročníku medzinárodnej výstavy Gardénia 2016 od 14. do 17. apríla na 
Agrokomplexe v Nitre sa prostredníctvom Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva a botanickej záhrady prezentovala aj SPU.

Verejná prehliadka sú-
ťažných vín v priestoroch 
dekanátu FZKI

Foto: za

Snímky: archív FZKI
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Koncom minulého storočia a hlavne v posledných rokoch sa 
venuje veľká pozornosť hubám ako možnému zdroju potravín 
s pridanou hodnotou pre ľudstvo. Na pestovanie, skúmanie 
významu a využitia húb, prevažne hlivy ustricovej, sa už niekoľko 
rokov špecializuje aj Ing. Marcel Golian z Katedry zeleninárstva 
Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU. 

ROZHOVOR

M. Golian: 
Huby by nemali chýbať 
v našom jedálničku. Môžu 
podporiť zdravie

Pán inžinier, čo je hlavným dôvodom 
stúpajúceho záujmu o huby? 
Sú to najmä ich zdraviu prospešné účinky na 
organizmus. Ďalším je neustále sa celosvetovo 
zvyšujúca populácia, a s tým spojený pokles 
výmery poľnohospodárskej pôdy, pričom 
huby sú považované za potravinu s vysokým 
potenciálom intenzifi kovateľnosti. To zname-
ná, že na relatívne malej ploche možno do-
pestovať obrovské množstvo cennej potraviny 
na často sekundárnych, inak nevyužiteľných, 
odpadoch z rastlinnej produkcie. Ide najmä 
o saprofytické, ojedinele parazitické huby 
bežne rastúce v prírode. Riadenou selekciou 
boli vybrané gastronomicky a farmakologicky 
významné druhy a kmene.
Účinky húb sú s človekom späté celé 
tisícročia. Kam siahajú počiatky moderné-
ho pestovania v Európe? 
V dávnej minulosti huby využívali hlavne ša-
mani a kňazi pri rôznych rituálnych obradoch. 
Išlo prevažne o huby toxické, ktoré v osvedče-
ných dávkach spôsobovali psychotropné a ha-
lucinogénne stavy. Nemenej dôležitú úlohu 
zohrávali pri love zvierat – lovci máčali šípy vo 
výluhoch jedovatých húb. V juhovýchodnej 
Ázii, hlavne v Číne a Japonsku, sa už tradične 
využívajú unikátne liečivé účinky húb. Ľudia 
ich využívajú nielen ako potravu, ale aj na vý-
robu rôznych tinktúr, mastí či čajov. Počiatky 
moderného pestovania jedlých húb v Európe 
sú späté so 70. – 90. rokmi 20. storočia a za 
priekopníčku v tejto oblasti môžeme považo-
vať Slovenku RNDr. Anastáziu Ginterovú.
Čo je tým tajomstvom, ktoré robí z húb 
prírodný liek?
Sú zdrojom dôležitých vitamínov B, D, C, K, ale 
hlavne minerálov, proteínov, nenasýtených 
mastných kyselín a aminokyselín, stopových 
prvkov ako selén, sodík, zinok, bór, jód, chróm, 
meď, železo a vlákniny. Za zmienku určite stojí 

ich nízka energetická hodnota a obsah vody, 
ktorý je bežne až 90 %. 
Znečistenie prírodného prostredia v po-
slednom období vzrastá a médiá občas va-
rujú, že huby môžu byť plné rádioaktivity 
a ťažkých kovov... 
Huby z voľnej prírody majú v podstate rovna-
ký obsah účinných látok, minerálov a stopo-
vých prvkov. No v porovnaní s priemyselne 
pestovanými hubami majú nekontrolovateľne 
vyšší obsah ťažkých kovov, čo závisí od znečis-
tenia prostredia, v ktorom rastú. Čiže pôsobia 
ako hyperkumulátor priaznivých, ale i negatív-
nych látok, napr. olovo, ortuť, arzén a iné.
Sú teda huby zdravé a môžeme ich pokla-
dať za dobrého pomocníka pri liečbe rôz-
nych aj vážnych chorôb?

Určite áno. Silu a význam húb vo výžive 
ľudí veľmi dobre opísal vo svojej publikácii 
Mushrooms as Health Foods japonský autor 
Kisaku Mori. Tvrdí, že pravidelná konzumácia 
liečivých húb udržiava dobrý zdravotný stav 
u ľudí všetkých vekových kategórií, zvyšuje 
celkovú vitalitu, sexuálnu aktivitu, odolnosť 
voči vírusovým infekciám i následkom na-
chladnutia. Odstraňuje pocit únavy, znižuje 
hladinu cholesterolu v krvi, chráni pred vyso-
kým krvným tlakom a následnými ochorenia-
mi cievnej sústavy a srdca. Má výrazný proti-
nádorový a antibakteriálny účinok, dokonca 
pôsobí proti žlčníkovým kameňom, prekys-
leniu žalúdka a vzniku žalúdočných vredov,  
proti cukrovke, alergiám a následkom nedo-
statku vitamínov. Zaujímavosťou je, že väčšia 
pozornosť sa účinkom jedlých a liečivých húb 
začala venovať po výbuchu atómovej bomby 
v Hirošime a Nagasaki. Bolo objasnené, že 
pravidelná konzumácia húb významne znižuje 
následky ožiarenia. V tom období vláda údaj-
ne nariadila konzumáciu húb v postihnutých 
oblastiach.  
Odborne sa venujete najmä hlive ustrico-
vej. Čím je výnimočná? 
Jednoznačne patrí medzi naše najzdravšie 
huby a je známa najmä pre priaznivé účinky 
na  imunitný systém. Hliva je však aj dôležitou 
súčasťou lesného života, prispieva k priro-
dzenému rozkladu odumierajúcich pňov či 
kmeňov, urýchľuje ich rozklad, pritom však 
nenarúša stabilitu pôdy. Iba pre zaujímavosť, 
v stredovekej Číne sa hliva tešila veľkej ob-
ľube. Číňania si nelámali hlavu nad tým, čo 
podarujú známym – darovali hlivu ustricovú. 
Takýto dar nadchol a bol veľmi cenený. Navyše 
svojho času sa hliva presadila aj ako výmenné 
platidlo.

Renáta Chosraviová

Ing. Marcel Golian sa odborne venuje hubám

Z nádobového pestovania hlivy    

 Snímky: archív MG
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JUBILEÁ

Vážení páni profesori, všetko najlepšie k vašim osemdesiatinám!

K životnému jubileu profesora Štefana Poláčka

Jubilujúci profesor Ivan Michalík

V tomto roku si pripo-
menie významné výročie 
Fakulta agrobiológie a 
potravinových zdrojov. 
Jednou z osobností, kto-
ré tvorili jej podstatu a 
rozhodujúcou mierou 
prispeli k vzdelanostnej a 

vedeckej úrovni našej univerzity  je aj prof. Ing. 
Štefan Poláček, CSc., ktorý životné jubileum oslá-
vil 17. mája. 

Profesor Štefan Poláček sa narodil v Oščadnici, 
okr. Čadca, v početnej desaťčlennej rodine cha-
rakterizovanej múdrosťou a pracovitosťou. Po 
skončení vysokoškolského štúdia na Chemickej 
fakulte STU v Bratislave v r. 1959 sa jeho pôsobis-
kom natrvalo stala VŠP v Nitre. Na Katedre ché-
mie a Katedre skladovania a spracovania rastlin-
ných produktov SPU odpracoval aktívne celých 
50 rokov, čo predstavuje nielen pekné číslo, ale 
svedčí najmä o jeho láske  k učiteľskému povola-
niu. Jeho vzácnou vlastnosťou, okrem osobných 
charakterových vlastnosti, je vernosť. Vernosť 

zásadám, rodine, rodnému kraju a našej alma 
mater.

Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied 
(CSc.), získal v roku  1971 na SAV v Bratislave. O 
päť rokov neskôr sa na VŠZ v Prahe habilitoval 
za docenta v odbore poľnohospodárska ché-
mia a v roku 1987 bol vymenovaný za vysoko-
školského profesora. Výsledkom jeho celoži-
votného diela je bohatá publikačná činnosť (5 
vysokoškolských učebníc, 58 skrípt a učebných 
pomôcok, 81 vedeckých publikácií, 4 realizova-
né unikátne projekty s autorským osvedčením 
či patentoprávnou ochranou).  Jeho rozsiahla 
publikačná činnosť bola viackrát ocenená na 
úrovni fakulty a za spracovanie a spoluautorstvo 
učebnice Chémie pro VŠZ získal Cenu Českej 
matice technickej. V roku 1987 mu bola udelená 
Národná cena SSR za komplexné výskumné a 
realizačné zvládnutie liečenia varroatózy včel-
stiev. Vyvinuté liečivo Avartin sa dodnes vyrába 
a úspešne využíva na Slovensku. Jeho pedago-
gické pôsobenie ako gestora a prednášajúceho 
odborných predmetov anorganická chémia a 

biofyzikálna chémia bolo charakterizované pre-
cíznosťou, náročnosťou a snahou o odovzdanie 
vedomostí svojim poslucháčom. 

Celoživotnou záujmovou činnosťou profesora 
Poláčka je včelárstvo, záhradkárstvo, vinohrad-
níctvo a vinárstvo. Aj v súčasnosti prednáša 
záhradkárom problematiku ochrany viniča a vý-
roby vína. V rámci súťažných výstav vín pôsobí 
ako člen v hodnotiacich odborných komisiách. 
Jeho dlhoročnou  aktivitou je sledovanie kvality 
vody a jej využitie vo výžive ľudí a poľnohospo-
dárstve.

Vážený pán profesor, dovoľujeme si Vám vy-
jadriť poďakovanie za dlhoročnú vykonanú prá-
cu v prospech oboch našich katedier. V ďalších 
rokoch Vášho plodného života Vám  prajeme 
pevné zdravie, optimizmus, radosť a lásku v kru-
hu svojej rodiny a priateľov.                   

Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., dekan FBP, 
pracovníci Katedry chémie

a Katedry skladovania 
a spracovania rastlinných produktov

Významné  život-
né  jubileum oslávil 5. 
júna prof. Ing. Ivan Mi-
chalík, DrSc., výrazná 
osobnosť vedeckého, 
pedagogického a aka-
demického života na 
SPU. Na univerzite pô-

sobil od roku 1960, keď ako absolvent Timiria-
zevovej poľnohospodárskej akadémie v Moskve 
začal pracovať na vtedajšej VŠP v Nitre. V roku 
1969 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v r. 
1984 doktorskú dizertačnú prácu. Habilitoval sa 
na Vysokej škole zemědělskej v Prahe (1975) a za 
vysokoškolského profesora v odbore biochémia 
bol vymenovaný v r. 1985. 

Profesor Ivan Michalík aktívne pôsobil v riadia-
cich funkciách bývalej Agronomickej fakulty. Bol 
vedúcim Centrálneho chemického laboratória 
VŠP (neskôr Oddelenia aplikovanej chémie a 
biochémie Ústavu biologickej racionalizácie 
poľnohospodárstva VŠP), na báze ktorého vznik-
la dnešná Katedra biochémie a biotechnológie. 
Po havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárni v 
roku 1986 pripravil na VŠP podmienky pre vy-
tvorenie unikátneho monitorovacieho pracovis-
ka - Laboratória rádiometrie a rádioekológie, ako 
spoločného pracoviska VŠP v Nitre a Štátnej ve-

terinárnej správy SR. V rokoch 1981-1992 vyko-
nával funkciu prodekana Agronomickej fakulty 
a v rokoch 1997 - 2000 bol jej dekanom. 

Významnou mierou sa pričinil o vznik Fakulty 
biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. 

Vo vedeckovýskumnej práci sa prof. I. Michalík 
zameral na riešenie teoretických i praktických 
otázok minerálnej výživy rastlín z hľadiska nut-
ričnej a technologickej kvality úrody. Pozornosť 
sústredil predovšetkým na oblasť kvality zásob-
ných bielkovín zrna obilnín, najmä na izoláciu a 
determináciu markerov technologickej kvality 
zrna obilnín a enzymatickej, resp. inhibičnej akti-
vity bielkovín. S rozvojom biotechnológií sa prá-
ca prof. I. Michalíka zamerala na prípravu enzý-
mov, potrebných pre aditiváciu kŕmnych zmesí 
a biotransformáciu druhotných surovín na biel-
kovinové krmivá. Bol riešiteľom viac ako 50 ve-
deckovýskumných úloh a projektov. Bohatá je 
aj jeho publikačná činnosť (samostatne a v spo-
luautorstve publikoval viac ako 482 pôvodných 
recenzovaných vedeckých a odborných prác, 5 
vedeckých monografi í, 10  kapitol v knižných 
publikáciách, 25 vysokoškolských učebných 
textov). Je autorom deviatich patentov. V súčas-
nosti je aktívnym prispievateľom do odborných 
periodík,  čo výrazne oceňuje odborná prax.

V pedagogickej práci zabezpečoval výučbu 

predmetov: biochémia, biofyzika, pôdoznalec-
tvo, rádioizotopové metódy, nukleárne metódy 
v biológii a poľnohospodárstve, výživa rastlín a 
agrochémia, molekulárne a energetické aspek-
ty príjmu živín, všeobecná biológia, funkčná 
biológia, biochemické technológie a biotech-
nológia rastlín. Bol garantom študijných od-
borov aplikovaná biológia a biotechnológie, 
školiteľom viac ako 100 diplomantov, vychoval 
17 vedeckých ašpirantov a doktorandov. Aktív-
ne sa podieľal  na formovaní vedeckých škôl v 
oblasti biochemicko-fyziologických základov 
minerálnej výživy plodín. 

Odborné a osobnostné kvality prof. I. Micha-
líka ho delegovali za člena vedeckých rád fa-
kúlt a univerzít, akreditačnej komisie, grantovej 
agentúry, odborových komisií pre obhajoby 
kandidátskych a doktorských dizertačných 
prác v oblasti biochémie, fyziológie rastlín a 
biotechnológie, za člena redakčných rád ve-
deckých a odborných časopisov, SAPV a i. 

Vážený pán profesor, dovoľte, aby sme Vám 
srdečne zablahoželali s prianím všetkého naj-
lepšieho, pevného zdravia, životného optimiz-
mu a spokojnosti.

Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., dekan FBP,
pracovníci Katedry

biochémie a biotechnológie FBP
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Okrúhle jubileum oslávil 
9. júna dlhoročný peda-
góg a akademický funkci-
onár prof. Ing. Alojz Podo-
lák, CSc., osobnosť známa 
nielen na akademickej 
pôde, ale i v poľnohospo-
dárskej praxi. 

Narodil sa v roľníckej rodine v obci Dolná Súča, 
okres Trenčín. Po absolvovaní SPTŠ v Trnave po-
kračoval v štúdiu na VŠP v Nitre. Už počas štú-
dia preukázal svoje schopnosti ako organizátor 
mnohých verejných akcií. Venoval sa športovým 
aktivitám, najmä atletike a ako študent i peda-
góg VŠP dlhé roky aktívne  pretekal za atletický 
oddiel TJ Slávia VŠP. Jeho obľúbené disciplíny 
boli trojskok, skok do diaľky a krátke behy. Svo-
ju lásku k športu dokazoval nielen ako aktívny 
pretekár, ale v rokoch 1969 - 1972 vykonával 
funkciu predsedu TJ Slávia VŠP. Dodnes aktívne 
športuje a je mnohonásobným účastníkom pre-
tekov Biela stopa SNP. 

Už  počas záverečného ročníka štúdia sa ve-
noval pedagogickej činnosti, keď pôsobil ako 
odborný inštruktor na vtedajšej Katedre ekono-
miky a organizácie. Bol zakladajúcim členom sa-
mostatnej Katedry ekonomiky, kde pôsobil ako 

asistent a odborný asistent. Vysoké pracovné 
nasadenie v pedagogickej i vedeckovýskumnej 
činnosti mu umožnilo už v máji 1969 úspešne 
obhajovať habilitačnú prácu. Svoje organizačné 
a riadiace schopnosti potvrdil vo funkcii riaditeľa 
Ústavu ekonomiky a riadenia PEF (1986 - 1990), 
prodekana FEM (1993 - 1996) a v rokoch 1996 - 
1999 prorektora SPU v Nitre. 

Prof. A. Podolák zabezpečoval výučbu pred-
metov: ekonomika svetového poľnohospodár-
stva, národohospodárske plánovanie, svetová 
agrárna politika, medzinárodná ekonomika, me-
dzinárodná obchodná politika. Súčasťou jeho 
pedagogickej práce bola tvorba učebných po-
môcok. Ako autor i spoluautor publikoval desiat-
ky skrípt a učebníc. Bol školiteľom viac ako tristo 
študentov Bc. a Ing. štúdia a pod jeho vedením 
úspešne dosiahlo vedeckú hodnosť 19 dokto-
randov. Aktívne sa zapájal do výučby postgra-
duálnych kurzov pre absolventov pracujúcich 
vo vedúcich pozíciách poľnohospodárskych 
podnikov. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa 
orientoval na ekonomiku poľnohospodárstva, 
jeho srdcovou záležitosťou bol však výskum v 
oblasti chovu oviec. Pri zbere údajov navštívil 
všetkých významných chovateľov oviec, pričom 
najčastejší dopravný prostriedok, ktorý používal, 

bola motorka. A tak spoznával Slovensko a Slo-
vensko spoznávalo jeho. 

Neskôr sa venoval najmä energetickej efektív-
nosti poľnohospodárskej výroby a efektívnosti 
zahraničného obchodu s agrárnymi komodita-
mi. Počas takmer polstoročia pôsobenia na SPU 
veľmi úzko spolupracoval s praxou. Jeho anga-
žovanosť v tejto činnosti siahala od konzultácií 
v poľnohospodárskych podnikoch až po účasť 
v komisiách na vládnej úrovni. O význame a 
úspechu jeho práce svedčí udelenie striebornej 
medaily Ministerstva pôdohospodárstva za spo-
luprácu s praxou.

K dosiahnutiu pracovných úspechov mu po-
mohlo aj veľmi dobré rodinné zázemie. S man-
želkou Katarínou vychovali dve deti a slniečkom 
jeho života je vnučka Dominika. Profesor Po-
dolák neustále žije veľmi aktívne, pestuje svoje 
koníčky, jogu, športuje, stará sa o svoju záhradu 
a je čestným členom Vedeckej rady FEM. Jeho 
obdivuhodná pamäť umožňuje na stretnutiach 
so študentmi pripomenúť neuveriteľné detaily z 
ich študentského života. Pri príležitosti vzácne-
ho jubilea želáme pánovi profesorovi veľa zdra-
via, elánu a radosti v kruhu jeho rodiny.

  Vedenie SPU, FEM a Katedry ekonomiky

K životnému jubileu profesora Alojza Podoláka

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinier-
stva koncom apríla organizovala 7. ročník 
podujatia PIKNIK. V odbornej časti s návštev-
níkmi diskutoval Róbert Roth, pestovateľ 
skalničiek a tvorca kamenných úprav, Nicolas 
Cartiaux, študent magisterského ŠP krajin-
ná architektúra na univerzite v Liège, ktorý 
v súčasnosti absolvuje stáž na KZKA, Filip 
Hečko z projektu ARCHITT, ktorý  informuje 
obyvateľov o dianí v oblasti architektúry a ve-
rejného priestoru v Trnave, ako aj Marek Áč s 

kolegami arboristami, stromolezcami, profe-
sionálmi v oblasti starostlivosti o stromy. Účast-
níci PIKNIK-u si mohli pozrieť ako sa pracuje so 
sadrovými modelmi, vyskúšať si prácu arboris-
tov, ochutnať skvelé palacinky, poplamúchy, 
dať si kávu a limonádu z originálnych pikniko-
vých pohárov či len tak si posedieť vonku a užiť 
si krásne počasie. A to organizátorom tento rok 
naozaj vyšlo. Fakulta má množstvo skvelých 
a tvorivých študentov a absolventov. Svoje 
výrobky prezentovali pod menom EMEF Bow 

Ties a Arbor. O hudobný program sa postarali 
ROuMY, D8 BAND a Martin Figo, fotodokumen-
táciu a video zhotovili študenti Juraj Macánek 
a Juraj Danko. 

„Piknik je študentskou akciou, snaží sa inšpi-
rovať a motivovať ľudí k využívaniu verejných 
priestranstiev, k aktivitám vonku, ku kreativi-
te a činnosti, podporovať vzťah k otvoreným 
priestranstvám a životu,“ povedali organizátori 
z Centra programov a celoživotného vzdeláva-
nia FZKI.                      rch

Účastníci si mohli  
posedieť vonku a užiť si 
krásne počasie
Foto: archív FZKI

PIKNIK FZKI opäť plný poznatkov i zábavy 
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A nie hocijaký, ale kriticky ohrozený druh - kro-
kodíl fi lipínsky (Crocodylus mindorensis). Ide o 
najvzácnejšieho jedinca, akého doteraz počas 
15-ročnej histórie vivária chovali. Ako nás infor-
moval poverený vedúci univerzitného vivária 
Ing. Róbert Kirchner, mláďa bolo odchované v 
Krokodílej ZOO Protivín v Českej republike, od-
kiaľ ho dostali formou deponačnej zmluvy. „Ten-
to endemit z Filipín je sladkovodným druhom, 

kriticky ohrozeným, vo voľnej prírode žije asi 100 
- 150 dospelých rozmnožovania schopných je-
dincov. Pokiaľ ide o stupeň ohrozenosti zvierat, 
práve tento druh je spolu s gaviálom indickým 
(Gavialis gangeticus) najohrozenejším z čeľade 
krokodílotvaré,“ hovorí R. Kirchner.  

Trojročná samička váži asi tri kilogramy a meria 
80 centimetrov, jej rodičia pochádzajú priamo z 
Filipín. Vo viváriu sa už aklimatizovala, v súčas-
nosti je umiestnená v karanténnej nádrži, kde 
strávi asi mesiac a potom bude umiestnená do 
expozičného terária, kde si ju budú môcť pozrieť 
aj návštevníci. Jedinec je zapísaný v plemennej 
knihe Európskeho záchovného programu pre 
ohrozené druhy živočíchov (EEP).  Chov nebez-
pečných zvierat, medzi ktoré patrí aj krokodíl 
fi lipínsky, zastrešuje zaškolený certifi kovaný od-
borný pracovník.                 rch

SPEKTRUM

Športový deň plný 
zábavy

Výsadba stromov v areáli SPU

Regenerácia fyzických a duševných síl zamest-
nancov univerzity bola hlavným cieľom Športo-
vého dňa zamestnancov SPU, ktorý sa uskutoč-
nil 6. mája. 

V športovej hale SPU ho otvorila doc. Ing. arch. 
Roberta Štěpánková, PhD., prorektorka pre in-
formatizáciu a rozvoj univerzity, ktorá zdôraznila 
potrebu športu  pre zdravie. Následne prebiehali 
jednotlivé športové aktivity.

Organizátori - Univerzitná organizácia Odbo-
rového zväzu pracovníkov školstva a  vedy pri 
SPU v Nitre v spolupráci s manažmentom uni-
verzity a  Centrom univerzitného športu - pri-
pravili bohatý program športových a zábavných 
aktivít v  priestoroch CUŠ a  cvičiska autoškoly 
Akadémia SPU.  Do športovej haly SPU, malej 
telocvične, bazénu, posilňovne, vonkajších ihrísk 
i na cvičisko autoškoly Akadémia zavítali stovky 
zamestnancov, ktorí sa aktívne zapojili do jed-
notlivých športov (joga, volejbal, stolný tenis, 
fl oorbal, plávanie, aerobic, tenis, jazdy zručnosti 
na traktore a  osobnom automobile, streľba zo 
vzduchovky a i.),  ale aj tí, ktorí prišli aktívne po-
vzbudzovať svojich kolegov. Na vonkajších ihris-
kách CUŠ počas celého dňa voľne prebiehali aj 
zábavné hry ako šípky, kolky, petang a bedmin-
ton. Popoludní sa v športovej hale uskutočnilo 
vyhlásenie výsledkov jednotlivých aktivít a odo-
vzdávanie diplomov.            rch  

V apríli tohto roka sa v areáli SPU realizova-
la výsadba 20 stromov ako náhrada za výrub 
stromov, ktorý sa uskutočnil na jeseň minulého 
roka. Povolenie na výrub sme dostali od Mesta 
Nitra na základe našej žiadosti, ktorá bola po 
obhliadke miesta schválená. V súlade s § 48 ods. 
1 zákona Mesto Nitra uložilo náhradnú výsadbu 
20 listnatých stromov. Vysadený bol druh Tilia 

tomentosa ´Szeleste´ s výškou nasadenia koruny 
minimálne 2,2 m a obvodom kmeňa 14/16 cm. 
Tento druh je typický svojou vajcovitou a kom-
paktnou korunou a listami, ktoré sú zo spodnej 
časti výrazne sivo plstnaté. V aleji neďaleko ŠD 
A. Bernoláka ich bolo vysadených 13 kusov a v 
okolí  VC AgroBioTech a FEM boli vysadené lipy v 
skupinách.      Ing. E. Mňahončáková, PhD., BZ

Do vivária pribudol vzácny obyvateľ

V súťažno-zábavnej relácii RTVS - Čo ja viem? 
mohli diváci 13. a 20. mája vo večerných ho-
dinách vidieť nielen známeho športového 
moderátora Marcela Merčiaka, ale aj študen-
tov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre. Do natáčania relácie sa totiž zapojilo 
50 študentov zo všetkých fakúlt SPU, ktorí si 
mohli preveriť svoje vedomosti v rámci 50 otá-
zok všeobecného zamerania (medzi ktorými 
nechýbali ani tie s poľnohospodárskou temati-
kou) a zasúťažiť si spolu s ostatnou stovkou štu-
dentov z celého Slovenska či známymi osob-
nosťami zo slovenského šou biznisu (J. Banáš, J.  
Ďurovčík, M. Malachovský, Z. Haassová, M. Kráľ, 
S. Lakatošová).

To, že študenti SPU sa vo svete nestratia, po-
tvrdila aj študentka Barbora Ščecinová (FBP), 
ktorá viedla niekoľko kôl a získala aj dva mobil-
né telefóny (na fotografi i druhá zľava). 

„Na natáčaní bola výborná atmosféra. Mys-
lím si, že všetci sme sa dobre zabavili a zároveň  
prevetrali mozgové závity. Niektoré otázky boli 
ľahké, v iných sa dalo iba tipovať. Jednoznač-
ne by som však každému odporučila zapojiť 
sa do takýchto programov,“ povedala úspešná 
Barborka.

 „Natáčanie bolo super, samozrejme, tro-
chu vyčerpávajúce, ale zábavné. Personál 
bol milý a ochotný a organizátorky výpravy 
boli dokonalé, keďže samy museli zvládnuť 
autobus „plný detí“. Otázky boli náročné, ale 
zahŕňali veľa vtipných a poučných faktov, kto-
ré je tiež dobré vedieť. Som rada, že som sa 
zúčastnila na takomto podujatí, aj keď ma od 
úsmevu boleli mimické svaly a od tlieskania 
dlane,“ podelila sa so svojimi dojmami Anna 
Vdovjaková (FAPZ), účastníčka natáčania.   
Organizačnú záštitu nad výpravou SPU prebra-
la študentská časť Akademického senátu SPU 
v Nitre.  Ing. Kristína Candráková

Čo ja viem alebo vieš aj to, čo ja neviem? 

Botanická záhrada má 
nové logo

Botanická záhrada SPU 
v  spolupráci so študent-
skou radou FZKI vyhlásila 
súťaž na nové logo. Zapo-
jili sa do nej študenti SPU. 

Traja najkreatívnejší získali odmenu, víťazom 
bol Bc. Šimon Kružlic z  TF. Farebnú úpravu 
odsúhlasila Rada BZ SPU. Nové logo spĺňa 
základný motív logotypu univerzity, bude 
sa používať na všetkých ofi ciálnych doku-
mentoch a reprezentovať BZ SPU.       EM

Foto: Peter Magdina
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Dopravný deň detí 
v Autoškole Akadémia

Pri príležitosti MDD Technická fakulta v spo-
lupráci s vedením COOP Jednota, spotrebné 
družstvo a inými spoločnosťami pripravila už  
4. ročník dopravno-hravého dňa pre asi 500 
detí zamestnancov SPU, ako aj nitrianskych 
MŠ a ZŠ. Na autocvičisku SPU bolo priprave-
ných veľa zaujímavých športovo-dopravných 
atrakcií ako veľká nafukovacia šmýkalka a 
hrad, trampolíny, historický bus od ARRIVY, 
veľká korytnačka, super grilovačka a  občer-
stvenie, nechýbala skvelá nálada pri dobrej 
hudbe. Aktivity, ktoré Autoškola Akadémia 
pripravila v spolupráci s Hasičským a záchran-
ným zborom Nitra - hasenie vozidla, Políciou 
SR – vystúpenie cvičených psíkov, naháňanie 
výtržníkov a cesta turistickým vláčikom mesta 
Nitry, zaujali nielen deti, ale aj dospelých.  

Ing. Rastislav Bernát, PhD., TF

Deti vo viváriu kŕmili 
korytnačku aj 
hmyzožravé zvieratá

Vivárium SPU, ktoré je súčasťou Botanickej zá-
hrady SPU, pripravilo 4. júna zábavné podujatie 
- Deň detí vo viváriu. 

V rámci programu zamestnanci vivária organi-
zovali pre deti rôzne akcie, medzi nimi obľúbené 
verejnosťou kŕmenie vybraných druhov zvierat. 
„Podujatie odštartoval  náš maskot - kajman 
okuliarnatý - Richi, ktorý nesklamal a  porciu 
určenú na tento deň si patrične vychutnal. Na-
sledovala hostina veľhadov kráľovských a užov-
ky tenkochvostej, kŕmenie kajmanky dravej  a 
leguánov zelených, ktorým sme na spestrenie 
kŕmenej dávky pridali kúsky čerstvých jahôd. Po 
obede sme pokračovali kŕmením hmyzožravých 
zvierat ako sú varany, agamy, anolis a gekončíky 
nočné. Procedúru kŕmenia zvierat sme ukonči-
li pri anakonde žltej,“ informoval nás poverený 
vedúci vivária Ing. Róbert Kirchner. Ako pove-
dal, najväčší úspech počas plánovaných kŕmení 
u detí zaznamenal krokodíl Richi a vyše 50 kg vá-
žiaci samec korytnačky ostrohatej Vinco, keďže 
deti ho mali možnosť kontaktne kŕmiť melónom 
v externých priestoroch. Popoludní bola v átriu 
pred vstupom do vivária záujmová prednáška 
o  krokodíloch aj s  priamym účastníkom – Ri-
chim, ktorý si pobyt na čerstvom slniečku mi-
moriadne užíval. Počas celého dňa sa najmenší 
návštevníci mohli vyfotografovať s  niektorým 
vybraným druhom zvieraťa, napr. s vyše trojmet-
rovou samicou pytóna tmavého - Granitkou, pre 
menej odvážnych bol pripravený pózovať sa-
mec užovky červenej - Vilko. Z jašterov vzbudili 
najväčší záujem leguány zelené a samec agamy 
bradatej. Samozrejmosťou bolo fotografovanie s 
korytnačkou Vincom a pre tých najodvážnejších 
aj s krokodílom  Richim. „Návštevníci hodnotili 
podujatie v superlatívoch a veľmi pozitívne. Nás 
iba tešilo, že  odchádzali v dobrej nálade, nabití 
energiou, s úsmevom a spokojní.       rch 

Ing. Anton KOVÁČIK, PhD.
Pracovná pozícia: 
vedeckovýskumný pracovník na Katedre fyzio-
lógie živočíchov 
Miesto narodenia: Nitra
Vek: 32
Čím ste chceli byť ako dieťa?
Učiteľom, lekárom, ale napríklad aj kuchárom. 
Zaujímavé je, že otec chcel mať zo mňa kňaza, 
našťastie sa mu to nesplnilo  ☺.
Čo ste študovali a prečo práve tento od-
bor?
Vyštudoval som na Fakulte biotechnológie a 
potravinárstva SPU odbory aplikovaná bioló-
gia a biotechnológie, pretože ma vždy bavilo 
všetko čo súviselo s biológiou. No a doktorát z 
molekulárnej biológie bol už len vyústením a 
snahou niekam to v tej biológii dotiahnuť.  
S kým by ste sa chceli stretnúť a poroz-
právať?
Možností je určite niekoľko, ale vždy ma veľmi 
fascinoval, podľa mňa nedocenený, geniálny 
fyzik a vynálezca Nikola Tesla, ktorého práca, 
myslenie a výskum predbehli svoju dobu o 
desiatky rokov.  
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Niektoré rozhodnutia z minulosti. Keď sa však 
nad tým zamyslím, tak vždy to dobre dopadlo, 
takže príslovie Všetko zlé je na niečo dobré, v 
mojom prípade určite platí. V širšom mera-
dle, by som zmenil fi nancovanie vysokého 
školstva na Slovensku, čo samozrejme nie je 
jednoduchá úloha. Napr. zmeniť hodnotenie 
a tým aj fi nancovanie vysokých škôl na zákla-
de vedeckovýskumnej činnosti a nielen podľa 
počtu študentov, pretože takýmto spôsobom 
vznikajú univerzity s nulovou vedeckovýskum-
nou činnosťou, ktoré iba chrlia nezamestna-
ných magistrov a inžinierov.      
Aké máte koníčky? 
Je to hlavne šport (najmä futbal a plážový 
volejbal) a turistika, to je pre mňa neskutočný 
relax. Okrem toho ešte varenie.
Máte nejaký obľúbený citát?
Moja fi lozofi a znie: Nezaujíma ma, čo si o mne 
myslia a hovoria druhí.Som, kto som a robím, 
čo robím. Nečakám od nikoho nič, ale akcep-
tujem všetko. A to robí môj život omnoho jed-
noduchším. (Anthony Hopkins)                      rch

Foto: RB

V ZRKADLE
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ROZHOVOR

Jakub, mohli by ste nám najskôr predstaviť 
princípy tohto športu?
Paragliding je odvodený z anglických slov 
parachute (padák) a gliding (kĺzanie, plachte-
nie), a jeho slovenským ekvivalentom je termín 
padákové lietanie. Paragliding je letecký šport, 
ktorý pre pohyb vo vzduchu využíva špeciálne 
skonštruované krídlo z tkaniny, ktorá neprepúš-
ťa vzduch a pri svojom pohybe sa nafukuje do 
aerodynamického tvaru, pričom na šnúrach ne-
sie upevnenú sedačku, v ktorej sedí, alebo leží 
pilot tohto zariadenia. Počas letu pilot využíva 
termické stúpavé prúdy, ktoré vznikajú nerov-
nomerným ohrievaním zemského povrchu 
Slnkom, najčastejšie v letnom období. 
Väčšina ľudí si paragliding mýli s parašutiz-
mom. V čom je základný rozdiel?
V tom, že parašutisti štartujú skokom z lietadla, 
užívajú si pocit voľného pádu. Paraglidisti s 
padákovým klzákom štartujú rozbehnutím z 
kopca a užívajú si niekoľkohodinový pocit letu. 
Ako ste sa dostali k tomuto športu?

?
K paraglidingu som sa dostal prostredníctvom 
svojho o tri roky staršieho brata. Odjakživa 
sme chceli lietať a on si ako prvý kúpil výstroj. 
Začiatky boli ťažké. Musel som sa naučiť ovládať 
padák a to by som prirovnal ku hre s veľkým 
šarkanom. Najťažšie je dostať ho nad hlavu a 
naučiť sa štartovať. Tento šport na Slovensku 
zastrešuje Letecká asociácia, ktorá záujemcov 
aj zaškoľuje a ponúka rôzne kurzy. V rámci 
základného týždenného kurzu sa možno naučiť 
teóriu paraglidingu, štartu a pristávania. Kým 
som skĺbil teoretické vedomosti s praktickými 
skúsenosťami, trvalo mi to pol roka. 
Čo je pre vás najzaujímavejšie v tomto 
športe? 
Vyskúšal som všetky základné akrobatické 
prvky, ale moja najobľúbenejšia je kráľovská 
disciplína - lietanie preletov takzvané „cross 
country“, ktoré je založené na kombinácii 
vhodných poveternostných podmienok a 
pilotovej zručnosti, ktoré umožnia klzáku, akým 

je aj padákové krídlo, udržať sa čo najdlhšie 
vo vzduchu a preletieť rôznu vzdialenosť. Pre 
mňa paragliding znamená asi toľko, že si hore 
odpočiniem, relaxujem, každým letom mám 
možnosť naučiť sa niečo nové, lepšie poznať 
prírodu a seba samého.
Zbrázdili ste nebo nad celým Slovenskom, 
ale aj v rôznych zahraničných krajinách. Kde 
sa vám najlepšie lieta?
Výborné podmienky sú u nás v Donovaloch, 
ktoré sú akousi mekkou slovenského paragli-
dingu, keďže je tam lanovka a super prístup. 
Milujem aj prelety vo Vysokých Tatrách, kde 
môžeme lietať do výšky 3-tisíc metrov, aj keď 
tu platia pre nás rôzne zákazy. Precestoval 
som rôzne krajiny, len minulý rok som lietal v 
13 štátoch. Zúčastnil som sa aj na špičkových 
Majstrovstvách Slovenska, Česka a Poľska, ktoré 
sa konali v Macedónsku, kde sa  lieta aj svetový 
pohár. V jednom preteku bolo až 150 pilotov, 
čo bolo úžasné. Najbližšie nás čaká Hike and fl y 
súťaž X-Pyr v Španielsku.
Čo je základom takýchto pretekov?
Pomerne jednoduchá myšlienka, ktorá je spo-
ločná pre všetky outdoorové športy, teda do-
stať sa v čo najkratšej dobe z bodu A do bodu 
B za použitia nejakého športového prostriedku. 
Tými prostriedkami sú naše nohy, zariadením je 
padák a miestom sú hory.
Kde sa vám najlepšie pristáva?
Na pevnine ☺. A najlepšie na zelenej pokosenej 
lúke. V krízovej situácii je možné aj pristátie na 
vode. ☺ 
Aký je váš najdlhší let na Slovensku? 
Je to prelet v smere od Trenčína po maďarské 
hranice – cez 130 kilometrov. Pokiaľ mám dob-
rú informáciu, vôbec najdlhší let v tomto športe 
má 515 kilometrov v Brazílii. Počas dlhších letov 
musíme riešiť pitný režim a stravovanie, naj-
vhodnejšie sú napr. proteínové tyčinky. Keďže 
je človek celý deň na slnku ofukovaný vetrom, 
je to fyzicky i psychicky veľmi  namáhavý šport 
pre organizmus. Podľa odhadu Leteckej asociá-
cii SR sa tomuto športu viac - menej pravidelne 
venuje na Slovensku asi 2 500 - 3-tisíc ľudí. S 
týmto športom môže záujemca  začať v pät-
nástke  a venovať sa mu dovtedy, kým to dovolí 
jeho zdravotný stav.
Stalo sa niekedy, že vám let nevyšiel, alebo 
ste boli v ohrození? 
Let trvá aj niekoľko hodín a preletíme desiatky 
kilometrov. Nebezpečenstvo vždy hrozí, ale 
možno ho minimalizovať napríklad vo chvíli, 
keď sa na štarte rozhodujeme či letieť alebo 
neletieť do tých alebo iných meteorologických 
podmienok.
Čo by ste odkázali tým, ktorí začínajú v 
paraglidingu?
V tomto športe je dôležité udržať si vlastné ego 
na uzde.                           Renáta Chosraviová

Jakub Strmeň: V paraglidingu je dôležité 
udržať si vlastné ego na uzde   
Túžba lietať je taká stará, ako sama história človeka. Tejto túžbe, 
presnejšie leteckému športu paraglidingu, ktorý má na Slovensku takmer 
30-ročnú históriu, podľahol aj Ing. Jakub Strmeň, čerstvý absolvent 
študijného programu informačné a riadiace systémy vo výrobnej 
technike na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky 
Technickej fakulty. Cross country - alebo prelety, to znamená hľadanie 
termických stúpavých prúdov, sú pre neho to pravé orechové.

Foto: archív JS
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S pietou

Práve vyšli

Maratón Praha je jedným z najkrajších mara-
tónov na svete. Štart i cieľ sú na Staromestskom 
námestí, trať vedie srdcom metropole, pozdĺž 
Vltavy  a cez  rôzne pražské štvrte.  Na tohto-
ročnom, ktorý sa konal  8. mája,  reprezentoval 
našu univerzitu Ing. Jozef Čurlej, PhD., z Fakulty 
biotechnológie a potravinárstva. „Pod hlavič-
kou SPU v Nitre som zabehol  čas 02:59:20 a 
dostal som sa tak pod magickú trojku,“ prezra-
dil bežec Jozef Čurlej, ktorý sa na pražskom 
maratóne zúčastnil už po piatykrát. Trať repre-
zentovaná pražskými mostmi, nábrežím Vltavy 
či  mačacími hlavami zanechala v ňom  veľmi 
pozitívny dojem. „Atmosféra  mesta, sprievod-
né hudobné podujatia rozmiestnené po celej 
dĺžke trate a najmä záujem divákov dáva Ma-
ratónu Praha punc zlata. Vďaka tomu sa vždy 
rád vraciam na takéto miesta a ak mi to o rok 
zdravie a okolnosti dovolia,  opäť sa popasujem 
s pražskými 42 kilometrami a 195 metrami.“
Budeme držať palce!            r

SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, 
že 2. júna 2016 nás vo veku 87 rokov navždy 
opustila bývalá dlhoročná  zamestnankyňa 
Katedry pedagogiky FEM (súčasné Centrum 
pedagogiky a psychologického poradenstva 
FEM) Júlia Bernáthová.   Na katedre pracova-
la  ako študijná referentka od jej vzniku v roku 
1964 až do roku 1984, keď odišla do dôchodku.          

Česť jej pamiatke!

SPEKTRUM

J. Čurlej: Piatykrát na 
pražskom maratóne

Zlatí volejbalisti SPU v Nitre

Odborári strávili sobotu pri  Neziderskom jazere

Volejbalisti VK Bystrina SPU Nitra sa stali majstrami slovenskej extraligy v sezó-
ne 2015/16 a získali prvý titul v histórii klubu.

Vo fi nálovej sérii na štyri víťazstvá proti Prešovu 
sa rozhodlo až v siedmom zápase na pôde sú-
pera, kde Nitra vyhrala 3 : 1 a stala sa majstrom. 
Oslavy titulu pokračovali niekoľko dní na klubo-
vej pôde, až vyvrcholili prijatím hráčov a realizač-
ného tímu na Mestskom úrade v Nitre počas mi-
moriadneho zasadnutia. Primátor Jozef Dvonč 
za prítomnosti rektora SPU prof. Petra Bielika a 
poslancov mestského zastupiteľstva poďakoval 
volejbalovým majstrom za reprezentáciu Nitry. 
O úspech našich hráčov sa významnou mierou 
zaslúžil tréner Marek Kardoš,  poďakovanie však 

patrí celému realizačnému tímu, sponzorom a 
priaznivcom volejbalu.

Bodku za úspešnou volejbalovou sezónou 
dala tzv. Majstrovská bodka, ktorú pripravil klub 
17. mája. Zlatí volejbalisti sa pred Športovou 
halou SPU stretli so svojimi fanúšikmi a priazniv-
cami volejbalu. Po predstavení hráčov a realizač-
ného tímu bola pripravená autogramiáda, foto-
grafovanie, občerstvenie a kultúrny program, v 
ktorom vystúpil Martin Herich a obľúbená nit-
rianska kapela Bijouterrier. 

Ing. Miroslav Štrbavý

Športová komisia OZ pri SPU zorganizovala 21. 
mája cyklozájazd k Neziderskému jazeru. Stepné 
jazero sa nachádza na území Rakúska a Maďar-
ska a patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové 
destinácie v Rakúsku. Vyznačuje sa jedinečnou 
faunou a fl órou a je zapísané do zoznamu sveto-
vého dedičstva UNESCO.  Na zájazde sa zúčast-
nilo 33 zamestnancov SPU a ich rodinných prís-
lušníkov. Určený bol najmä pre cyklistov, ktorých 
máme medzi sebou naozaj dosť, čo bolo zrejmé 
(podľa počtu bicyklov), už pri rannom pristavení 
autobusu. Po príchode do mestečka Podersdorf 

mali účastníci zájazdu na výber z rôznych mož-
ností trávenia tejto slnečnej májovej soboty. 
Väčšina „osedlala“ svojich dvojkolesových táto-
šov a pustila sa severným či južným okruhom 
okolo jazera. Niektorí účastníci zájazdu využili 
na prepravenie sa na druhý breh jazera kompu, 
najmä po tom, ako sa dozvedeli, že hĺbka vody v 
jazere dosahuje až 1,9 metra. Naspäť sa dopravili 
na bicykloch. Pred odchodom sa pri autobuse 
všetci stretli, viacerí síce poriadne unavení, ale 
bez zranení, s pocitom pekne prežitého dňa.
                          Roman Récky, predseda ŠK OZ

SKRIPTÁ
J. Weis a kol.: Chov netradičných druhov vtá-

kov, 1. vydanie, náklad 120 ks, cena 4,60 €.
UČEBNICA
 E. Marišová - B. Pavlíková: Chapters From The 

Private International Law, 1. vyd., 120 ks, 6,50 €.
VEDECKÁ   MONOGRAFIA
P. Haščík a kol: Vplyv rôznych kŕmnych aditív vo 

výžive kurčiat na ich mäsovú úžitkovosť  a kvali-
tu mäsa, 1. vyd., 100 ks, 3,50 €.

PUBLIKÁCIE Z PROJEKTOV
G. Kuczman: Katalóg architektonických štúdií z 

kurzu záhradno-krajinného dizajnu,  1. vyd., 50 
ks, nepredajné.

R. Savov: Selected Chapters from Strategic Ma-
nagement, 1. vyd., 50 ks, nepredajné.

I. Ubrežiová: Selected Chapters from Interna-
tional Management and Entrepreneurship, 1. 
vyd., 50 ks, nepredajné.

Vydavateľstvo SPU

Neziderské jazero 
patrí medzi najobľú-
benejšie dovolenkové 
destinácie v Rakúsku Foto: Peter Magdina



WHAT`S UP?

E – KU Inštitút JaIK v Nitre má oprávnenie vykonávať štátne jazykové 
skúšky. Inštitút súčasne ponúka prípravné kurzy na štátnice. Jedným z nich 
je aj moderná forma dištančnej prípravy, tzv. Blended Learning. Tento prí-
pravný kurz kombinuje prezenčnú fázu (“zoči-voči” s lektorom) a učenie 
cez internet, čo zohľadňuje individuálne potreby študujúceho. Na úlohách 
pracuje podľa svojich časových možností, t. j. kedykoľvek a kdekoľvek. Prá-
ve v lete E – KU ponúka zvýhodnenú cenu tohto prípravného kurzu. Prípra-
va vhodne korešponduje s termínom uzávierky na jesenný termín štátnych 
skúšok.

Cena (do 15. 7. 2016): 148 € (pôv. cena: 168 €)

Štátne jazykové skúšky v jesennom termíne
Uzávierka: 16. 9. 2016

Blended Learning - príp. kurzy na štátnice C1 a B2 z AJ

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
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ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY

 Prihlášky aj online!




