
Pri tejto príležitosti sa 2. júla v Divadle 
Andreja  Bagara v Nitre konal slávnostný 
koncert, na ktorom sa stretli nadšení folk-
loristi, bývalí a súčasní členovia súboru a mi-
lovníci folklóru. Myšlienkou bolo propagovať 
zachovávanie ľudovej kultúry a tradícií. Pred-
stavenie s názvom Zobor náš, tu nás máš tvor-
covia rozdelili do dvoch častí. Prvá - Rodinné 
striebro - bola venovaná významným osobnos-
tiam súboru z predchádzajúcich období, pri-
mášom, speváčkam, spevákom a tanečníkom, 
ktorí po sebe v súbore zanechali výraznú stopu 
a dosiahli osobný úspech. Druhá časť - Súčasné 
rodinné zlato, predstavovala výber najlepších 
programových čísel súboru z predchádzajú-
ceho obdobia, najmä tancov a piesní z okolia 
Nitry, obohatená bola aj o novú choreografiu s 
tematikou spracovania hrozna a vína z dielne 
choreografa a režiséra Martina Urbana. Podu-
jatie bolo zrealizované s podporou SPU, mes-
ta Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja a 
Fondu na podporu umenia.

Ocenenia významným osobnostiam 
Pri príležitosti 60. výročia založenia FS Zobor 

rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
udelil ďakovné listy za významný prínos v ob-
lasti umeleckého vývoja FS Zobor, reprezentáciu 
a šírenie slovenskej ľudovej kultúry a dobrého 
mena SPU doma i v zahraničí osobnostiam, kto-
ré sa významne podieľali na umeleckom a orga-
nizačnom vedení súboru v jeho novodobej ére 
od konca 80-tych rokov minulého storočia: prof. 
Ing. Ondrejovi Debrecénimu, CSc., Ing. Viliamo-
vi Hubinskému, CSc., PhDr. Ing. Daniele Wolfo-
vej, prof. Ing. Branislavovi Bobčekovi, CSc., doc. 
Mgr. Ing. Danke Moravčíkovej, PhD., Jánovi 
Tóthovi, Ing. Mariánovi Járekovi, Ing. Romano-
vi Horníkovi, ako aj súčasnému vedeniu - Ing. 
Petre Hýžďalovej Zaujecovej, PhD., a Ing. On-
drejovi Debrecénimu. Okrem ďakovných listov 
rektor SPU odovzdal manažérke súboru P. Hýž-
ďalovej Zaujecovej aj symbolický šek v hodnote 
10-tisíc eur, určených na propagáciu a realizáciu 
výročného programu.                  r
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polnohospodár
Vážené kolegyne, 
kolegovia, milí študenti, 
dovoľte mi, aby som vás 
privítal na prahu nového 
akademického roka (AR). 
Osobitne vítam aj nových 
členov našej akademickej 
obce – študentov prvých 
ročníkov všetkých foriem 

štúdia. Sme veľmi radi, že ste si zvolili našu 
univerzitu za miesto svojho vysokoškolského 
štúdia. Uisťujem vás, že toto rozhodnutie po-
važujeme za veľký záväzok voči vám a celej 
spoločnosti. 

V AR 2016/2017 budú všetci študenti na ba-
kalárskom, inžinierskom aj doktorandskom 
stupni v 1. roku štúdia študovať v študijných 
programoch (ŠP), ktoré boli úspešne novoa-
kreditované v rámci komplexnej akreditácie 
univerzity. Fakulty SPU inovovali jednotlivé 
ŠP vzhľadom na potreby trhu práce a dobrej 
uplatniteľnosti absolventov v praxi. Okrem 
toho na FZKI začnú študovať študenti na  spo-
ločnom ŠP International Master of Horticultu-
re Science v spolupráci s Mendelovou univer-
zitou v Brne a Poľnohospodárskou univerzitou 
v Krakove, po ukončení ktorého absolventom 
bude udelený spoločný diplom uvedených 
univerzít. Na FEM na základe zmluvy o spolu-
práci so Štátnou poľnohospodárskou Timiria-
zevovou univerzitou v Moskve budú v novom 
AR študovať študenti obidvoch univerzít ŠP 
agrárny obchod a marketing, po ukončení štú-
dia sa im budú udeľovať dvojité diplomy.

Na FBP bol akreditovaný nový bakalársky ŠP 
potraviny a technológie v gastronómii v den-
nej forme štúdia. Na TF boli akreditované dva 
nové bakalárske ŠP a to - výrobné technológie 
pre automobilový priemysel v dennej a exter-
nej forme štúdia a obchodovanie a podnikanie 
s technikou v dennej forme štúdia, ktorý je 
spoločným ŠP s Technickou fakultou Českej 
zemědělskej univerzity v Prahe.

V AR 2016/2017 sa vzdelávací proces štu-
dentov bude realizovať spolu v 95 študijných 
programoch, pričom v prvom stupni štúdia vý-
učba bude prebiehať v 40 ŠP, v druhom stupni 
štúdia v 32 a v treťom stupni štúdia v 23 ŠP. 

Pokiaľ ide o počty študentov, v dlhodobej-
šom časovom horizonte možno konštatovať, 
že počet študentov študujúcich na SPU v I. a 
II. stupni v dennej forme štúdia je stabilizova-
ný okolo počtu 6 800, avšak v externej forme 
nám počet študentov klesá. V porovnaní s AR 
2010/2011 počet študentov v externej forme 
štúdia klesol o 60 %, najmä z dôvodu jeho 
spoplatnenia. Do budúcnosti možno predpo-
kladať, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa 
bude znižovať záujem o túto formu štúdia aj 
naďalej, nakoľko po komplexnej akreditácii 
vysokých škôl v SR sa predĺžila externá forma 
štúdia o jeden rok, čiže bakalárske štúdium 
bude trvať štyri roky a inžinierske tri roky. 

Pokiaľ ide o počty študentov na konkrét-
nych fakultách, odvíjajú sa od počtu vedecko-
pedagogických zamestnancov fakulty a mate-
riálno-technického zabezpečenia pracoviska. 
Celkovo najviac študentov (vo všetkých stup-
ňoch) študuje na FEM (2235), nasleduje FAPZ 
(1702), TF (1646), FBP (1013), FZKI (895) 
a FEŠRR (757).

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

Folklórny súbor Zobor, ktorého zriaďovateľom je SPU v Nitre a členmi sú prevažne štu-
denti univerzity, oslávil významné jubileum - 60. výročie svojho vzniku. 

Zhodnotiť doterajšiu spoluprácu a prediskutovať možnosti jej ďalšieho rozvoja bolo 
náplňou stretnutia vedenia Konfuciovho inštitútu v Bratislave - čínskeho riaditeľa 
prof. Li Quinfenga a riaditeľky Petry Kotuliakovej s vedením SPU v Nitre. 

Dvojročné MBA štúdium v anglickom ja-
zyku má ďalších úspešných absolventov. 
Obhajoby záverečných prác 11 študentov, 
na ktorých demonštrovali svoju odbornú 
pripravenosť a jazykovú kompetenciu, sa 
konali 12. a 13. septembra.

Vzdelávanie sa bude realizovať 
v 95 študijných programoch

Obhajoby záverečných 
prác na MBA štúdiu

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 

UNIVERZITA V NITRE

SLOVENSKÁ POL’NOHOSPODÁRSKA 

UNIVERZITA V NITRE

Folklórny súbor Zobor 
oslávil 60. výročie svojho vzniku

Ocenenie pre profesora 
Ondreja Debrecéniho

S vedením Konfuciovho inštitútu o realizácii 
a ďalšom rozvoji spolupráce s SPU

Letná škola 
čínskeho 
jazyka  

Druhý ročník 
opäť úspešný
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  Foto: archív FS Zobor

  Foto: za

Ocenený prof. O. Debrecéni (vľavo) spolu s man-
želkou Ing. Máriou Debrecéniovou, CSc., a pro-
rektorom pre vzdelávaciu činnosť prof. Dr.hab. 
Wojciekom Kapelaňskim       Foto: archív OD

Na slávnostnom zasadnutí Akademického se-
nátu Univerzity technológie a prírodných vied 
v Bydgoszczi v Poľsku, ktoré sa konalo 22. júna 
pri príležitosti osláv 65. výročia založenia vysokej 
školy, si prevzal medailu za zásluhy prof. Ing. 
ONDREJ DEBRECÉNI, CSc., bývalý dlhoročný 
vedúci Katedry špeciálnej zootechniky Fakulty 
agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Poľská univerzita ocenila jeho mimoriadne zá-
sluhy v posilňovaní dlhoročnej tradície spoluprá-
ce medzi oboma univerzitami, najmä v oblasti vý-
skumu, vzdelávania mladých pracovníkov a štu-
dentov a podpory kultúry, ako aj jeho príspevok 
k budovaniu dobrých priateľských susedských 
vzťahov medzi oboma krajinami. Prof. O. Debre-
céni si prevzal medailu z rúk rektora UTPV prof. 
dr hab. Antonia Bukaluka.                                                  r

Konalo sa 9. septembra na pôde univerzity. 
Hostí (na snímke) prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing. 
Peter Bielik, PhD., prorektorka pre vzdelávaciu 
činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., 
dekanka FEM prof. Dr. Ing. Elena Horská a vedúci 
KZVMVP Mgr. Vladislav Valach.  

V úvode stretnutia sa hostia oboznámili s úspeš-
ným priebehom a prínosom 2. ročníka Letnej 
školy European Studies & Agribusiness: Globa-
lization and Food Science, ktorú organizovala 
Fakulta ekonomiky a manažmentu pod záštitou 
SPU v spolupráci s Tianjinskou univerzitou v 
Číne. Hovorilo sa aj o podpore LŠ zo strany KI, 
organizácii workshopu v podnikateľskom pros-
tredí a pod.  Následne sa diskutovalo o príprave 
otvorenia Konfuciovej triedy na SPU. Ako infor-
moval Mgr. V. Valach, SPU splnila podmienky na 
jej otvorenie. V prípade, že bude schválená, s čín-
skymi partnermi budú rozbehnuté aktivity nielen 
v oblasti vzdelávania, výučby, ale aj kultúry.                                                                                                          

rch
O  2. ročníku Letnej školy čínskeho jazyka a vý-

učbe čínštiny na SPU čítajte na strane  4 a 5.

Skúšobnú komisiu tvorili domáci aj zahraniční 
odborníci. Predsedníčkou komisie bola prof. Dr. 
Ing. Elena Horská, dekanka FEM SPU v Nitre, 
členom komisie bol Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD., rektor SPU v Nitre a riaditeľ MBA štúdia, 
doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., doc. Mgr. Ing. 
Danka Moravčíková, PhD., a Ing. Peter Oremus, 
PhD., ktorý zastupoval odbornú prax. Zo zahra-
ničných partnerov v rámci siete AGRIMBA prijali 
pozvanie traja pedagógovia - doc. Elena Kovtun z 
Národnej univerzity prírodných a environmentál-
nych vied v Kyjeve, Ukrajina, Dr. Zsolt Csapo a Dr. 
Tunde Csapo z Univerzity v Debrecíne, Maďarsko.

Slávnostné odovzdávanie certifikátov MBA štú-
dia sa uskutoční 7. októbra 2016 v aule SPU v Ni-
tre.                              PaedDr. Irena Felixová, FEM

Záporožská univerzita má 
záujem o spolupracu s SPU

SPU navštívila 14. septembra trojčlenná dele-
gácia Záporožskej národnej technickej univerzi-
ty na Ukrajine pod vedením rektora prof. Sergija 
Borisoviča Belikova. 

Hostia predstavili svoju univerzitu a prezento-
vali záujem spolupracovať v oblasti vzdelávania, 

pokračovanie na strane 2
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Delegácia, ktorú viedol prezident ZWU prof. 
Ying Min, sa stretla s rektorom SPU prof. Pet-
rom Bielikom, zástupcami vedenia univerzi-
ty a fakúlt. Prostredníctvom prezentácií  sa 
hostia oboznámili s činnosťou SPU, fakúlt a 
pracovísk, ako aj s možnosťami spolupráce v 
rámci programu ERASMUS plus. So záujmom 
si prezreli aj VC AgroBioTech, BZ a areál SPU. 
Zástupcovia ZWU navštívili SPU na základe 
pozvania rektora prof. P. Bielika, ktorý sa s ve-
dením partnerskej univerzity stretol na výsta-
ve EDU EXPO v čínskom Ningbe v júni tohto 
roka. Na záver stretnutia vedúci predstavitelia 
oboch univerzít podpísali dohodu, ktorá roz-
širuje spoluprácu o výmenu študentov medzi 
inštitúciami.                 Mgr. V. Valach, KZVMVP                                                                         

Organizátori privítali v Nitre 1 300 
návštevníkov zo 60 krajín, ktorí ab-
solvovali bohatý program. Už v prvý 
deň si na Svätoplukovom námestí 
spolu s obyvateľmi Nitry mohli po-
zrieť vystúpenie FS Lúčnica. Program 

SKE obsahoval podujatia odborného charak-
teru (napr. IKU – medzinárodná kongresová 
univerzita, esperantologická konferencia a i.), 
kultúrneho (lit. pásma, koncerty, divadelné 
predstavenia), ako i organizačného charakteru 
(zasadania sekcií, výborov a pod.). Prebehli aj 
tri sprievodné podujatia: 20. medicínsky espe-
rantský kongres vo Fakultnej nemocnici v Nitre, 

kde sa rokovalo na tému Lekári a globalizácia: 
akí lekári sú potrební v novom storočí?, Stre-
doeurópske medzináboženské fórum – CEIF 
2016, kde boli diskusie o náboženskej tolerancii 
aj extrémizme (hostilo zástupcov až 7 sveto-
vých náboženstiev). Pod záštitou ministra ZV 
a európskych záležitostí SR Milana Lajčáka sa 
konala aj jazykovo¬politická konferencia krajín 
V4+, ktorej hlavnou témou boli Perspektívy ja-
zykovej komunikácie v EÚ. Zúčastnil sa na nej 
aj eurokomisár Vytenis Andriukaitis, zodpoved-
ný za zdravie a bezpečnosť potravín, ktorý svoj 
príspevok predniesol v esperante. 

Okrem zaujímavých prednášok o histórii a 
súčasnom stave slovenského jazyka a jeho kul-
túre esperantisti spoznávali krásy Slovenska, 
navštívili divadelné predstavenia v esperante,  
zatancovali si na koncertoch či diskotékach s 
esperantskou hudbou. Presne na Deň esperanta  

(26. 7. - deň, keď v roku 1887 vo Varšave vyšla 
prvá učebnica tohto jazyka) esperantisti v Nitre 
zasadili pred budovou SPU pamätný esperant-
ský strom. V predvečer záverečného dňa stov-
ky esperantistov vytvorili impozantný sprievod 
mestom a slávnostne pozdravili Nitranov. Pred 
DAB sa sprievod zavŕšil pokusom o slovenský 
rekord v hromadnom tancovaní slovenského 
tanga, do ktorého sa zapojilo 172 ľudí. 

Program kongresu sa zakončil hudobným 
festivalom, na ktorom zahrali slovenské, ale 
aj esperantské skupiny z Nemecka, Švédska a 
Litvy.   

Mgr. Katarína Krutá                                                                              

Predseda prípravného výboru 101. SKE v 
Nitre Peter Baláž zaslal rektorovi SPU Dr.h.c. 
prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., ďakovný 
list za aktívnu podporu a pomoc pri realizácii 
kongresu.„Aj Vašou zásluhou sa kongres, v 
rámci ktorého sa uskutočnilo celkovo 206 väč-
ších i menších akcií, stal skutočným festivalom 
kultúry a jazyka, ktorý mal za cieľ prispieť k 
riešeniu zložitej situácie sveta na poli medzi-
národného dorozumenia. Neoceniteľný bol Váš 
príspevok k zviditeľneniu Slovenska ako i mes-
ta Nitry, najmä jeho histórie, kultúry i jazyka 
medzinárodnému spoločenstvu,"     uvádza sa 
okrem iného v liste. Na záver Peter Baláž poďa-
koval za pozitívny prínos k priebehu kongresu, 
ktorý bol vysoko ohodnotený vedením Svetové-
ho esperantského združenia.                              r

Delegácia  
z Univerzity Zhejiang 
Wanli navštívila SPU

Rektor prijal 
predstaviteľov 
kórejských univerzít 

Svetový kongres esperanta v Nitre 
privítal účastníkov zo 60 krajín sveta

Nitrianska letná 
univerzita už deviatykrát 

Z úspešnej obhajoby dizertačnej 
práce medzinárodného  PhD. 
programu

Projekt NoGAP úspešne 
ukončený

SPU v Nitre navštívili 26. augusta zá-
stupcovia Zhejiang Wanli University 
(ZWU) z Číny. 

Tohtoročná NLU pre zvedavé a šikovné 
deti  z Nitry a okolia sa konala od 4. do 
15. júla. 

V priestoroch SPU a v uliciach mesta Nitry sa od 24. do 30. júla konali podujatia v rámci 101. 

svetového kongresu esperanta (SKE). 

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
prijal 12. júla na SPU šesť predstaviteľov z Ko-
rea University, Seoul National University a 
Chungbuk National University. Na stretnutí sa 
zúčastnila aj prodekanka FEŠRR pre zahranič-
né vzťahy prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., 
a doc. Ing. Loreta Schwarczová, PhD., vedúca 
Centra medzinárodných programov FEŠRR.

 Z otvorenia kongresu                      Foto: archív KK  

Pedagógovia absolvovali návštevu SPU v Nitre 
od 11. do 14. júla v rámci programu bilaterálnej 
spolupráce EU - Korea Agricultural, Food and 
Resource Economic Experts Building Project 
– Double Degree Consortium. Účastníci z part-
nerských univerzít sa zapojili do realizácie me-
dzinárodnej prípadovej štúdie organizovanej na 
FEŠRR v rámci programu International Master 
of Science in Rural Development - IMRD. Počas 
pracovnej diskusie boli identifikované viace-
ré prieniky pre vzájomnú spoluprácu v oblasti 
vzdelávania a pedagogických mobilít medzi na-
šimi univerzitami s možnosťou získania dvoji-
tého diplomu pre našich študentov, ako aj spo-
ločné vedeckovýskumné oblasti pre rozvoj spo-
ločných medzinárodných projektových návrhov 
a vedeckých publikácií v oblasti bioekonomiky, 
agrobiológie, ekológie a bioenergie.                   rch

SPU zaujala na výstave Agrokomplex
SPU sa aj tento rok zúčastnila na poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agro-
komplex v Nitre. Konala sa od 18. do 21. augusta.

Expozícia univerzity
SPU sa prezentovala expozíciou v pavilóne 

M1, ktorú pripravila Slovenská poľnohospodár-
ska knižnica pri SPU, Kancelária komunikácie 
a práce s verejnosťou a Botanická záhrada SPU. 
Záujemcom už tradične ponúka informácie o 
akreditovaných študijných programoch fakúlt, 
predstavuje najnovšie učebnice a vedecké mono-
grafie z Vydavateľstva SPU. V rámci expozície sa 
prezentoval aj Vysokoškolský poľnohospodársky 
podnik, s.r.o., Kolíňany a VC AgroBioTech. Do 
stánku SPU zavítalo viacero návštev, medzi nimi 
aj delegácia podnikateľov z Astrachánskej oblas-
ti v Rusku, zameraných na poľnohospodárstvo, 
potravinárstvo a cestovný ruch. Delegáciu, ktorú 
viedol predstaviteľ Astrachánskeho regionálneho 
inovačného centra a sprevádzal Pavol Vakoš z Mi-
nisterstva hospodárstva SR, privítal v stánku SPU 
rektor prof. Peter Bielik. 

Chuť tradícií a krásy vidieka
Už obľúbenou interaktívnou výstavou je aj ex-

pozícia Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR v pavilóne F, ktorú už tradične pripra-
vuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinier-
stva SPU v Nitre. Tento rok návštevníci mohli za-
žiť prehliadku s názvom Chuť tradícií a krásy vi-
dieka a dozvedieť sa napríklad ako upiecť chlieb, 
koľko semien býva v struku, čo rastie v pôde a 
čo na strome, ako sa postarať o zvieratká a i. „Ta-
kúto hravú expozíciu organizujeme už piaty rok 
a zo skúseností vieme, že deti, ale aj dospelých, 
zaujímajú najmä také prvky, ktoré môžu chytiť, 
vyskúšať, ochutnať, prípadne pohojdať sa či po-

skákať si na nich. Touto myšlienkou sme sa ria-
dili aj tentokrát,“ povedali autorky návrhu - Ing. 
Dominika Titková, Ing. Barbora Čakovská, PhD., 
a Ing. Monika Jančovičová, PhD. 

Na výstave Agrokomplex sa prezentovala svo-
jou expozíciou aj Technická fakulta SPU. Botanic-
ká záhrada SPU prostredníctvom svojho predaj-
ného stánku návštevníkom opäť ponúkla interié-
rové a exteriérové rastliny.  

Ocenenie Zlatý kosák 
Súčasťou výstavy je už tradične udeľovanie vý-

znamných ocenení, medzi nimi Zlatý kosák. V 
kategórii veda a výskum bola ocenená dvojdielna 
publikácia Mlieko a mliečne výrobky autorov Jú-
liusa Šnirca, Jozefa Goliana a kol., ktorú vydala 
SPU v Nitre v roku 2016. Autori v nej spracovali 
vedecké poznatky, praktické skúsenosti a nové 
technologické postupy spracovania mlieka a vý-
roby mliečnych výrobkov, najmä masla, kyslo-
mliečnych výrobkov a syra.                                                                                                                   

Renáta Chosraviová

Od roku 2008 toto úspešné podujatie absolvo-
valo 413 detí  vo veku od 8 do 11 rokov. V rámci 
projektu SPU a UKF v spolupráci s Mestom Nitra 
sa 59 účastníkov zapojilo do 19 aktivít. Medzi no-
vinkami bol aj mladý sinológ, hispanista, potravi-
nár, fyziológ či mikrobiológ. Aktivity boli zvolené 
tak, aby deti zaujali a vysokoškolskí odborníci od-
povede formulovali tak, aby im najmenší rozume-
li. Malí absolventi ukončili štúdium slávnostnou 
promóciou v Aule SPU v Nitre, v rámci ktorej im 
bol udelený certifikát s titulom Academicus Nit-
riensis Jr.

„Záujem o vysokoškolské štúdium treba rozví-
jať už v myslení tej najmladšej generácie, lebo v 
nich vidíme našich potenciálnych študentov.  Per-
ličkou je, že tí, ktorí už absolvovali NLU, sa k nám 
stále vracajú. To znamená, že sa im páčilo a sú si 
istí, že vždy môžu spoznať niečo nové,“  povedala 
prorektorka SPU doc. Roberta Štěpánková.      rch           

Viac informácií, fotogalériu a postrehy účastní-
kov NLU 2016 nájdete na:  
www.facebook.com/nlu2014

V rumunskom meste Kluž sa od 26. do 29. 
júla konalo záverečné stretnutie riešiteľov  7. 
rámcového projektu NoGAP: Komunita pod-
porujúca prenos poznatkov s cieľom užšie 
prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru. 
Riešiteľský tím projektu za SPU na stretnutí 
viedol rektor prof. Peter Bielik, ktorý projekt 
NoGAP lokálne koordinoval.

V rámci medzinárodného doktorandského 
programu Welfare, biotechnológie a kvalita ži-
vočíšnej produkcie sa 18. augusta konala ďal-
šia obhajoba dizertačnej práce v anglickom 
jazyku.

Projekt NoGAP prepojil výskum 
a inovácie a prispel k využitiu 
inovačného potenciálu malých a 
stredných podnikov na základe 

lepšej spolupráce s výskumnými pracovníkmi a 
využitia a prenosu poznatkov vyplývajúcich z 
výskumu. Cieľom projektu bolo posilniť spolu-
prácu krajín Východného partnerstva a vytvoriť 
spoločné poznatky a inovácie týkajúce sa spolo-
čenskej výzvy – bezpečná, čistá a efektívna ener-
gia. Konzorcium NoGAP tvorí 13 organizácií zo 
6 krajín, 3 z EÚ (Nemecko, Rumunsko, SR) a 3 
členovia Východného partnerstva (Bielorusko, 
Ukrajina, Gruzínsko).               VV

Študent Fakulty agrobiológie a potravinových 
zdrojov Ing. Róbert Herkeľ (Katedra výživy 
zvierat) úspešne obhájil prácu na tému Vplyv 
tekvicového a ľanového oleja na živinové zlo-
ženie konzumných vajec. Školiteľom absolven-
ta bol doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.,  vedúci 
KVZ. Priebeh obhajob, na ktorých sa už tradič-
ne zúčastňujú koordinátori spolupracujúcich 
univerzít prof. Giuseppe Maiorano z  University 
degli Studi del Molise, Campobasso v Taliansku 
a prof. Marek Bednarczyk z Univerzity techno-
lógie a prírodných vied v Bydgoszczi v Poľsku, 
organizačne zabezpečoval hlavný koordinátor 
za SPU v Nitre prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.                               

Doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., FBP

vedy a výskumu. Vedenie SPU ich oboznámilo 
s možnosťami spolupráce, ktorá sa môže reali-
zovať s jednotlivými fakultami, zapojením sa do 
činnosti VUA a pod. Prorektorka prof. E. Marišová 
informovala o možnostiach spolupráce v rámci 
výskumných projektov (najmä Horizont 2020), 
ale aj iných programov, ako Erasmus+, APVV, 
bilaterálnej spolupráce Slovensko-Ukrajina a Ná-
rodného štipendijného programu SR.               rch

Záporožská univerzita má 
záujem o spolupracu s SPU
pokračovanie zo strany 1

  Foto: za

  Foto: za

  Foto: za

  Foto: za

Radi uverejňujeme
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S hlbokým zármut-
kom oznamujeme, že 
6. augusta 2016 vo veku 
88 rokov nás navždy 
opustil prof. Ing. La-
dislav Ivanka, CSc.

Prof. L. Ivanka sa na-
rodil 14. mája 1928 v 

Oslanoch, okres Prievidza. Vysokoškolské štú-
dium absolvoval na VŠP LI v Košiciach. Po krát-
kom pôsobení v odbornej praxi nastúpil na VŠP 
v Nitre. Bol jedným z posledných žijúcich peda-
gógov, ktorí v roku 1959 stáli pri zrode dnešnej 
Fakulty ekonomiky a manažmentu. V roku 1960 
sa stal vedúcim Katedry účtovníctva, štatistiky 
a práva, z ktorej sa postupne vyprofilovala Ka-
tedra štatistiky (ale i ďalšie dve katedry), ktorú 
viedol až do roku 1971. Bol uznávaným odbor-
níkom, obľúbeným učiteľom a erudovaným ve-
deckým pracovníkom. V období, keď ešte nebo-
li možnosti využívania výpočtovej techniky, bol 
trpezlivým a ochotným konzultantom mnohých 
pedagógov VŠP pri štatistickej finalizácii výsled-
kov ich výskumu a jeho prezentácie. V rokoch 
1963 - 1966 bol prodekanom Prevádzkovo-eko-

nomickej fakulty. V prístupe k práci, ako i k štu-
dentom, bol zodpovedný a ústretový.

Pre svoje zásadové postoje v období rokov 
1968 – 1969 bol profesor L. Ivanka v období ná-
stupu normalizácie v roku 1971 prepustený zo 
služieb VŠP. Takmer 20 rokov nemohol vykoná-
vať svoju obľúbenú profesiu vysokoškolského 
pedagóga. V tomto období pracoval v Podniku 
racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a 
výživy v Bratislave, kde bol vedúcou intelektuál- 
nou osobnosťou pri tvorbe viacerých modelov 
automatizovaného systému riadenia v poľno-
hospodárstve. V roku 1990 sa vrátil na VŠP 
a pokračoval vo výučbe študentov až do odcho-
du do dôchodku v roku 1993. Prof. L. Ivanka sa 
významnou mierou zaslúžil o rozvoj a uplatňo-
vanie štatistických metód v rezorte pôdohospo-
dárstva. Bol členom viacerých vedeckých rád  
a odborových komisií. 

V osobe profesora Ivanku odišiel človek so 
vzácnymi ľudskými vlastnosťami, na ktorého 
budeme s úctou spomínať. Česť jeho pamiatke!

Za spolupracovníkov:  
kolektív Katedry štatistiky a operačného výskumu 

Za jeho žiakov: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.

Konferencia, ktorej garantom bol doc. Ing. 
R. Kasarda, PhD., a doc. Ing. J. Candrák, PhD.,  
z Katedry genetiky a plemenárskej biológie, 
bola zameraná na hodnotenie genetickej diver-
zity a produkčného potenciálu živočíšnych ge-
netických zdrojov. Zúčastnilo sa na nej 83 hostí 
a vedeckovýskumných pracovníkov z SPU a 
partnerských univerzít z ČR, Poľska, Rakúska, 
Chorvátska, Maďarska, Nemecka, USA a Ruska. 
Zastúpenie malo aj Ministerstvo pôdohospodár-
stva a RV SR, chovateľské zväzy, plemenárske 
služby, zúčastnili sa na nej aj úspešní chovatelia 
HD na Slovensku, manažéri živočíšnej výroby 
(ŽV) a absolventi SPU uplatnení v oblasti ŽV a 
poľnohospodárstva vôbec. Prezentovaných bolo 
62 príspevkov vo forme prednášok a posterov a 
7 prednášok od zahraničných hostí v dvoch sek- 

ciách. Príspevky boli rozdelené do 4 sekcií a 
sekcie špeciálne zameranej na postery. Svoje po-
znatky prezentovali aj mladí vedeckí pracovníci 
a doktorandi. Účastníci podujatia navštívili chov-
nú farmu jeleňov a muflónov vo Vištuku, ktorá 
ako jediná v Európe zabezpečuje riadenú repro-
dukciu jeleňov, danielov a muflónov a obozná-
mili sa so spôsobom ich chovu a inseminácie. 
Genetické dni uzavrel seminár pre chovateľov  
a chovateľské zväzy, ktorého cieľom bolo priblí-
žiť najnovšie poznatky z oblasti genetiky a šľach-
tenia dobytka a predstaviť možnosti ich využitia 
a rozvoja plemien chovaných u nás, ako aj  apli-
kovanie priamo do chovateľskej praxe. Ďalšie,  
v poradí 28. Genetické dni, sa uskutočnia v roku 
2018 v Českých Budějoviciach.                                                                                     

Ing. Kristína Candráková

Genetické dni 2016

Cieľom projektu bolo posilniť aktívne triede-
nie odpadu na pôde SPU. Zástupcom študentov 
v AS SPU sa ako neformálnej skupine podarilo 
získať finančné prostriedky na nákup interié-
rových kontajnerov na triedenie odpadu od 
Nitrianskej komunitnej nadácie a jej partnera 
ReydelAutomotive, a tak máme všetci, aj štu-
denti, od nového AR možnosť aktívne triediť 
odpad v areáli SPU. Jednou zo sprievodných 
aktivít projektu boli aj tzv. EnviroDays organi-
zované v rámci aprílových Nitrianskych uni-
verzitných dní, ktorých hlavným cieľom bolo 
zvýšiť povedomie študentov SPU, ale aj žiakov 
nitrianskych ZŠ a SŠ o ochrane životného pro-
stredia, najmä formou zavedenia triedenia od-
padu.

Farebne odlíšené kontajnery (stohovateľ-
né nádoby na smeti) na triedenie odpadu sú 
umiestnené v priestoroch pod aulou, na spojo-
vacích chodbách, v čitárni a vstupných halách 
jednotlivých fakúlt. Separovať - triediť budeme 
plasty (žlté kontajnery), papier (modré kon-
tajnery) a ostatný komunálny odpad (hnedé 
alebo červené kontajnery). Do modrých nádob 
patrí papier – kancelársky papier, noviny, časo-
pisy, letáky, brožúry, obálky, kartón. Nepatrí 
sem papier ani kartón kontaminovaný jedlom, 
ako napr. obaly od pizze. Do žltých nádob pat-
ria PET fľaše rôznych farieb (nezabúdať stlá-
čať). V priestore pod aulou a v objekte Fakulty 
záhradníctva a krajinného inžinierstva na Hos-

podárskej ulici je umiestnený Eco-box kontaj-
ner na baterky a elektrický odpad. Patria sem: 
elektrické a elektronické prístroje a zariadenia 
- počítačová, kancelárska a telekomunikačná 
technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, 
gameboye, baterky (vybité batérie, alkalické 
články, niklovo-kadmiové akumulátory, baté-
rie z hodiniek, autobatérie) a pod.

Na pracoviskách sa zvýšil počet kontajnerov 
na papier a plasty. Rovnako aj do nich sa trie-
dia odpady podľa informácií uvedených vyš-
šie. Do modrých kontajnerov patrí aj kartón, 
ktorý treba rozložiť, veľké kusy nechať polože-
né pri recyklačnej nádobe.

Nielen preto, že sme jedinou poľnohospo-
dárskou univerzitou na Slovensku, je našou 
úlohou ukázať, že nám záleží na stave život-
ného prostredia. Triedenie odpadu je jednou z 
aktuálnych nevyhnutností a prejavom kultúry 
a uvedomelosti súčasného človeka a týka sa 
každého. Na pôde univerzity, osobitne univer-
zity s prívlastkom „zelená“, je samozrejmos-
ťou. 

Na SPU spoločne vytvárame podmienky pre 
zlepšenie životného prostredia a sme hrdí na 
to, že študenti - mladí ľudia, ktorí sú v oblasti 
ochrany životného prostredia a udržateľnosti 
kľúčoví, majú záujem a sami sú iniciatívni aj 
v tejto oblasti.

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.,
Ing. Tatiana Svetlanská

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre sa pod záštitou deka-
na doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD., 7. - 9. septembra konali 27. Genetické dni.

Renovuj, redukuj, recykluj pre lepšiu budúcnosť... to je motto a názov projektu, ktorý 
vznikol v duchu myšlienky „zelenej univerzity“, z iniciatívy študentskej časti AS SPU a pro-
rektorky pre informatizáciu a rozvoj univerzity doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD.  

A bude sa triediť!

Záverečný workshop k medzinárodným projektom 

Centrum pedagogiky a psychologického po-
radenstva (CPPP) FEM, predtým Katedra peda-
gogiky a psychológie (KPP), na základe žiadosti 
podanej v marci 2015 o akreditáciu kurzov vyso-
koškolskej pedagogiky, ktoré sa na SPU organizu-
jú kontinuálne už od roku 1964, bola v októbri 
2015 úspešne zaradená do Indexu IGIP. Na odpo-
rúčanie medzinárodného monitorovacieho vý-
boru prezident IGIP udelil SPU titul Engineering 
Education Training Centre for International En-
gineering Educators. Vzdelávacie organizácie sa 
musia podľa kritérií IGIP reakreditovať každých 
päť rokov. 

O IGIP a používaní titulu
IGIP je medzinárodná spoločnosť pre inžinier-

sku pedagogiku  založená v roku 1972 na uni-
verzite v Klagenfurte, Rakúsko. Medzi jej ciele 
patrí zdokonaľovať vyučovanie technických pred-
metov, vytvárať z praxe vychádzajúce kurikulá, 
ktoré budú zodpovedať potrebám študentov aj 
zamestnávateľov, posilňovať využívanie médií vo 
vyučovaní a i.

Inžinieri - technici, ktorí absolvujú pedagogické 
štúdium v akreditovanej organizácii sú oprávne-
ní požiadať o zápis do medzinárodného registra 
kvalifikovaných učiteľov technických predmetov 
a používať titul ING. PAED. IGIP. Existencia regis-

tra aj titul ING. PAED. IGIP. vo všeobecnosti po-
zitívne vplývajú na spoločenské postavenie učite-
ľov technických predmetov a pomáhajú zvyšovať 
kvalitu odborného vzdelávania. V štátoch, kde 
IGIP pôsobí (v súčasnosti vyše 70 krajín vrátane 
väčšiny štátov EÚ), znamená tento titul kvalifiká-
ciu vyučovať technické predmety.

Udelenie tohto titulu znamená, že absolven-
ti Kurzov vysokoškolskej pedagogiky na CPPP 
FEM SPU (aj absolventi starších kurzov organi-
zovaných KPP FEM) môžu požiadať o zápis do 
Registra IGIP a o titul ING. PAED. IGIP. Podmien-
kou je, že sú inžinieri a majú minimálne ročnú 
učiteľskú prax. Žiadosť sa predkladá na formulári 
dostupnom na: www.igip.org/igip/ing-paed-igip, 
ktorý sa zasiela slovenskému monitorovaciemu 
výboru IGIP (prezident doc. Ing. Roman Hrmo, 
PhD., hrmo@dti.sk). Za zápis do registra sa platí 
administratívny poplatok.      

Teší nás, že môžeme zablahoželať prvej úspeš-
nej žiadateľke z Fakulty záhradného a  krajinné-
ho inžinierstva SPU a absolventke posledného 
behu Kurzu vysokoškolskej pedagogiky ING. 
PAED. IGIP. Beáte Novotnej, PhD., ktorej bol titul 
v roku 2016 pridelený.                              

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.,  
vedúca CPPP FEM

Titul ING. PAED. IGIP. na našej univerzite Za profesorom Ladislavom Ivankom

Išlo o jeden z najlepších rokov z hľadiska 
úrod. Podnik dosiahol veľmi dobré výsledky 
zberu obilnín a repky olejnej. Pšenice ozimnej 

sa urodilo v Kolíňanoch priemerne 7,09 tony 
na hektári, v Oponiciach 7,54 t/ha, pšenice jar-
nej celkovo 5,15 t/ha. Jačmeň jarný dosiahol 
v Kolíňanoch priemer 5,48 t/ha, v Oponiciach 
6,76 t/ha. U jačmeňa ozimného sme dosiahli 
v Kolíňanoch úrodu 6,13 t/ha, pšenice špaldo-
vej sa v Kolíňanoch urodilo 4,46 t/ha. Repky 
ozimnej sme pozberali 3,93 t/ha. Pokiaľ ide o 
celkový výsledok zberu obilnín, dosiahli sme 
úrodu 6,51 t/ha obilnín. Žatva bola náročná, 
s jej výsledkami sme však spokojní. Tento rok 
nám prialo aj počasie, ktoré sa podpísalo pod 
vysoké úrody. Jedna vec je však dobrá úroda 
obilnín, druhá jej speňaženie. O celkových vý-
sledkoch ekonomiky podniku rozhodujú iné 
plodiny najmä tekvica a osivová kukurica, kto-
ré vyzerajú nádejne, čiastočne cukrová repa a 
tiež sója na osivo. Realita je taká, že na výsled-
ky žatvy sa nepozerá na poli, ale v banke na 
účte.                                   rch

  JEDINÁ OTÁZKA                                                          
Ing. PETROVI BREZOVSKÉMU, PhD.,  
riaditeľovi Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o., Kolíňany

Ako hodnotíte výsledky tohtoročnej žatvy na VPP? 

V dňoch 6. - 8. septembra sa na SPU konalo záverečné stretnutie výskumných tímov SPU v Nitre 
a Univerzity SINGIDUNUM v Belehrade.

Pod vedením prof. E. Marišovej a prof. J. Mi-
lovanovičovej bilancovali dosiahnuté výsledky 
medzinárodnej spolupráce v rámci výskumných 
projektov APVV SK-SRB-2013-0031 Revitalizácia 
malých poľnohospodárskych fariem na pestova-
nie energetických rastlín a produkciu biomasy a 
projektu TR31078 Ekoremediácia poškodených 
pôd prostredníctvom pestovania cez výrobu agro-
energetických plodín.  

Počas dvoch rokov riešenia sa konali štyri 
workshopy striedavo v Belehrade a Nitre a dve 
medzinárodné vedecké konferencie - Rýchlo-
rastúce dreviny a byliny pestované na energetické 
účely (2015) a AGRO-Energia pre udržateľné poľ-
nohospodárstvo a rozvoj vidieka (2016). Riešiteľ-
ské tímy si počas workshopov a stretnutí vyme-
nili skúsenosti o doterajších postupoch a výsled-
koch pestovania energetickej pereniálnej trávy 
Miscanthus v pôdno-klimatických podmienkach 
Srbska a SR. Srbskí kolegovia predstavili metodi-
ky na identifikáciu marginálnych oblastí vhod-
ných na produkciu biopalív v Srbsku. Slovenský 
riešiteľský kolektív prezentoval výsledky výsku-

mu (Miscanthus, Salix, Populus) na experimen-
tálnej báze v Kolíňanoch, ako aj politiku podpory 
rýchlorastúcich drevín v rámci EÚ a legislatívnu 
úpravu využitia energie z obnoviteľných zdrojov 
v EÚ. Na základe experimentálnych údajov získa-
ných z pestovania energetických drevín a bylín a 
charakteristík tvorby ich biomasy v konkrétnych 
pôdnoekologických podmienkach boli vypraco-
vané návrhy interdisciplinárneho programu revi-
talizácie poľnohospodárskej farmy a hodnotenie 
efektívnosti pestovania rýchlorastúcich drevín 
a bylín. Výsledkom projektu sú publikácie v do-
mácich a zahraničných vedeckých časopisoch, 
medzinárodná monografia a model revitalizo-
vanej poľnohospodárskej farmy so začlenením 
pestovateľskej plochy na produkciu biomasy pre 
energetické účely. Verejnosť a potenciálni pod-
nikatelia v oblasti pestovania rýchlorastúcich 
drevín a produkcie biomasy majú možnosť zís-
kať praktické poznatky a právne poradenstvo z 
tohto výskumného projektu na webovej stránke: 
https://sites.google.com/site/sustainabilityofru-
ralareas/.   Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

  Foto: Jozef Pružinský

  Foto: za
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 LETNÉ ŠKOLY A WORKSHOPY                                                                                                                                 
SPU v Nitre počas letných mesiacov už tradične žije internacionalizáciou. Jednotlivé fakulty upevňujú vzťahy so zahraničnými univerzitami organizovaním 
letných študentských výmen. 

Po tom, ako sa naši študenti vrátili domov plní dojmov z Číny, FEM realizovala od 24. júna do 6. 
augusta na SPU v Nitre letnú školu – European Studies & Agribusiness: Globalization and Food 
Science pre 20 čínskych študentov z Tianjinu.

Študenti SPU si vyskúšali čínštinu v praxi.   
Čo im ponúkla univerzita Tianjin?

Čínski študenti získali poznatky z oblasti globalizácie 
a potravinárstva a spoznávali európsku kultúru

Pripravený program bol skutočne pestrý. Hneď 
prvý večer absolvovali kultúrny program, kto-
rým sprevádzal FS Zobor, spojený s ochutnáv-
kou tradičných slovenských pochúťok ako bryn-
dzové halušky, pirohy, strapačky a, samozrejme, 
slivovica. Ďalšie dni spestrili exkurzie a výlety do 
Bratislavy, na Červený Kameň, do Modry, Prahy 
a Viedne. Krásy Červeného Kameňa, Bratislavy, 
ale aj ochutnávky kvalitných slovenských vín v 
Modre a Trnave s čínsky hovoriacimi sprievod-
cami zabezpečil Dr. Šebo, ktorý vedie rodinnú 
firmu Chateau Modra a spolupracuje s FEM na 
tomto projekte. 

Cieľom LŠ bolo ponúknuť čínskym študentom 
okrem nových poznatkov v oblasti globalizácie 
a potravinárstva aj možnosť spoznať stredoeu-
rópsku kultúru. V rámci odborného programu 
absolvovali prezentácie na tému európskej integ-
rácie, spotrebiteľského správania a prehliadku 
VC AgroBioTech. O tom, ako vyzerajú slovenské 
tradície sa mohli presvedčiť na exkurzii na salaši 
v Zbojskej, kde si čínski študenti mohli vyrobiť 
syr, ochutnať žinčicu a produkty z ovčieho syra 
a mlieka. Tí najodvážnejší boli pasovaní za zboj-
níkov originálnym spôsobom, a síce výpraskom 
varechou, jedením cesnaku a mazaním masťou. 

Skvelým príkladom agroturizmu bola aj návšteva 
agro-biofarmy v Podkylave, kde sa oboznámi-
li s chovom hospodárskych zvierat a vyskúšali 
si prípravu osúchov. Nechýbal obed pripravený 
výhradne z produktov dochovaných a dopestova-
ných na farme.           

Svoj pobyt čínski študenti zakončili prezentá-
ciou projektov na tému Globalization in Food 
Science, na ktorej sa zúčastnila aj dekanka FEM 
prof. E. Horská, ktorá im odovzdala certifikáty. 

Čo dodať na záver? Druhý ročník letnej školy s 
Čínou bol opäť veľmi úspešný. Veríme, že v tom-
to dobre rozbehnutom projekte sa bude pokračo-
vať a všetci študenti si odnesú nezabudnuteľné 
zážitky.                 Ing. Tatiana Svetlanská, FEM

Druhý ročník Letnej školy čínskeho jazyka 
sa konal od 9. do 23. júla na Tianjin University. 
Zúčastnilo sa na ňom 16 študentov SPU, najmä z 
FEM. Okrem samotného štúdia čínštiny mali naši 
študenti možnosť oboznámiť sa aj so životom 
čínskych rodín v rámci tzv, Homestay programu. 
Študenti boli rozdelení do 5 skupín a v priebe-
hu niekoľkých dní strávili večery v čínskych ro-
dinách. Súčasťou LŠ bola aj výučba tradičných 
čínskych zručností ako nácvik Tai ji, vyrezávanie 
do kameňa, maľovanie masiek, nácvik čínskych 
piesní, kaligrafia a pod. Účastníci navštívili aj 
hlavné mesto Peking, odkiaľ sa vydali  na pre-
hliadku Veľkého čínskeho múru a Zakázaného 
mesta – bývalého sídla čínskych cisárov. V Pekin-
gu, v rámci kultúrnej akcie CEEC (Central and 

Eastern European Countries), ktorú organizoval 
Konfuciov inštitút, sa naši študenti - s podporou 
vedenia FEM a SPU - úspešne prezentovali spe-
vom a tancom. Po návrate do Tianjinu absolvova-
li záverečný test z čínskeho jazyka, ktorý obsaho-
val úlohy na počúvanie a čítanie s porozumením. 
Na záver kurzu dostali certifikát  o absolvovaní 
Letnej školy čínskeho jazyka. 

Pobyt v Číne obohatil všetkých účastníkov o 
dokonalejšie ovládanie čínštiny a jej uplatnenie v 
reálnych životných situáciách, spoznanie čínskej 
histórie, kultúry, tradícií a pamätihodností tejto 
krajiny.      PhDr. Jarmila Horváthová, PhD., FEM                                                         

 
Zážitky účastníka ČLŠ 2016 Pavla Grmana si 

môžete prečítať na www.polnohospodar.sk

Letné projektové aktivity FEŠRR
Po skončení letného semestra 2015/2016 sa aktivity na Fakulte európskych štúdií a regionál-
neho rozvoja sústredili na realizáciu niekoľkých projektových aktivít. Medzinárodné projek-
ty, na ktorých sa Centrum medzinárodných programov podieľa, sa v letných mesiacoch do-
stali do fázy realizácie najmä letných škôl, prípadových štúdií, videokonferencií či prípravy 
nových návrhov projektov.

Haldy Příbramského uránového revíru získajú novú tvár vďaka kreatívnym študentom. 

Vyšehradská asociácia univerzít organizovala od 27. júna do 9. júla na SPU v Nitre a Univerzite 
sv. Štefana v Gödöllő, Maďarsko, medzinárodnú letnú školu FOOD SCIENCE AND BUSINESS 
STUDIES: Traditions meet novelties.

SULANET na FEŠRR
Začiatkom júla FEŠRR ako koordinátor projek-

tu SULANET (Jean Monnet program) Udržateľ-
ný pôdny manažment v Európe, hostila letnú 
školu (LŠ), na ktorej sa zúčastnilo 13 študentov a 
mladých výskumných pracovníkov z Talianska, 
Poľska, Španielska, Bulharska, Uzbekistanu a 
SR. Prednášajúcimi boli experti a profesori z SPU 
a partnerských univerzít konzorcia v oblastiach: 
udržateľné hospodárenie s pôdou, environmen-
tálne, právne a ekonomické aspekty pôdy a pôd-
ny manažment. Súčasťou LŠ boli interaktívne 
praktické cvičenia, prípadové štúdie a odborné 
exkurzie, ktoré doplnili teoretické poznatky 
účastníkov. Nasledujúca LŠ projektu SULANET 
sa bude konať na Univerzite vo Foggii, v Talian-
sku.

IMRD už jedenásty raz
V júli sme na FEŠRR privítali účastníkov 11. 

Medzinárodnej prípadovej štúdie v rámci spo-
ločného inžinierskeho programu International 
Master of Science in Rural Development - IMRD. 
Prípadovú štúdiu absolvovalo 10 študentov z 
rôznych krajín (Kostarika, India, Nigéria, Ek-

vádor, Južná Kórea, Zimbabwe, Nemecko a 
Francúzsko). Študenti pracovali na ex-post 
hodnotení vybraných miestnych rozvojových 
stratégií, pričom cieľovými miestnymi akčnými 
skupinami boli MAS - Malohont a MAS – KRAS. 
Výsledky prípadovej štúdie, o ktoré už prejavili 
záujem cieľové skupiny z  praxe a  Ministerstva 
pôdohospodárstva a RV SR, budú zverejnené 
na webovej stránke prípadovej štúdie /www. 
fesrr.uniag.sk/en/case-study-2016/. Tohtoročná 
PŠ IMRD bola výnimočná tým, že konzorcium 
univerzít IMRD rozšírilo svoje partnerstvo o tri 
juhokórejské univerzity v rámci medzinárodné-
ho programu EU - Korea Agricultural, Food and 
Resource Economic Experts Building Project – 
Double Degree. Počas prvého týždňa prípadovej 
štúdie navštívili SPU a FEŠRR predstavitelia tých-
to inštitúcií, ktorí prejavili záujem o metodológiu 
organizácie prípadovej štúdie, nakoľko perspek-
tívne by sa v rámci programu IMRD mala podob-
ná forma praktického vzdelávania realizovať aj 
na juhokórejských partnerských univerzitách. 
Program IMRD sa okrem rozšírenia spolupráce 
o juhokórejské univerzity posunul vpred aj tým, 
že od AR 2016/2017 bude môcť ponúknuť štú-
dium a štipendiá pre študentov na univerzite v 
Španielsku, USA, Indii, Južnej Afrike či v Číne. 
Práve podmienky realizácie tohto štúdia boli 
predmetom nedávnej videokonferencie, do kto-
rej sa pracovníci FEŠRR zapojili.

Fakulta reflektovala aj na aktuálne letné výzvy 
na nové návrhy  projektov, ktoré sú v súčasnos-
ti v štádiu hodnotenia. Veríme, že sa na úspeš-
ných novoschválených projektoch budeme môcť 
čoskoro spolupodieľať.   

Loreta Schwarczová, CMP, FEŠRR, SPU

Skupina 12 študentov FEM sa od 29. mája do 
4. júna zúčastnila na exkurzii na partnerskej 
Wagenigen University & Research v Holandsku. 

Na úvodnom seminári sme sa oboznámili s 
hosťujúcou univerzitou, predstavili SPU a FEM 
a dve naše študentky úspešne prezentovali svo-
je záverečné práce. Nasledovala prehliadka uni-
verzitného kampusu, farmy, výskumných cen-
tier. Náš záujem vzbudil tzv. AlgaeParc, kde sa 
venujú výskumu využitia mikrorias na výrobu 
biopalív. Počas ďalších dní sa konala exkurzia 
do spoločnosti GfK, zameranej na prieskum 
trhu, návšteva najväčšej organickej farmy v 
Holandsku a osivárskeho podniku Rijk Zwaan, 
ktorý patrí k piatim najvýznamnejším v tejto 
oblasti na svete. Nezabudnuteľným zážitkom 
bola plavba loďou po prístave v Rotterdame či 

prehliadka Amsterdamu a historického mesta 
Breda. 

Koncom augusta (21. - 26.) sme na pôde FEM 
privítali 22 študentov z univerzity vo Wagenin-
gene. Pripravili sme pre nich návštevu bota-
nickej záhrady, vivária, VC AgroBioTech, VPP 
a historickej knižnice v Oponiciach. V rámci 
odborného programu sa konala exkurzia do 
spoločnosti Hubert J. E. v Seredi spojená s 
prednáškou o metódach výroby šumivého vína 
a destilátoch tejto značky, ako aj návšteva Bra-
tislavy, kde si holandskí študenti v softvérovej 
spoločnosti Eset vypočuli prezentáciu global 
marketing špecialistu o Eset značke. Počas po-
bytu spoznali slovenské tradície a ochutnali tra-
dičné jedlá na salaši v Zbojskej.

Ing. Ivana Váryová PhD., FEM

Na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry 
(KZKA) ČZU Praha sa od 20. do 24. júna kona-
la medzinárodná letná škola študentov odboru  
krajinnej a záhradnej architektúry s názvom 
Příbramské haldy alebo Možnosti hodnotenia 
a začlenenia háld Příbramského uránového re-
víru do vidieckej  krajiny. Dve trojčlenné sku-
piny z SPU v Nitre a ČZU Praha navrhli úpravy 
zelene a možného využitia priestoru haldy pri 
Pamätníku Vojna v Lešticích v revíri Příbram-
ských uránových háld (PUH).

V rámci LŠ prebiehali prednášky, exkurzia v 
Botanickej záhrade v Prahe a v riešených loka-
litách PUH spojená s prednáškou o riešenom 

priestore, návštevou múzea Vojna a terénnym 
prieskumom konkrétnej riešenej haldy. Študen-
ti realizovali svoje práce v ateliéri v priestoroch 
KZKA ČZU. Na záver sa konala prezentácia ich 
prác a vyhodnotenie LŠ za účasti zástupcov a 
vedenia KZKA ČZU - doc. Ing. arch. Jána Vaně-
ka, CSc. 

Účastníci LŠ z KZKA FZKI SPU - študenti  
1. ročníka inžinierskeho štúdia: Bc. Denis Be-
chera, Bc. Réka Császár,  Bc. Ivana Dermeková, 
Bc. Beáta Rybanská, pod vedením autora člán-
ku predstavili dva zaujímavé návrhy, za ktoré 
získali certifikáty.   

   Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD., FZKI

Počas dvojtýždňového programu organizá-
tori poskytli 30 účastníkom LŠ (študentom a 
učiteľom z Číny, Poľska, Ruska, Uzbekistanu, 
Gambie, Nigérie, Ghany, Indie, Iránu, Ukrajiny, 
Maďarska a SR) kvalitné prednášky, ktoré pre-
zentoval medzinárodný tím odborníkov. Súčas-
ťou programu bola aj návšteva špičkových slo-
venských a maďarských výskumných inštitúcií. 
Vyšehradskú cenu za najlepší projekt, ktorý 
študenti v rámci programu LŠ pripravili, získal 
Obozuwa Omokheka z Univerzity sv. Štefana. 
Prehliadky Nitry, Budapešti a Viedne boli prí-
jemným spestrením náročného programu.

 LŠ je jednou z aktivít, ktoré asociácia pravi-
delne organizuje. VUA, ktorá tento rok oslávi  
5. výročie svojho vzniku, združuje 55 univerzít 
z 23 krajín. Jej prezidentom je rektor SPU prof. 
Peter Bielik. 

  Mgr. V. Valach, KZVMVP

Foto: archív LS

FEM-kári na tematickej exkurzii v Holandsku

Študenti navrhli krajinárske využitie a začlenenie haldy 
Příbramského uránového revíru do okolitej krajiny

Úspešná letná škola VUA

Tento rok sa už druhýkrát realizoval zaujímavý, kultúrno-edukačný projekt – letná škola v 
spolupráci s čínskou univerzitou v Tianjine. Túto výmenu organizačne zabezpečuje a realizu-
je FEM SPU. Keďže na SPU sa začalo s výučbou čínskeho jazyka pod vedením lektora z Číny, 
naši študenti mali možnosť otestovať si svoje vedomosti a zažiť túto neobyčajnú kultúru práve 
vďaka uvedenému projektu. A čínski študenti zase pobudnúť na SPU v Nitre. 

  Foto: za

  Foto: archív FEM

  Foto: archív FEM
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Vďaka čínskemu lektorovi Zhangovi Chan-
ghuiovi, ktorý pôsobil počas dvoch AR na Ka-
tedre jazykov FEM SPU, dosiahli študenti úro-
veň strednej pokročilosti ovládania čínskeho 
jazyka. Tí, ktorí sa chcú v čínštine zdokona-
ľovať i naďalej, budú mať takúto možnosť i v 
pokročilom stupni v tomto AR.   

Pre účastníkov kurzu čínskeho jazyka 
máme v AR 2016/2017 dobré správy: okrem 
tradičných partnerov bude partnerom progra-
mu aj medzinárodná spoločnosť LEDVANCE, 
ktorej investorom je spoločnosť China’s MLS 
Electronics Co. Ltd., a teda prepojíme výučbu 
čínskeho jazyka s uplatnením v praxi. Spolu-

prácu a výberový seminár na tému Doing Bu-
siness in China prisľúbil aj člen Konfuciovho 
inštitútu v slovinskej Ľubľane, prof. Matevš 
Raškovič, ktorý je zároveň hosťujúcim pro-
fesorom na Shanghai University of Interna-
tional Economics and Business a spoločne 
rozbiehame výskumný projekt, zameraný na 
komparatívne štúdie spotrebiteľských prefe-
rencií spotrebiteľov v juhovýchodnej Ázii a 
strednej Európe vo vzťahu k funkčným po-
travinám. Participujúci študenti budú mať 
možnosť prezentovať výsledky výskumu na 
konferencii v Slovinsku.                                         

Prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka  FEM

ING. ŽANETA  
PAUKOVÁ, PhD.

Pracovná pozícia: 
prodekanka FEŠRR pre 
vzdelávaciu činnosť, 
pedagogička na Katedre 
ekológie
Miesto narodenia: 
Nitra 
Vek: 40

Čím ste chceli byť ako dieťa? 
Učiteľkou. 
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor? 
Na Fakulte záhradníctva a krajinného inži-
nierstva SPU odbor záhradníctvo, pretože ma 
vždy zaujímalo všetko, čo súviselo s rastlina-
mi, s prírodou. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať?
S mojou nebohou babičkou, ktorá bola úžas-
ná žena, vždy pozitívne naladená.
Z čoho ste mali v poslednej dobe najväčšiu 
radosť?
V pracovnej oblasti mi veľkú radosť urobilo 
ponúknutie miesta prodekanky pre výchovu 
a vzdelávanie. Teším sa z každej maličkosti, 
ktorú s mojimi kolegami, študentmi alebo 
inými ľuďmi vyriešime. V súkromnom živote 
nám obrovskú radosť z mojich troch detí. 
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Výhovorky ako sa čo nedá urobiť na hľadanie 
riešení.
Čo rada čítate?
Rada čítam romány z lekárskeho prostredia, 
zo slovenskej súčasnej literatúry, odborné 
knihy s prírodovednou tematikou. 
Aké máte koníčky?
Relaxom je pre mňa športovanie (bicyklova-
nie, korčuľovanie) na fraštackej hrádzi, vy-
chádzka s deťmi do Zámockého parku v Hlo-
hovci, turistika. Najnovšie je mojou srdcovou 
záležitosťou cvičenie jumping.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Neviem, či je to zlozvyk, ale niekedy  mám 
problém nechať veciam voľný priebeh a ne-
riadiť ich. Učím sa však, že nemusí byť všet-
ko práve tak, ako si to predstavujem.  
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?
Vážim si rodinu, zdravie, priateľov.
Máte nejaký obľúbený citát? 
Úcta je ústrednou hodnotou všetkých medzi-
ľudských vzťahov a všetkej činnosti. (Ansai) 
Len jedna vec je v živote cenná: aby človek 
strávil život v pravde a v spravodlivosti. (Au-
relius)                          rch

 V ZRKADLE                 

Výučba čínštiny na SPU VESELOU CERUZKOU 
Marcel Krištofovič

Agroilm sa blíži. Filmy sa 
budú premietať aj na SPU

Usporiadateľom je MP RVSR, organizátorom 
NPPC - VÚŽV Nitra. Prihlásených je vyše 130 fil-
mov z 26 krajín sveta. Novinkou je Galaprogram 
Agrofilmu „7 pôžitkov", ktorý sa bude konať 8. 
októbra v OC Mlyny. Jeho súčasťou budú i Far-
márske trhy - predaj lokálnych produktov mla-
dých farmárov s ochutnávkami, ako aj prednášky 
odborníkov z VÚŽV o zdravej výžive vrátane 
ukážok výroby niektorých produktov (napr. vý-
skumníckej klobásy). Premietať sa bude v NPPC 
- VÚŽV, OC Mlyny a na troch univerzitách. SPU v 
Nitre bude zapojená dvoma premietacími miesta-
mi. V utorok 4. októbra sa bude premietať v po-
sluchárni FEM od 9.00 do 13.00 h. Premietanie 
bude nielen pre študentov, ale aj pre odborníkov 
z praxe - členov Klubu poľnohospodárskych od-
borníkov pri SPU v Nitre. Spojené bude s disku-
siami s tvorcami filmov. V stredu 5. októbra bude 
premietanie prebiehať v ŠD A. Bernoláka. V ten 
istý deň sa vo VÚŽV Nitra bude konať diskusné 
fórum na tému Ekonomická udržateľnosť diferen-
covaných systémov chovu dojníc.                           r

Projekt, ktorého zámerom je sieťovanie a zdie-
ľanie znalostí medzi SPU, Nitrianskym samo-
správnym krajom (NSK) a Nórskym ústavom 
pre bioekonomiku v oblasti manažmentu od-
padového hospodárstva, je financovaný Nór-
skym finančným mechanizmom a spravovaný 
Úradom vlády SR. Hlavným cieľom projektu je 
aplikácia princípov obehového hospodárstva na 
celkové nakladanie s biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom (BRKO) vo vidieckych 
sídlach NSK. Prínosom by malo byť celkové 
zníženie množstva BRKO, zníženie nákladov 
spojených s jeho zberom a spracovaním, zníže-
nie znečistenia ŽP a zvýšenie recyklácie živín 
na území NSK. Výstupom projektu bude prí-
ručka optimalizácie nakladania s BRKO v NSK, 
prostredníctvom ktorej sa budú šíriť výsledky 
projektu. Zároveň bude slúžiť ako materiál pre 
miestnych obyvateľov, orgány štátnej správy a 
zainteresované strany. Výsledky budú prezen-
tované aj na konferencii 9. novembra 2016 v 
Mojmírovciach, zverejnené na stránke fakulty 

(www.fzki.uniag.sk) a šírené prostredníctvom 
obežníkových mailov.

Dňa 1. 1. 2016 vstúpil do platnosti v SR nový 
zákon o odpadoch, ktorý sprísňuje podmien-
ky nakladania s BRKO v obciach. Je zakázané 
skládkovať BRKO zo záhrad a parkov vrátane 
BRO z cintorínov. Zber záhradného (tzv. zele-
ného) aj kuchynského BRKO z domácností sú 
obce povinné v individuálnej bytovej výstavbe 
zabezpečiť buď formou pridelenia bionádoby 
alebo  kompostéra do každej domácnosti. Na 
Slovensku je v súčasnosti stále nedostatočne vy-
budovaná infraštruktúra na spracovanie BRKO 
(kompostárne, bioplynové stanice atď.), aj keď 
sa v posledných piatich rokoch zvýšili investície 
do výstavby takýchto zariadení hlavne v mes-
tách a väčších obciach. Na území NSK (6 343,4 
km) sa nachádza 15 miest a 339 ostatných obcí. 
V týchto vidieckych sídlach  žije 373 539 obyva-
teľov.                        Ing. Barbora Čakovská, PhD.,  

Ing. Lenka Lackóová, PhD., 
Ing. Anna Báreková, PhD., FZKI                             

Cieľom podujatia je udržiavať kontakt me-
dzi mladými vedeckými pracovníkmi z oblasti 
krajinného inžinierstva, záhradnej a krajinnej 
architektúry a záhradníctva, pokračovať vo 
vytváraní priestoru pre rozšírenie komuniká-
cie doktorandov, ktorí sú na začiatku svojho 
vedeckého pôsobenia a vytvoriť im priestor na 
prezentáciu svojich vedeckých príspevkov. Na 
11. ročníku sa zišli doktorandi a mladí vedeckí 

pracovníci zo SR, Čiech a Poľska. Prezentova-
ných bolo takmer 30 príspevkov z uvedených 
oblastí. Súčasťou programu konferencie bola 
prehliadka Brna a spoločenský večer. Záštitu 
nad podujatím mala dekanka FZKI SPU doc. 
Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekan AF MU v 
Brne doc. Ing. Pavel Ryanta, PhD., a primátor 
Brna Ing. Petr Vokřál.                                   

Ing. Andrej Tárník, PhD., FZKI

FZKI rozbieha projekt  
s nórskym partnerom a NSK
Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre schválili žiadosť o príspevok, ktorú 

predložila v rámci bilaterálneho fondu - opatrenie B v oblasti PA 21 – Zelené inovácie. 

Od 3. do 8. októbra sa bude konať  
32. ročník Medzinárodného filmového 
festivalu Agrofilm.  

Laureátmi Akademickej Nitry 2016 sa stali  súbory Hornád a Promni.  
FS Zobor získal strieborné pásmo 

Veda mladých 2016

Domácim laureátom 40. ročníka medzinárodné-
ho akademického festivalu folklórnych súborov 
Akademická Nitra 2016 sa stal FS Hornád z Ko-
šíc, zahraničným FS Promni z Poľska. Rozhodla 
tak 7. júla sedemčlenná odborná porota. Hornád 
pôsobiaci pri UPJŠ v Košiciach zvíťazil s progra-
mom Maľovaní v choreografii Mgr. Štefana Šteca. 
Promni, ktorý reprezentuje Varšavskú školu spo-
ločenských vied v Poľsku, si porotu i divákov zís-

kal pásmom s názvom Tańce Lachów Sądeckich. 
FS Zobor získal strieborné pásmo. V súťažnom 
vystúpení sa predstavil časťou nového programo-
vého čísla, vytvoreného pri príležitosti svojho 60. 
výročia, s názvom Gdo sťe víno slopať, mosí vinicu 
kopať. Autorom choreografie je režisér a choreo-
graf Martin Urban, hudobnej úpravy Marián Járek, 
program bol financovaný cez projekt podaný na 
Fond na podporu umenia.

Pri príležitosti jubilejného 40. ročníka festivalu 
Akademická Nitra organizátori udelili pamätné 
listy osobnostiam, ktoré stáli pri jeho zrode a 
významne sa podieľali na jeho organizovaní. Pa-
mätný list za dlhoročnú a mimoriadne aktívnu 
činnosť v prospech festivalu si prevzali aj peda-
gógovia SPU: prof. Branislav Bobček, prof. On-
drej Debrecéni, doc. Danka Moravčíková, prof. 
Vladimír Rataj a PhDr. Daniela Wolfová.             r

V ruskom národnom parku Kenozero sa od 18. 
do 23. augusta konala medzinárodná vedecká 
konferencia pri príležitosti 25. výročia založenia 
parku. SR reprezentovali traja prednášajúci - A.
Tóth (FZKI SPU v Nitre), A. Potaš (Pieninský ná-
rodný park) a S. Belova (Machaon International, 
NGO). Konferencia sa niesla v znamení výskumu 
pre prax, drevenej architektúry a súčasných vý-
ziev vidieckej kultúrnej krajiny. A. Tóth prednášal 
o historickom odkaze a kultúrnom dedičstve slo-
venskej vidieckej krajiny a riaditeľke národného 
parku odovzdal oficiálny pozdrav a dar od dekan-
ky FZKI doc. Klaudie Halászovej.                                r

Vo švajčiarskom Rapperswile sa 11. - 14. sep-
tembra uskutočnila výročná konferencia Európ-
skej rady škôl krajinnej architektúry (ECLAS) 
s názvom Bridging the Gap organizovaná HSR 
Hochschule für Technik Rapperswil. SPU na pod-
ujatí reprezentoval Ing. Attila Tóth, PhD., z FZKI, 
ktorý aj moderoval sekciu doktorandského kolok-
via na tému Zelená infraštruktúra, ekosystémové 
služby a mestské poľnohospodárstvo. Univerzitu 
reprezentoval aj na valnom zhromaždení ECLAS.

Za výsledky svojho doktorandského štúdia a 
aktívne pôsobenie v európskych združeniach kra-
jinnej architektúry mu 13. septembra  prezident 
ECLAS prof. Simon Bell (na snímke), odovzdal 
ocenenie Outstanding Student of the 3rd Cycle 
(Doctoral) Award 2016 (Vynikajúci študent 3. 
stupňa štúdia).                                        r

Na konferencii Kenozero

A.Tóth získal prestížne 
ocenenie vo Švajčiarsku

FZKI SPU v Nitre v spolupráci s Ústavom aplikovanej a krajinnej ekológie Agronomickej fakulty 
Mendelovej univerzity v Brne organizovala 7. - 9. septembra v Brne medzinárodnú vedeckú 
konferenciu Veda mladých 2016.

Chceš využiť vedomosti, ktoré získavaš v ško-
le, rád by si vyťažil zo svojho štúdia čo najviac a 
hľadáš dobrodružstvá a zážitky? Staň sa členom 
medzinárodnej študentskej organizácie AIESEC 
a získaj praktické skúsenosti z rôznych oblastí. 
Prihlásiť sa môžeš do 9. októbra. Viac na www.
aiesec.sk/clenstvo                                r

AIESEC ponúka

Foto: AT

Výučba čínskeho jazyka na SPU v Nitre v akademickom roku 2016/2017  bude pokračovať 
už tretím rokom.
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Dekan FBP SPU v Nitre oznamuje, že 
3. 10. 2016 o 9.00 h v posluchárni Z-01 pred-
nesie doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., do-
centka na Katedre fyziológie živočíchov FBP, 
verejnú inauguračnú prednášku na tému Bio-
technologické aspekty regulácie reprodukč-
ných funkcií samíc.
3. 10. 2016 o 11.00 h v posluchárni Z-02 pred-
nesie Ing. Anna Kalafová, PhD., verejnú habi-
litačnú prednášku na tému Kŕmne doplnky a 
kontaminanty, ich dopad na vnútorné prostre-
die a produkciu zvierat a o 13.00 h sa v zasada-
cej miestnosti na Katedre chémie (pavilón CH, 
1. posch.) uskutoční obhajoba jej habilitačnej 
práce Fytochemikálie a mykotoxíny vo vzťahu 
k produkčným ukazovateľom králikov.
12. 10. 2016 o 9.00 h v posluchárni Z-01 pred-
nesie doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD., 
docentka na Katedre fyziológie živočíchov 
FBP, verejnú inauguračnú prednášku na tému 
Metabolizmus antioxidantov v potravovom re-
ťazci.
12. 10. 2016 o 11.00 h v posluchárni Z-02 
prednesie Ing. Simona Kunová, PhD., verej-
nú habilitačnú prednášku na tému Analýza 
kritických bodov výroby mäsa a mäsových 
výrobkov a o 13.00 h sa v zasadacej miestnos-
ti na Katedre chémie (pavilón CH, 1. posch.) 
uskutoční obhajoba jej habilitačnej práce Mik-
robiologická stabilita mäsa kurčiat počas chla-
diarenského skladovania po aplikácii esenciál-
nych olejov.

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbo-
kým zármutkom oznamuje, že 7. júla 2016 
nás vo veku 89 rokov navždy opustil bývalý 

dlhoročný pedagóg  na Katedre manažmentu 
doc. Ing. Anton Bezák, CSc. 
Na poslednej ceste sme ho odprevadili na cinto-
ríne v Chynoranoch.              Česť jeho pamiatke!

 OZNAMUJEME             

 S PIETOU                                                               

SKRIPTÁ
J. Kopčeková - M. Gažarová: Náuka o potravi-
nách, 1. vydanie, náklad 300 ks, cena 5,10 €.
M. Balková a kol.: Konštruktívna geometria /
návody na cvičenia/, 1. vyd., 750 ks, 1,80 €.
J. Molnárová – J. Žembery: Rastlinná výroba I. 
Obilniny, strukoviny, olejniny, 1. vyd., 100 ks, 
5,50 €.
M. Bežo a kol.: Všeobecná genetika, 1. vyd., 
200 ks, 5,50 €.
J. Tulík a kol.: Logistika, 1. vyd., 200 ks, 4,30 €.
D. Országhová a kol.: Návody na cvičenia z 
matematiky, 1. vyd., 1000 ks, 2,30 €.
J. Hrubec – J. Cservenáková: Inžinierstvo kva-
lity produkcie, 1. vyd., 100 ks, 7,50 €.
M. Mariš: Ekonomika územného rozvoja /cvi-
čenia/, 1. vyd., 50 ks, 4,90 €.
UČEBICE
M. Valšíková: Kvalita a pozberová technológia 
záhradníckych plodín, 1. vyd., 100 ks, 7,60 €.
M. Knoll: Kvetinárstvo, 1. vyd., 100 ks, 6 €.
D. Šťastná – P. Šťastný: Špeciálna reprodukcia 
zvierat, 1. vyd., 600 ks, 9,50 €.
Ľ. Cagáň a kol.: Choroby a škodcovia záhrad-
ných rastlín, 1. vyd., 1000 ks, 10,40 €.
VEDECKÉ MONOGRAFIE
M. Balková: Posudzovanie denného osvetlenia 
v objektoch pre živočíšnu výrobu, 1. vyd., 100 
ks,  1,70 €.
A. Greń – P. Massányi: Antidiabetic and Antio-
xidant Potential, 1. vyd., 100 ks, 3 €. 

Vydavateľstvo SPU

 PRÁVE VYŠLI                  

Zisk zlatých medailí
Basketbalisti SPU nastupovali na turnaj ako pa-

pieroví favoriti. Skúsenosti, ktoré počas dvoch se-
zón zbierajú v extraligovom klube MBK SPU Nit-
ra, mohli naplno využiť na turnaji svojich roves-
níkov. V rámci univerziády sa predstavili v súboji 
s ďalšími tromi univerzitami. Najskôr si zmerali 
sily s vysokoškolákmi Technickej univerzity v Ko-
šiciach a vo večerných hodinách ich znalosti pre-
veril tím usporiadateľskej univerzity z Bratislavy. 
V oboch dueloch výrazne dominovali vysokoško-
láci SPU a po hladkých víťazstvách postúpili do 
finále.  V súboji o zlaté medaily, boli vyzývateľmi 
Nitranov študenti Žilinskej univerzity. Dramatic-
ké stretnutie ponúkalo celých 40 minút vyrovna-
nú partiu. Záver však zvládli lepšie naši študenti, 
ktorí získali pre Slovenskú poľnohospodársku 
univerzitu historicky prvé zlaté medaily z letnej 
univerziády. Za najlepšieho hráča basketbalové-

ho turnaja v rámci letnej univerziády 2016 bol 
zvolený Adam Samek (FEM). 

Výsledky zápasov basketbalistov SPU na letnej 
univerziáde SR 2016:

TU Košice – MBK SPU Nitra 58:106 (22:54) 
Body SPU Nitra: Bisaha 20, Petrovský 15, Bu-

kovič 12, Pánis 12, Kysela 7 (Samek 14, Šimončík 
12, Novysedlák 8, Štefek 6)

MBK SPU Nitra - STU Bratislava 121:46 (61:30) 
Body SPU Nitra: Pánis 40, Bisaha 20, Novysed-

lák 17, Petrovský 14, Šimončík 0 (Samek 19, Šte-
fek 11, Kysela 0, Bukovič)

Finále MBK SPU Nitra - ŽU Žilina 86:84 
(52:45)

Body SPU Nitra: Samek 26, Novysedlák 10, Pá-
nis 9, Bisaha 8, Kysela 8 (Štefek 25, Bukovič, Ši-
mončík)

Z klubu do reprezentačného výberu
Basketbalový klub MBK SPU Nitra v spolupráci 

so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou 
pokračuje v projekte, založenom na progrese 
mladých slovenských hráčov, študentov SPU. 
Hráči MBK SPU Nitra vlani v rámci účasti v slo-
venskej najvyššej súťaži postúpili do štvrťfinále. 
Ich plné súťažné a tréningové nasadenie  padlo 
na úrodnú pôdu a pozornosti širšieho senior-
ského reprezentačného výberu neušla trojica 
hráčov: Jakub Novysedlák  (FZKI), kapitán nit-
rianskeho basketbalového klubu, Adam Samek 
(FEM), ktorý v rámci Letnej univerziády 2016 
získal ocenenie za najlepšieho hráča a Adam Šte-
fek (FEŠRR). V reprezentácii do dvadsať rokov si 
svojimi výkonmi vybojoval miestenku aj študent 
TF Tomáš Pánis.         

Vedenie klubu MBK SPU Nitra gratuluje hrá-
čom k úspešnej reprezentácii a šíreniu dobrého 
mena univerzity a tímu. Zároveň touto cestou 
vyjadruje vďaku rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. 
Petrovi Bielikovi, PhD., a vedeniu univerzity za 
aktívnu pomoc pri činnosti spojenej s úspešným 
fungovaním vysokoškolského klubu. 

Mgr. Daniela Okošová, MBK SPU Nitra

Víťazi štvrtého ročníka Letnej univerziády 2016: 
(zadný rad zľava) Juraj Šimončík (FEM), To-
máš Pánis (TF), Adam Štefek (FEŠRR), tréner 
Peter Seman; (predný rad sprava) Dominik Bi-
saha (FEŠRR), Adam Samek (FEM), Jakub No-
vysedlák a Marian Kysela (FZKI), Lukáš Bukovič

Slovenská technická univerzita v Bratislave bola od 5. do 6. septembra dejiskom IV. Let-
nej univerziády Slovenskej republiky.  V širokom spektre športových disciplín si svoje 
zastúpenie našiel aj basketbal, ktorý v mene Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre úspešne reprezentovali jej vysokoškoláci. 

Basketbalisti SPU držiteľmi historicky 
prvých zlatých medailí z univerziády

Nitrania chcú pokračovať so študentmi 
v basketbalovom progrese

www.eku.sktel.: 037/654 24 56

e-mail: eku.os@eku.sk

Piaristická 2, 949 01 Nitra

E  - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
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Vysokoškolský projekt so slovenskými hráčmi v basketbalovom tíme MBK SPU Nitra vstupuje 
do tretieho ročníka. Zverenci P. Semana chcú nadviazať na ôsme miesto zo sezóny 2015/2016.

Oproti predchádzajúcemu ročníku nastali v 
družstve  len minimálne zmeny. V novej sezóne 
sa nepočíta s dvojicou Patrik Petrovský a Tomáš 
Ábel,  do nižšej súťaže prešiel Pavol Teplan. Z 
juniorského tímu BKM SPU Nitra sa pripojil Ma-
tej Trepáč, už v predchádzajúcej sezóne hral v 
A-tíme aj Dominik Bisaha, ktorý nechýbal ani 
na začiatku letnej prípravy.  Novozložený káder 
trénera Petra Semana doplnili legionári Quen-
tin Demeritte a Nikola Miloševič, ktorí už majú 
pozíciu v tíme istú. Najvýraznejšia posila však 
prišla do realizačného tímu, k Semanovi sa opäť 
pripojil bývalý tréner Komárna Dragan Ristano-
vič. 

 „Vysokoškoláci“ chcú zapracovať na viace-
rých herných činnostiach, podľa Semana však 
revolúcia basketbalového štýlu v novej sezóne 
nenastane:  „Chceli by sme posunúť našu hru o 
level vyššie. Byť trochu fyzickejší, zlepšiť efek-
tívnosť zakončenia. Ak sa nám to podarí, budú 
aj výsledky lepšie.“  Oproti predchádzajúcej 
sezóne bude oveľa ťažšie postúpiť do play off:  
„V súťaži pribudli dva tímy, ktoré sa slušne do-

pĺňajú. Každopádne však chceme postúpiť, inak 
by sme spravili krok späť, čo by sme museli vy-
hodnotiť ako naše zlyhanie,“ vyjadril sa Seman.

Súpiska MBK SPU Nitra na sezónu 2016/2017:
Prišli: Quentin Demeritte (KB Besa Peja - Ko-

sovo), Nikola Miloševič (Srbsko), Matej Trepáč 
(BKM SPU Nitra)

Zostávajú: Adam Samek, Juraj Šimončík, Lu-
káš Bukovič, Jakub Novysedlák, Tomáš Pánis, 
Dominik Bisaha, Marian Kysela, Adam Štefek, 
Ladislav Stojanov, Filip Pejovic

Ing. Michal Duchovič

Foto: Peter Baráth

ESN alebo Erasmus Student Network je 
jedna z najväčších neziskových študentských 
organizácií v Európe, zastupuje vyše 12-tisíc 
dobrovoľníkov z viac ako 305 lokálnych sekcií 
- klubov v 32 krajinách Európy, ktorí pomáhajú 
150-tisíc výmenným študentom ročne.

Kto sme? Vo väčšine prípadov tvoria naše 
rady študenti, ktorí sa vrátili zo svojho pobytu 
v zahraničí a svoj tzv. „Post Erasmus syndróm“ 
využívame na dobrovoľnícku činnosť, ktorou sa 
snažíme pomôcť zahraničným študentom na 
Slovensku.

Čo robíme? Zastávame záujmy medziná-
rodných študentov, zlepšujeme ich integráciu 
v novom prostredí, reprezentujeme ich práva a 
potreby, podávame informácie o zahraničných 
mobilitách, motivujeme domácich študentov k 
štúdiu v zahraničí, pomáhame domácim štu-
dentom integrovať sa po ich návrate z mobility, 
vážime si dobrovoľníctvo a aktivitu. Hlavným 

cieľom našej sekcie je fungujúci „buddy” (men-
torský) systém,  tiež organizujeme kultúrne 
večery, výlety, dobrovoľnícke aktivity a iné so-
ciálne podujatia. 

Chceš niečo pre seba urobiť, ale stále niečo 
hľadáš a sám nevieš čo? Chceš spoznať nových 
ľudí, zlepšiť sa v cudzom jazyku, cestovať a za-
žiť, čo si ešte nezažil? 

Pridaj sa k ESN a hodnotne vyplň svoj voľ-
ný čas, vylepši si organizačné a komunikačné 
schopnosti a zvýš tak svoje šance pri hľadaní 
práce po ukončení štúdia!

ESN SUA Nitra, 
esn.sua@gmail.com

ESN SUA Nitra: Urob niečo pre seba!

Foto: archív MBK

Foto: archív ESN
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