
Slávnostné oceňovanie 17 študentov bakalár-
skych, inžinierskych a doktorandských študij-
ných programov, na ktorom sa zúčastnili aj de-
kani a prodekani fakúlt, sa konalo 16. novembra 
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, 
ktorý si pripomíname aj ako Deň boja za slobodu 
a demokraciu. V úvode sa prítomným prihovori-
la prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka 
pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, ktorá priblížila 
17. november v spoločensko-historických súvis-
lostiach. V ďalšej časti programu spolu s doc. Ing. 
arch. Robertou Štěpánkovou, PhD., prorektorkou 
pre rozvoj univerzity a informatizáciu, predstavili 
študentov, ktorým bol na návrh fakúlt udelený ďa-
kovný list za vzornú reprezentáciu SPU. Prevzali 
si ho z rúk rektora prof. Petra Bielika.

Za FAPZ si ocenenie prevzal Michal Antala (2. 
ročník bakalárskeho štúdia), Bc. Adriána Sílešo-
vá (2. roč. inžinierskeho št.), Ing. Martina Tu-
negová (2. roč. doktorandského št.), za FBP Bc. 

Lucia Neužilová (2. roč. inž. št.), Bc. Daniela Gi-
baštíková (2. roč. inž. št.), Ing. Tomáš Jambor 
(4. roč. dokt. št.). FEM ocenila výsledky študenta 
Filipa Tkáča (2. roč. bak. št.), Bc. Miroslava Ben-
koviča (1. roč. inž. št.), Ing. Tatiany Svetlanskej 
(3. roč. dokt. št.), FEŠRR Bc. Mareka Poláka (1. 
roč. inž. št.) a Filipa Marinova (3. roč. bak. št.). 
FZKI navrhla na ocenenie Jakuba Mankovec-
kého (3. roč. bak. št.), Teréziu Kňazovičovú (3. 
roč. bak. št.), Ing. Marcela Goliana (3. roč. dokt. 
št.), TF Bc. Patrika Kósu (2. roč. inž. št.), Bc. Fi-
lipa Štefunka (2. roč. inž. št.) a Ing. Martinu Prí-
stavkovú (3. roč. dokt. št.).

Rektor prof. P. Bielik oceneným študentom za-
blahoželal, poďakoval za vzornú reprezentáciu 
univerzity a poprial im veľa úspechov v ďalšom 
štúdiu i mimoškolských aktivitách. „Úspech je 
zmesou tvrdej práce a veľkých snov,“ povedal na 
záver. Za všetkých ocenených sa vedeniu poďako-
vala študentka FEM Ing. Tatiana Svetlanská.       rch
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polnohospodár
Toto nie je konštatova-

nie, ale povzdych, ako 
ten čas letí, pretože sa 
nesplnili všetky naše 
želania a nepodarilo sa 
nám splniť všetky sľuby, 
ktoré sme dali našim 
najbližším a okoliu. My, 
ktorí prežívame obdobie 
rannej staroby, želania 

síce máme, ale sľuby radšej nedávame. Uka-
zuje sa, že pokiaľ ich vyriekneme, sú tu opäť 
Vianoce. Možno sa čitateľovi zdá, že odboču-
jem od témy Vianoc, ale nie je to tak. Relati-
vita času je základnou podmienkou života na 
tejto planéte, ale nerovnováha medzi želania-
mi a sľubmi je charakteristickým znakom ak-
tuálnej etapy ľudstva. Nerovnováhy v ľudskej 
pospolitosti nesedia poslaniu Vianoc - pokoj, 
láska, porozumenie. Preto je obdobie Vianoc 
nádejou pre vznik nového silného impulzu 
na zmenu vývoja v prospech ľudského citu, 
na ťarchu rastúceho anonymného, neosobné-
ho digitálneho sveta. Informácie sa valia na 
nás zo všetkých strán v rôznej kvalite a my 
nemáme čas o nich pouvažovať. Nemáme čas 
sa zastaviť  a hľadať iné podoby hodnotenia 
životného cyklu človeka. 

Často sa vraciame k spomienkam z detstva 
v súvislosti s prípravou na Vianoce. Úsilie 
bolo zamerané na upratovanie obydlia, dvo-
ra a hospodárskych budov, najmä však na 
„upratovanie“ medziľudských vzťahov. Uka-
zuje sa, a súčasný vývoj to svojím krízovým 
vývojom dokazuje, že vzťahy, trpezlivosť a 
komunikácia sa nemôžu podceňovať. Sku-
točný pokrok si vyžaduje spoluprácu ľudí, v 
ktorej má každý človek dôležitú úlohu. 

Čas Vianoc je obdobím bilancovania. Ak 
z pohľadu vyššie uvedeného konštatovania 
hodnotím činnosť Klubu poľnohospodár-
skych odborníkov pri SPU v Nitre, tak ju 
môžem charakterizovať ako cieľavedomú. Za-
meranú na propagáciu SPU a odvetvia výroby 
potravín na Slovensku, na podporu a rozvoj 
spolupráce medzi akademickou obcou a 
poľnohospodárskou praxou, zviditeľňovanie 
moderných, vzdelaných, šikovných a sympa-
tických mladých ľudí – študentov, ako aj na 
podporu záujmu mladej generácie o štúdium 
na SPU a prácu na vidieku. 

Aké mám teda želania do budúcnosti? 
Osobné, aby moje vnúčatá prežili život v 
mieri a porozumení. Ďalšie želania sú nevy-
hnutnosťou ich splnenia. Prial by som si, aby 
všade vo svete zavládol mier, aby sa ľudstvo 
dohodlo na zničení všetkých zbraní hromad-
ného ničenia. Ďalším mojím želaním je, aby 
sa zásadne posilnilo spoločenské postavenie 
pedagóga, zmenil jeho spoločenský status, 
lebo od angažovanosti a kvality pedagógov 
závisí postup spoločnosti v rozvoji vedeckého 
poznania, ktorý zaručuje úspech a prežitie. A 
do tretice, ako v rozprávke, kde dobro víťazí 
nad zlom, aby víťazom na trhu nebol výro-
bok, ktorý vyrobili ruky dieťaťa alebo vznikol 
v nedôstojných pracovných podmienkach. 

V mene Klubu poľnohospodárskych odbor-
níkov pri SPU v Nitre prajem celej akademic-
kej obci a členom klubu príjemné prežitie via-
nočných sviatkov, v novom roku veľa šťastia, 
zdravia a osobných a pracovných úspechov.  

   Doc. Ing. Peter Serenčéš, CSc., 
predseda KPO pri SPU v Nitre

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2016 rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bie-
lik, PhD., ocenil študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej 
práci, v športovej alebo voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami vzorne reprezentovali Slo-
venskú poľnohospodársku univerzitu.

Zástupcovia SPU pod vedením rektora 
Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., navští-
vili od 1. do 5. decembra významné part-
nerské univerzity v Ruskej federácii. Na 
Belgorodskej štátnej poľnohospodárskej 
univerzite rektorovi SPU udelili čestný titul 
Profesor honoris causa.

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

Už zase sú tu Vianoce... Vianočný pozdrav 
rektora SPU

Rektor SPU sa stal čestným 
profesorom Belgorodskej 
štátnej poľnohospodárskej 
univerzity
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Úspech je zmesou tvrdej práce a veľkých 
snov. SPU ocenila vynikajúcich študentov

Dekréty novým docentom
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Predvianočnú náladu vykúzlila aj výstava s rovnomenným názvom v Botanickej záhrade 
SPU. Viac čítajte na str. 6        Foto: erika Mňahončáková

Vážení kolegovia, 
milí študenti, 
ctení čitatelia,   
opäť sú predo dvermi 
Vianoce - najkrajšie 
sviatky v roku, symboli-
zujúce pocit dobra, po-
koja, rodinnej spolupat-
ričnosti, spokojnosti a 
pohody. Vianočné chvíle 
sú príležitosťou pripomenúť si to, čo nám kon-
čiaci sa rok priniesol, zaželať si splnenie prianí 
v  nastávajúcom roku a zároveň sa poďakovať. 
Rád by som sa poďakoval vám všetkým, kto-
rí ste prispeli k ďalšiemu úspešnému  roku v 
histórii našej alma mater a nastavili dôležité 
parametre na úspešné zvládnutie roku 2017, 
jubilejného pre našu univerzitu. Ďakujem všet-
kým, ktorí sa svojou zodpovednou činnosťou 
podieľate na rozvoji a šírení dobrého mena na-
šej univerzity. 

Prajem vám a vašim blízkym pevné zdravie, 
veľa šťastia a úspechov, príjemné vianočné 
sviatky v kruhu rodiny a úspešný nový rok!                    

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

pokračovanie na strane 2

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých 
radách príslušných fakúlt Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre, bol vedecko-peda-
gogický titul docent priznaný štyrom odborní-
kom: doc. Ing. Anne Kalafovej, PhD., z Katedry 
fyziológie živočíchov FBP, ktorá sa habilitovala 
v odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodár-
skych produktov, doc. Ing. Simone Kunovej, 
PhD., z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín 

FBP (6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych 
produktov), doc. Ing. Jurajovi Jablonickému, 
PhD., z Katedry dopravy a manipulácie TF (5.2.3 
Dopravné stroje a zariadenia) a doc. Ing. Jozefo-
vi Krilekovi, PhD., z Katedry environmentálnej 
a lesníckej techniky Fakulty environmentálnej 
a výrobnej techniky Technickej univerzity vo 
Zvolene (6.1.14 Mechanizácia poľnohospodárskej 
a lesníckej výroby).                  r

 Foto: za

Počas programu na Štátnej poľnohospodárskej 
Timiriazevovej univerzite v Moskve sa prof. P. 
Bielik stretol s rektorom prof. V. M. Lukomcom a 
ďalšími zástupcami fakúlt a pracovísk univerzity 
a prerokovali možnosti zintenzívnenia spoluprá-
ce v oblasti štúdia, vedy a výskumu. Zástupcovia 
SPU sa stretli aj so študentmi SPU, ktorí na ŠPTU 
absolvujú študijný pobyt. Dôležitým bodom 
programu bolo podpísanie dohody o spolupráci. 

Počas návštevy Belgorodskej štátnej poľno-
hospodárskej univerzity (BŠPU) sa zástupcovia 
SPU zúčastnili na zasadnutí vedeckej rady (VR) 
organizovanej pri príležitosti 38. výročia založe-
nia BŠPU. VR BŠPU rozhodla o udelení čestné-
ho titulu Profesor honoris causa rektorovi SPU 

Zľava: doc. J. Jablonický, doc. S. Kunová, doc. 
A. Kalafová, doc. J. Krilek         Foto: za  
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V úvode návštevy izraelského veľvyslanca pri-
jal rektor SPU Dr.h.c. prof. Peter Bielik, PhD., 
a prediskutovali možnosti spolupráce v oblasti 
vedy a výskumu s izraelskými univerzitami a 
inštitúciami. Z. A. Vapni ocenil aktivity SPU za-
merané na výskum a inovácie a prisľúbil pomoc 
pri identifikácii vhodných izraelských partnerov.

Následne navštívil VC ABT, kde ho v mene 
riaditeľky centra doc. Ing. Tatiany Bojňanskej, 
CSc., privítala vedecká tajomníčka centra Ing. 
Zuzana Kňažická, PhD. Vo svojej prednáške, na 
ktorej sa zúčastnilo vedenie SPU, vysokoškolskí 
pedagógovia, výskumní pracovníci, odborníci 
z praxe a  študenti, sa veľvyslanec Z. A. Vapni 

zameral na ekonomickú a politickú situáciu v 
Izraeli, inovácie, startupy a nové technológie 
v oblasti poľnohospodárstva a životného pro-
stredia. Ako uviedol, v súčasnosti Izrael patrí 

medzi najvyspelejšie poľnohospodárske krajiny 
na svete, odvetvie poľnohospodárstva zamest-
náva 4 % obyvateľstva. Poľnohospodárstvo je 
moderné, mechanizované. Najväčším problé-
mom v krajine je dostupnosť pitnej vody, riešia 
ho odsoľovaním morskej vody. Technológie sú 
však energeticky veľmi náročné a v Izraeli sa 
zaoberajú novými nízkoenergetickými metó-
dami odsoľovania. V rámci diskusie sa hovorilo 
najmä o finančných podporách poľnohospodá-
rom. Ako sa veľvyslanec vyjadril, štátne finanč-
né podpory vo forme dotácií sú nezanedbateľ-
né, sú však presne cielené a ich využívanie je 
prísne sledované. Samozrejme, bez spolupráce 
medzi vedeckými a poradenskými inštitúciami, 
farmármi a poľnohospodárskymi podnikmi by 
nevznikali vysoko vyvinuté technológie vo všet-
kých oblastiach. 

Na záver návštevy si veľvyslanec štátu Izrael v 
SR  prezrel vybrané laboratóriá VC ABT - Labo-
ratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie 
rastlín, rastlinných biotechnológií, experimen-
tálnej biológie, mikroskopických analýz, agro-
biodiverzity a genetických technológií, kde mu 
gestori jednotlivých pracovísk priblížili svoj vý-
skum a jeho využitie v praxi. Zavítal aj do expe-
rimentálneho pivovaru a Laboratória cereálnych 
technológií, kde ochutnal produkty vytvorené v 
rámci výskumných aktivít, ako aj do  Laborató-
ria výživy ľudí.                        Renáta Chosraviová

SPU v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre zorganizovala 
prednášku veľvyslanca štátu Izrael v SR Zviho Avinera Vapniho s názvom Výzvy vývoja a 
rozdiely medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami: Ako poľnohospodárstvo prispieva 
k stabilite vo svete a ako Izrael zdieľa svoje know-how s rozvojovými krajinami. Uskutoč-
nila sa 14. novembra v kongresovej sále VC ABT.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku bolo udeľovanie cien za vedu a 
techniku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
sa uskutočnilo 10. novembra v bratislavskej 
Incheba Expo. Medzi ocenenými bol aj Ing. 
Jaromír Vašíček, PhD., odborný zamestna-
nec Výskumného centra AgroBioTech SPU v 
Nitre a VÚŽV Nitra.

V priestoroch ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s., v Bratislave sa 1. decembra konalo slávnostné 
vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu Študentská podnikateľská cena 2016. Odbor-
ná komisia vybrala z 39 prihlásených piatich finalistov súťaže, medzi nimi sú aj dvaja študenti 
z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre – Bc. Marek Plachý a Bc. Matúš Krajčí, ktorý 
dostal aj cenu ministra školstva SR za najzaujímavejší študentský podnikateľský nápad. Obaja 
ocenení sú študentmi 1. ročníka inžinierskeho štúdia agrárny obchod a marketing.

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, ocenil pri príležitosti životného jubilea Ing. Alenu Jančuš-
kovú (60), tajomníčku Technickej fakulty a prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr., (50), vedúceho Katedry hy-
gieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva. 

Naštartovanie intenzívnej bilaterálnej spolu-
práce v oblasti vedy, vzdelávania a výskumu 
bolo predmetom stretnutia zástupcov maďar-
skej Univerzity Karola Eszterházyho (UKE) 
na čele s rektorom Dr. habil. Kálmánom Lip-
taiom, PhD., s vedením SPU v Nitre. 

  Foto: za

Izraelský veľvyslanec vystúpil s prednáškou 
vo Výskumnom centre AgroBioTech 

Rektor SPU ocenil jubilujúcich zamestnancov

pokračovanie zo strany 1

Jaromír Vašíček sa stal 
Osobnosťou vedy  
a techniky do 35 rokov 

Z fóra v Poľsku  
o inteligentných 
zelených mestách  

SPU podpísala zmluvy  
o spolupráci s Univerzitou 
Karola Eszterházyho

Hostí na pôde SPU privítal rektor Dr.h.c. prof. 
Ing. Peter Bielik, PhD., predsedníčka AS SPU doc. 
Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., a zástup-
covia fakúlt. V úvode stretnutia Mgr. Vladislav 
Valach, vedúci KZVMVP, predstavil štruktúru, 
vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť SPU. 
Následne Veronika Major-Kathi, vedúca Centra 
zahraničných vzťahov UKE, priblížila históriu 
univerzity, ktorá siaha až do roka 1774. V súčas-
nosti má univerzita štyri kampusy, lokalizované 
v meste Eger, Gyöngyös, Sárospatak a Jázberény. 
Jej štruktúru tvorí päť fakúlt. Ako sa predstavite-
lia UKE vyjadrili, majú záujem o intenzívnu spo-
luprácu s SPU v oblasti vzdelávania, výskumu 
a realizácie projektov. Na záver stretnutia bolo 
podpísané memorandum o spolupráci a bilate-
rálna zmluva o spolupráci v rámci programu Era-
smus+. 		 												rch                                                                                                             

Za SPU podpísal zmluvu o spolupráci rektor 
prof. Peter Bielik, za UKE rektor Dr. habil. Kál-
mán Liptai                     Foto: za  

Koncom novembra 2016 sa na pôde SPU v Nitre 
konal diskusný workshop s názvom Vidiek a 
poľnohospodárstvo: príležitosti, bariéry a výzvy 
pre interdisciplinárny výskum. Jeho cieľom bolo 
zdôrazniť potrebu interdisciplinárneho prístupu 
v súčasných výskumoch vidieka a poľnohospo-
dárstva, identifikovať aktuálne témy pre inter-
disciplinárny výskum, ozrejmiť úlohu a význam 
sociologického pohľadu, poukázať na nové prí-
ležitosti a výzvy, ako aj na možnosti a pozitívne 
príklady transferu výskumných poznatkov do 
spoločenskej praxe. Podujatie organizovala Sek-
cia sociológie vidieka a poľnohospodárstva Slo-
venskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bra-
tislave v spolupráci s Katedrou regionalistiky a 
rozvoja vidieka FEŠRR a Katedrou spoločenských 
vied (KSV) FEM. Činnosť Sekcie sociológie vidie-
ka a poľnohospodárstva SSS pri SAV bola obno-
vená v roku 2014 a jej inštitucionálnou základňou 
je KSV. Toto pracovisko sa dlhodobo orientuje na 
výskum sociálno-ekonomických a občianskych 
problémov spoločnosti predovšetkým vo vidiec-
kom a poľnohospodárskom prostredí. Kľúčovou 
výskumnou témou je transformácia vidieka a 
poľnohospodárstva v podmienkach integračných 
a globalizačných procesov. 

Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., FEM 

Cieľom podujatia je 
oceniť prácu vedec-
kovýskumných pra-
covníkov, dosiahnuté 
úspechy a ich prínos 
v oblasti vedy, tech-
niky či inovácií.

Galavečer Ceny za 
vedu a techniku bol 
výnimočný aj tým, 
že laureátom udelili 
sošku Ceny za vedu 
a techniku, ktorej 
nové výtvarné stvár-

nenie bolo prezentované 7. novembra v rámci 
slávnostného otvárania Týždňa vedy a techni-
ky na Slovensku 2016. Zlato-platinová plastika 
pretavená do skla z dielne umelca A. Sdoukosa 
symbolizuje celú škálu vedných disciplín, kto-
ré spolupracujú a smerujú k jednému ušľach-
tilému cieľu. Cena za vedu a techniku bola 
udelená v kategórii Osobnosť vedy a techniky, 
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, 
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popula-
rizátor vedy, Vedecko-technický tím roka. 

Ing. Jaromír Vašíček, PhD., získal ocenenie v 
kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 
za vedecký prínos v oblasti poľnohospodár-
skych a živočíšnych biotechnológií a biomedi-
cíny – charakterizácia a kryokonzervácia do-
spelých kmeňových buniek národných plemien 
hospodárskych zvierat. Ceny odovzdával minis-
ter školstva Peter Plavčan, ktorý upriamil pozor-
nosť na potenciál, ktorý vedeckovýskumní pra-
covníci pre spoločnosť predstavujú.                r

Vidiek  
a poľnohospodárstvo 
interdisciplinárnou 
optikou

Rektor SPU sa stal čestným 
profesorom Belgorodskej 
štátnej poľnohospodárskej 
univerzity

Medzi víťazmi Študentskej podnikateľskej ceny 
2016 je aj Matúš Krajčí a Marek Plachý z FEM

Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., za ak-
tívny prínos v prehlbovaní medzinárodnej spo-
lupráce univerzít strednej Európy s univerzitami 
v Ruskej federácii. Ocenenie si prevzal počas 
programu zasadnutia VR. BŠPU patrí medzi štyri 
najlepšie univerzity so zameraním na poľnohos-
podárstvo v Rusku, je jedným z najaktívnejších 
členov Vyšehradskej asociácie univerzít a nie-
koľko rokov aktívne spolupracuje s SPU v Nitre.                                                    

 Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP

Projekt organizovala mimovládna organizácia 
Junior Chamber International - Slovakia. Spolu- 
vyhlasovateľom bola Slovenská obchodná a prie-
myselná komora. Cieľom projektu je podporovať 
študentov v tom, aby pracovali na svojom podni-
kateľskom sne už počas štúdia a zároveň ho aj za-
čali realizovať. Hlavnou úlohou projektu je uká-
zať širokej verejnosti, že je možné budovať svoju 
firmu už počas VŠ a získavať nové vedomosti a 
zručnosti vysokoškolským štúdiom. Pridaná 
hodnota je aj v určitom návode ako zvyšovať za-
mestnanosť absolventov VŠ v SR. Zároveň sú títo 
študenti potenciálnymi zamestnávateľmi ďalších 
obyvateľov z rôznych regiónov SR. 

M. Krajčí bodoval ako včelár a výrobca špič-
kového medu z Liptova. Tím Mareka Plachého 
priviedol na svet Genaces – webové nákupné 
centrum, kde sa na jednej adrese stretávajú rôzne 

internetové predajne. Nakupujúci môže prechá-
dzať z jednej do druhej a na záver zaplatiť za ná-
kup iba jedno poštovné.

Medzi víťazmi boli aj študenti FEM SPU - Matúš 
Krajčí (druhý zľava) a Marek Plachý (prvý vpra-
vo)                                         Foto: archív MK, MP

Ing. A. Jančušková si z rúk rektora prof. P. Bie-
lika 24. novembra slávnostne prevzala Striebor-
nú medailu SPU za aktívnu riadiacu činnosť a 
zásluhy o rozvoj univerzity. Prof. J. Golian si 30. 
novembra slávnostne prevzal Bronzovú medailu 
SPU za aktívnu pedagogickú a riadiacu prácu a 
zásluhy o rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech 
SPU v Nitre.

Ing. A. Jančušková pracovala od roku 1984 do 
r. 1987 ako ubytovateľka a následne desať rokov 
vedúca prevádzky ŠD Nová doba. Od roku 1997 
do r. 2006 pôsobila ako tajomníčka FAPZ, ďalšie 
štyri roky vo funkcii kvestorky SPU v Nitre. Od 
júla 2010 až doteraz pôsobí na pozícii tajomníčky 
Technickej fakulty SPU.

Prof. J. Golian pracoval ako odborný asistent na 
Katedre prevencie chorôb a reprodukcie HZ FAPZ 
(1994 – 1996), Katedre výživy FAPZ (1996 – 2001) 
a Katedre výživy ľudí a hygieny potravín FAPZ 

(2002). V roku 2002 bol preradený na novovznik-
nutú Fakultu biotechnológie a potravinárstva, 
kde od roku 2003 až doteraz pôsobí vo funkcii 
vedúceho KHBP. V roku 2006 pripravil akredi-
tačný spis študijného programu bezpečnosť a 
kontrola potravín pre bakalársky aj inžiniersky 
stupeň štúdia, v súčasnosti je garantom inžinier-
skeho stupňa. V roku 2015 pripravil na akreditá-
ciu akreditačný spis ŠP potraviny a technológie v 
gastronómii, ktorý bol v roku 2016 úspešne akre-
ditovaný. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti 
sa venuje problematike zdravotnej bezpečnosti 
mäsa a mlieka, vysledovateľnosti a autentifikácii 
potravín, ako aj alergénov z potravín pomocou 
molekulárno-biologických metód.  

Obom jubilantom, ktorí sú zároveň absolventmi 
SPU, srdečne blahoželá aj vedenie fakúlt. Praje 
im pevné zdravie a veľa tvorivých síl pri realizácii 
dobrých myšlienok a plánov.                              rch            

Na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove sa 
28. novembra konalo 2. fórum Green Smart City 
pod záštitou primátora mesta. FZKI na podujatí 
reprezentoval Ing. Attila Tóth, PhD., ktorý pred-
nášal o skvalitňovaní životného prostredia miest 
pomocou zelenej infraštruktúry na príklade 
Nitry. Predstavil SPU v Nitre ako zelenú univer-
zitu, hovoril o historickom vývoji a premenách 
zelenej infraštruktúry mesta a ukázal súčasné 
projekty ozeleňovania kruhových objazdov, ulíc, 
ciest, námestí a parčíkov výsadbou drevín a trva-
liek. Po prednáške nasledovala panelová disku-
sia s odborníkmi.                                                 AT

  Foto: za
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Na druhý ročník podujatia na FEM zavítalo 
163 študentov z deviatich partnerských stred-
ných škôl, najmä gymnázií a obchodných 
akadémií z Nitry, Levíc, Vrábeľ, Šale, Serede, 
Nových Zámkov, Žiaru nad Hronom a Banskej 
Bystrice vrátane riaditeľov a výchovných porad-
cov. Hlavnou myšlienkou akcie je investovať 
čas do potenciálnych študentov FEM, keďže 
všetci stredoškoláci, ktorí sa na podujatí zúčast-
nili, chcú aj reálne študovať na FEM.

 Študijné programy predstavili zaujímavou 
formou

Aj tento raz bol pripravený zaujímavý od-
borný program so širokou škálou seminárov. 
Podujatie otvorila dekanka FEM prof. Dr. Ing. 
Elena Horská, ktorá na pôde SPU a FEM priví-
tala študentov a hostí, ktorí participovali na od-
bornom programe. Každý študent mal možnosť 
participovať na dvoch z 13 seminároch, v rám-
ci ktorých sa mohol oboznámiť so študijnými 
programami FEM.                    

Seminár „Biznis náš každodenný“ oboznámil 
študentov so ŠP ekonomika podniku, v rámci 
neho sa hravou formou snažili riešiť ekonomic-
ké problémy každodenného života. „Jablkový 
seminár“ bol zameraný na aktuálne svetové 

dianie v oblasti obchodu - spotreby – marketin-
gu, jeho cieľom bolo predstaviť ŠP obchodné 
podnikanie. Študenti sa dozvedeli zaujímavosti 
z oblasti produkcie a spotreby  jabĺk, ale aj to, 
ako obchodníci „ovplyvňujú“ nás zákazníkov, 
akými cestami európske krajiny exportujú jabl-
ká do Ruska aj napriek embargám a obchod-
ným obmedzeniam. ŠP účtovníctvo bol pred-
stavený prostredníctvom seminára „Peniaze na 
ceste“ a zároveň si študenti zábavnou formou 
overili poznatky z účtovníctva. Seminár „Čísla 
hýbu svetom“ im zase predstavil ŠP kvantitatív-
ne metódy v ekonómii a ukázal, kde všade sú 
čísla okolo nás - možno aj tam, kde ich vôbec 
nevnímame, ako ovplyvňujú náš život a aké je 
dôležité premýšľať nad číslami, ktoré sú nám 
servírované... Svoje manažérske zručnosti si 
študenti mohli otestovať v rámci seminára „Ma-
nažér“ a tiež získať informácie o ŠP manažment 
podniku.  V rámci seminára „Trade makes Eve-
ryone Better off“ zažili obchodovanie s agrár-
nymi komoditami, čo úzko súvisí aj so ŠP me-
dzinárodný obchod s agrárnymi komoditami, 
ktorý FEM ponúka aj v AJ – International Trade 
with Agrarian Comodities.  

Nie nadarmo sa hovorí: „Koľko rečí vieš, 

toľkokrát si človekom.“ Pravdivosť tejto starej 
múdrosti sme si možno nikdy neuvedomova-
li viac ako dnes. A práve na seminári „Jazyky 
okno do...“ sa študenti mohli dozvedieť viac o 
štúdiu cudzích jazykov na FEM, napr. aj o mož-
nosti štúdia čínskeho jazyka.

Pri voľbe seminárov si stredoškoláci mohli 
vybrať aj niečo zo sveta hlavolamov v rámci 
seminára „Rubikova kocka na 100 spôsobov“. 
Mohli uvidieť jedinečnú zbierku pozostávajúcu 
z 200 najrôznejších typov, druhov a variantov 
Rubikovej kocky. Na záver prebehla súťaž v 
skladaní Rubikovej kocky, víťaz si odniesol špe-
ciálny typ tohto hlavolamu.  

Seminár „Emócie a my“ bol  zameraný na 
marketingový výskum skrytých reakcií.  Dis-
kusia bez cenzúry sa uskutočnila v priestoroch 
Challenge Fund Team & Business Club FEM, 
kde sa študenti SŠ stretli s femkármi, ktorí im 
porozprávali prečo je „FEM tá pravá voľba a 
príležitosť pre najlepších“. Na fakulte sme pri-
vítali aj prof. Johna Westru z Louisianskej štát-
nej univerzity, ktorý prostredníctvom seminára 
„Life of student in the USA“ priblížil štúdium 
v USA, ako aj na LSU, keďže FEM pripravuje 
nový double deegree program s touto univerzi-
tou. Študentom sme ponúkli aj kúsok zo sveta 
v podobe seminárov „Handel mit einem deut-
schen Geschäftsmann – Niečo pre nemčinárov“ 
a „Indonesia at glance!“, kde mali jedinečnú 
možnosť spoznať Indonéziu na prvý pohlaď a 
ochutnať indonézske špeciality pripravené v 
spolupráci so zástupcami Indonézskej amba-
sády na Slovensku. Vyhradený bol aj priestor 
na stretnutie stredoškolákov so zahraničnými 
študentmi, ktorí  im porozprávali o svojich doj-
moch zo štúdia na FEM. Počas celého dňa sa 
stredoškolákom venovali  študenti z Challen-
ge Fund Team-u, za čo im patrí poďakovanie. 
Voľné chvíle počas celého dňa spríjemňoval aj 
maskot Femky. Po úspešnom absolvovaní Dňa 
vysokoškoláka stredoškoláci získali certifikáty 
o účasti.

Veríme, že aj 2. ročník projektu bol úspešný a 
naštartuje novú spoluprácu so strednými ško-
lami, ktoré nám vychovávajú nádejných vyso-
koškolákov.

  Doc. Ing. Natália Turčeková, PhD., FEM

Čo priniesol Deň vysokoškoláka na FEM? 
Podujatie Deň vysokoškoláka predstavuje stredoškolákom plnohodnotný deň na Fakulte 
ekonomiky a manažmentu SPU a dáva im príležitosť zažiť deň ako „riadny vysokoškolák“.

Na SPU vyučuje nová čínska lektorka Jingjing Li

Organizácia TEMPUS Public Foundation organizovala 15. - 16. novembra v Budapešti medzinárodný informačný seminár pre centralizované 
akcie spolupráce s partnerskými krajinami programu ERASMUS+. 

Od začiatku zimného semestra 2016/2017 pôsobí na Katedre jazykov FEM SPU v Nitre nová čínska lektorka Jingjing Li. Pokračuje vo výučbe čín-
skeho jazyka a šírení čínskej kultúry, teda v aktivitách, ktoré na SPU začal pred dvomi rokmi čínsky lektor Changhui Zhang. Slovensko je jej prvé 
pôsobisko v zahraničí.   

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU sa 16. 
novembra zúčastnila na slávnostnom vyhod-
notení a odovzdávaní cien víťazom súťažných 
aktivít 4. ročníka týždňa Hovorme o jedle, kto-
ré sa konalo v hoteli Carlton v Bratislave. 

Lektorka Jingjing Li je mladá, ambiciózna vy-
učujúca, ktorá vedie cvičenia z čínskeho jazyka 
v troch stupňoch pokročilosti – začiatočnícky, 
stredne pokročilý a pokročilý stupeň a tiež kurz 
čínskeho jazyka pre zamestnancov z SPU i verej-
nosť mimo univerzity. Napriek svojmu veku je 
skúsenou metodičkou a študenti i zamestnanci 
si krok za krokom postupne osvojujú neľahké 
pravidlá čínskej výslovnosti, základné tóny a zá-
klady konverzácie v čínskom jazyku. Jingjing Li 
študuje na Univerzite jazykov a kultúry v Pekin-
gu (Beijing Language and Culture University). Jej 
hlavnými predmetmi sú lingvistika a aplikovaná 
lingvistika, tento odbor štúdia sa tiež nazýva Mini 
OSN. Okrem vzdelávania domácich študentov sa 
táto univerzita špecializuje na vzdelávanie zahra-
ničných študentov v odboroch čínsky jazyk a čín-
ska kultúra.

Našu krajinu vníma ako pokojné a čisté miesto 
pre život. Ako hovorí, Nitra sa jej veľmi páči. 
„Keďže výučbu pravidelne končím večer, rada sa 

pozerám cez okno cvičebne na majestátny Zo-
bor, okrášlený žiariacimi svetlami. A vždy, keď 
prechádzam mostom ponad rieku Nitra, vidím 
kŕdle krúžiaceho vtáctva  a divé kačky plávajúce 
v rieke. Veľmi obľubujem túto pokojnú scenériu,“ 
podotýka. Tiež konštatuje, že napriek tomu, že 
Slovensko je malé svojou rozlohou, je bohaté 
na prírodné krásy a historické pamätihodnosti. 
Zatiaľ stihla navštíviť Bojnický zámok, Piešťany 
a Banskú Bystricu. „Všade som sa stretla s veľmi 
milými a priateľskými ľuďmi,“ teší sa.

Jediné prekvapujúce fakty pre ňu na Slovensku 
sú, že vlaky sú kratšie a idú pomalšie ako metro 
v Pekingu a tiež to, že chlapci a dievčatá môžu 
bývať v tom istom internáte. 

Jingjing tvrdí, že hoci je čínsky jazyk pre sloven-
ských študentov pomerne ťažký, oplývajú entu-
ziazmom pre osvojovanie si tohto jazyka. „Pozor-
ne počúvajú a koncentrujú sa na výklad nového 
učiva. Precvičujú si osvojené učivo v dialógoch, a 
tým si sami uvedomujú, čo už z čínštiny dokáza-

li zvládnuť, a to pomerne rýchlo. Na základnom 
stupni si študenti vyskúšali aj základy kaligrafie a 
musím povedať, že to zvládli výborne.“

Vo voľnom čase lektorka rada číta knihy, najmä 
romantické romány. Má tiež záľubu v čínskej ka-
ligrafii. Je nadšenou cestovateľkou a teší sa, že v 
budúcnosti bude mať ešte možnosti navštíviť a 
uvidieť ďalšie pozoruhodné miesta našej krajiny.          

PhDr. Jarmila  Horváthová, PhD., FEM

Hovorme o jedle

Stredoškoláci sa mohli oboznámiť aj so študijnými programami FEM              Foto: Tomáš Poláčik

Príklad dobrej praxe za SR - medzinárodný projekt ECAP – Budovanie kapacít  
vo vysokoškolskom vzdelávaní

Podujatie sa konalo v spolupráci so Slovenskou 
akademickou asociáciou pre medzinárodnú spo-
luprácu (SAAIC) a Rakúskou agentúrou pre me-
dzinárodné mobility a spoluprácu vo vzdelávaní, 
vede a výskume (OeAD). Zúčastnili sa na ňom 
aj predstavitelia Európskej komisie pre medziná-
rodnú dimenziu programu ERASMUS+ s partner-
skými krajinami. Každá zo zúčastnených krajín 
prezentovala úspešný príklad dobrej praxe me-
dzinárodného projektu. Za Slovensko bola oslo-

vená Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja SPU v Nitre, ktorá prezentovala projekt 
Zlepšenie kompetencií univerzít Centrálnej Ázie v 
oblasti poľnohospodárskej politiky so zameraním 
na ochranu životného prostredia a  pôdny ma-
nažment. Projekt sa rieši na fakulte od roku 2015 
v medzinárodnom konzorciu univerzít z Uzbe-
kistanu, Kazachstanu, ČR a Rakúska pod koor-
dináciou SPU. Počas seminára boli prezentované 
dosiahnuté parciálne výstupy projektu, ako aj plá-

nované aktivity, ktoré sa budú realizovať do roku 
2018. Súčasťou podujatia bola diskusia, v ktorej 
si účastníci mohli vymeniť skúsenosti súvisiace 
s riešením medzinárodných  projektov. FEŠRR sa 
prostredníctvom tohto podujatia prezentovala a 
propagovala na workshope „market place“, kto-
rého cieľom bolo sieťovanie novej spolupráce pre 
budúce projekty v rámci výziev programu ERA-
SMUS +.          Prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.,  
               koordinátor projektu ECAP na SPU v Nitre

Organizátorom projektu bola Slovenská poľ-
nohospodárska a potravinárska komora spolu 
s Centrom rozvoja znalostí o potravinách, n.o. 
Za FEM ako partnera projektu Hovorme o jedle 
bola členkou hodnotiacej komisie prof. Ľudmi-
la Nagyová, PhD., a autorka článku. Komisia 
zasadala dvakrát, aby z množstva projektov 
pomohla vybrať tie najoriginálnejšie. Do pro-
jektu sa v tomto roku zapojilo 423 základných 
škôl. Jeho cieľom je podnietiť diskusiu medzi 
žiakmi, učiteľmi, ale aj rodičmi o potravinách, 
správnych stravovacích návykoch, aby mladá 
generácia spotrebiteľov vedela, aké potraviny 
má nakupovať a prečo je dôležité podporovať 
domácich producentov, a tým aj regionálny 
rozvoj, zamestnanosť a zvýšiť povedomie o 
ochrane životného prostredia.

Štvrtý ročník týždňa Hovorme o jedle pozostá-
val z piatich aktivít: súťažno-vzdelávacej aktivity 
Hovorme o jedle, súťažno-vzdelávacej aktivity 
Recyklácia odpadov z obalov potravín – Starým 
veciam nová šanca, výtvarnej súťaže Chutné 
maľovanie, literárnej súťaže Prečo jem sloven-
ské potraviny a víkendovej aktivity pre žiakov 
a ich rodinných príslušníkov – Varíme so Znač-
kou kvality SK. Všetkých päť vyhlásených aktivít 
ukázalo, že žiaci ZŠ sa tém o potravinách zhos-
tili na výbornú. Pri tvorení projektov, literárnych 
či výtvarných prác využili originalitu a nápadi-
tosť. Mnohé súťažné príspevky v sebe niesli hl-
bokú myšlienku pohľadu troch generácií (deti, 
rodičia a starí rodičia) na to, ako sa vyrábali po-
traviny a čo znamenali pre jednotlivé generácie.

    Ing. Mária Holienčinová, PhD., FEM   

Zo sympózia v Turecku

V dňoch 2. - 5. novembra sa konalo medziná-
rodné multidisciplinárne sympózium v turec-
kom  Diyarbakire, ktoré organizovala kancelária 
guvernéra v spolupráci s Dicle University (DU) 
v Diyarbakire. SPU na podujatí reprezentovala 
Ing. Elena Kondrlová, PhD., z FZKI, (na snímke) 
ktorej účasť na stretnutí bola podmienená zís-
kaním cestovného a pobytového grantu finan-
covaného kanceláriou guvernéra. Po úvodnom 
slove prof. Őnera Çetina, dekana Agronomickej 
fakulty DU, zástupkyňa E. Kondrlová obozná-
mila zamestnancov a študentov DU so štruktú-
rou výučby a cieľmi výskumu na slovenských 
univerzitách, následne sa diskutovalo o mož-
nosti spolupráce na medzinárodných projek-
toch a mobilitách, napr. v rámci programu Eras- 
mus. Počas konferencie E. Kondrlová prezentova-
la príspevok z problematiky určovania potenciálu 
znečistenia podzemných vôd poľnohospodárskou 
činnosťou a zúčastnila sa aj na verejnej prezentácii 
zahraničných inštitúcií participujúcich účastníkov 
sympózia z Ukrajiny, Macedónska, SR, Bulharska 
a Iránu.                                                                                 EK

 Lektorka Jingjing s J. Horváthovou       Foto: za
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Zmyslom života Mareka Poláka je naplno 
zužitkovať čas a pomáhať druhým                    

Úspechy študentov FEM v celoslovenských súťažiach záverečných prác

Marek Polák je aj koordinátorom a členom 
Hnutia Žíznim pre strednú Európu, ktoré je 
spoločenstvom veriacich kresťanov s centrom 
v Ríme. Prostredníctvom hnutia absolvoval 
množstvo ciest, ktorých cieľom bola misijná 
práca. „Zmyslom môjho života je naplno zužit-
kovať čas a pomáhať druhým,“ hovorí.

 Z misie v Keni                   
Svojím najväčším misionárskym zážitkom 

Marek Polák jednoznačne nazýva skúsenosť z 
Kene. „Misia katolíkov je v tejto krajine veľmi 
ťažká. V rámci svojej pôsobnosti navštevujú 
rôzne odľahlé časti v púšti, kde sa nachádza len 
niekoľko domov nazývaných manatas. Chýba 
tu základná zdravotná starostlivosť, hygienické 
návyky, pre život potrebná voda, základné po-
traviny ako chlieb a i. Miestne obyvateľstvo trpí 
rôznymi chorobami, aj ťažkými ako je AIDS a i. 

Nikdy nezabudnem, ako sme s poľským misio- 
nárom boli povolaní k chlapcovi chorému na 
cukrovku, ktorý niekoľko dní nedostal potrebné 
lieky. Viezli sme ho autom cez slnkom rozpále-
nú púšť do najbližšej nemocnice vzdialenej dve 
a pol hodiny. V jednom okamihu sme si mysleli, 
že nastali posledné minúty jeho života. Vtedy 
poľský misionár neváhal a chlapca pokrstil. Na-
šťastie, po príchode do nemocnice chorý, obraz-
ne povedané, ušiel hrobárovi z lopaty. Ale slo-
vá, ktoré mi raz povedal misionár Peter Kučák 
– mimochodom, po jeho návrate z misií z južnej 
Ameriky vzniklo v roku 2006 v Čadci Hnutie 
Žíznim - mi často znejú v ušiach a ich význam 
a hĺbka sa potvrdzuje takmer denne: Keď pre-
cestuješ celý svet kvôli jednému človeku, kto-
rému pomôžeš duchovne alebo telesne, malo 
to význam. Nestratil si čas ani peniaze, ktoré si 
investoval, pretože si zachránil ľudskú hodnotu, 
ktorej suma je nevyčísliteľná.“ 

O poznaní a snoch   
Okrem zahraničných misií sa Marek venuje 

rómskej komunite v Čadci. 
„V Afrike môžeme hovoriť o materiálnej a 

duchovnej chudobe, zatiaľ čo v Európe skôr 
o duchovnej,“ hovorí s presvedčením. Tiež 
konštatuje, že miesta, kde pôsobia misioná-
ri sú často nebezpečné. Vyčíňajú tam drogy, 
násilie, kriminalita. Ale odpoveď na otázku, či 
sú jeho cesty bezpečné, má už dávno vyjasne-
nú. „Je dnes vôbec niečo bezpečné? Keby som 
sa touto otázkou zaoberal príliš často, bránila 
by mi pohnúť sa z domu do školy, obchodu, 
na návštevu. Nič v živote nie je úplne bezpeč-
né. Oveľa dôležitejšie je pre mňa poznanie. 
Napríklad to, že chudobní ľudia v Afrike sú 
často šťastnejší ako niektorí v Európe. Lebo 
najväčšiu radosť majú z obyčajných vecí - už 
len z toho, že ráno vyjde slnko, že majú je-
den druhého, že majú dať čo do úst a čoho sa 
napiť. Radujú sa z toho, že ich ovce cez noc 
neroztrhala hyena, lebo postavili kvalitnú 
ohradu z tŕnia. Radujú sa z malých vecí, zo 
situácií, o ktoré my často ani nezakopneme, 
lebo sú pre nás nepodstatné...“ 

A ako vidí Marek svoju budúcnosť? „To by 
som aj ja rád vedel,“ hovorí s úsmevom. „Ur-
čite však chcem doštudovať a prispieť k zve-
ľadeniu našej dedinky, kam sa vždy rád z 
ciest vraciam.“ Pokiaľ ide o sny, tých má veľa. 
Nielen cestovateľských, ale aj osobných. Tým 
najväčším, je byť dobrým človekom, ktorý vie 
napriek všetkému pomôcť ľuďom navôkol. „A 
aby ma svetské veci nesťahovali k prílišnému 
egoizmu a sebectvu, aby som nezabudol na 
to, že kto svoj život dáva, nájde ho, kto svoj 
život iba chráni - stratil ho...“                        

Renáta Chosraviová

Jedným zo študentov ocenených rektorom SPU pri príležitosti Medzinárodného dňa študent-
stva bol aj Marek Polák, študent 1. ročníka inžinierskeho štúdia regionálneho rozvoja a poli-
tiky EÚ na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU, člen Akademického senátu 
SPU. Minulý rok získal ocenenie Mladé srdce za výnimočnú a prospešnú činnosť v Žilinskom 
kraji. Organizoval medzinárodné stretnutia mladých ľudí venujúcich sa charite a pomoci 
chudobným v Španielsku, Taliansku a na Slovensku. Angažuje sa v rozvoji rodnej dedinky 
Drahošanky na Kysuciach, pracuje s deťmi a mládežou z rómskeho prostredia nielen doma, 
ale i v zahraničí. Uplynulé leto sa venoval misijnej práci v slumoch a kmeňových spoločen-
stvách africkej Kene. Aj nedávno sa vrátil z Nairobi, kde pomáhal chudobným.

Marek Polák s miestnymi deťmi v Nairobi         Foto: archív MP

Rekordéri v Dueli sa postavia proti sebe.  
V hre je aj náš Martin Valach!
Mgr. Martin Valach, PhD., projektový manažér z Kancelárie Horizont 2020 SPU v Nitre, 
si získal sympatie divákov RTVS a priaznivcov známej vedomostnej súťaže Duel, v kto-
rej sa mu podarilo zvíťaziť po sebe až 24-krát. Z hry odišiel dobrovoľne, ale zaslúžene si 
odniesol výhru niekoľko tisíc eur. Prednedávnom ho predbehol učiteľ Slavomír Hlásny z 
Levíc, s ktorým sa postavia proti sebe už čoskoro, v predvianočnom špeciálnom vydaní 
Duelu, 22. decembra. 

Vo viacerých médiách už odznelo, že do Due- 
lu ste sa prihlásil hlavne na naliehanie svojho 
otca. Čo tomu predchádzalo? Zapojili ste sa už 
niekedy do nejakej súťaže?

Keď sme túto súťaž doma sledovali, dosť často 
sa mi darilo správne odpovedať. A tak som sa na-
koniec na to nechal nahovoriť. Účasť v Dueli bola 
mojou televíznou premiérou. 

Z vašich vedomostí boli nadšení mnohí, do-
konca aj dlhoročný moderátor Duelu, ktorý už 
počas desiatich rokov zažil veľa súťažiacich. 
Ako ste nadobudli taký vedomostný rozhľad? 
Boli ste vynikajúcim študentom? 

Moderátor Gregor Mareš sa ma viackrát pýtal, 
odkiaľ tie informácie čerpám. Vždy som mu 
odpovedal rovnako – asi mám šťastie, že mám 
dobrú pamäť a nejako sa tie informácie na mňa 
lepia. Od vynikajúceho študenta som mal naozaj 
ďaleko J. Vyjadrené známkami – úplný priemer. 
Študoval som učiteľstvo v kombinácii biológia 
– geografia a až v posledných ročníkoch som to 
celé začal vnímať akosi systematicky, začalo ma 
to skutočne baviť a výrazne som sa zlepšil aj na 
skúškach. 

Otázky pred každým Duelom žrebuje počí-
tač. Ktoré otázky, respektíve témy, vás najviac 
potrápili, a v ktorých ste „doma“? 

Niekedy mi otázky „sadli“,  inokedy vôbec nie 
a mal som veru čo robiť, aby som to nejako „vy-
taktizoval“ vo svoj prospech J. Dovolím si tvrdiť, 
že „doma“ som v najmä v oblastiach geografie a 
prírodovedných disciplín. Baví ma aj novodobej-
šia história, veľmi rád si prečítam aj niečo o au-
tách, lodiach, lietadlách a podobne. Nepotešili 
ma témy napríklad o spisovateľoch, divadelných 
hrách a z matematiky, keďže som k nej nikdy ne-
inklinoval a určite som široko-ďaleko najhorším 
počtárom. Témou číslo jeden je však pre mňa prí-
roda, ktorej krása a fungovanie ma nikdy nepre-
stanú udivovať.  

Novinárom ste prezradili, že rád chodíte na 
hory, ale aj to, že za výhru ste si už stihli do-
priať parádnu výbavu na horské športy. Ako aj 
to, že investuje do svojej ďalšej záľuby, ktorou 
je rocková hudba, keďže hráte na gitare v roc-
kovej skupine Divá zver v Nitre. Máte aj ďalšie 
koníčky? Napríklad vyváženie intelektuálnej 
práce manuálnou...

Mojou najväčšou záľubou je turistika, ktorú v 
poslednom období čoraz častejšie dopĺňam o be-
hanie, najradšej niekde okolo Zobora alebo hoci-
kde v lese a mimo mesta. A samozrejme, hudba, 
to je úžasná vec. Hra na gitare, či už len tak sám 
pre seba alebo v kapele, ma dokáže úplne pohl-
tiť. Najradšej mám klasickú rockovú hudbu z 60. 
a 70. rokov, ktorú nielen rád hrám, ale veľmi rád 
o nej aj čítam. Do hudby sa totiž veľmi autentic-
ky prenáša atmosféra doby, v ktorej vznikala. Cez 
hudbu som sa tak dozvedel o mnohých veciach, 
ktoré vtedy hýbali svetom. 

Iste, snažím sa trochu venovať aj obyčajnej ma-
nuálnej práci (napr. v záhrade) a celkom rád (a 
vraj aj celkom dobre) varím J. Rád by som sa 
viac oddával aj takému sladkému ničnerobeniu, 
len na to nejako nie je čas J.  

Pracujete na SPU ako projektový manažér. 
Ste spokojný so svojím uplatnením? 

Keďže som vyštudoval učiteľstvo a pôsobil som 
aj ako učiteľ, kontakt so študentmi mi trochu 
chýba. Dostávam sa však do kontaktu so zaujíma-
vými ľuďmi a s veľkým množstvom názorov. To 
človeka veľmi obohacuje. Myslím, že vedomosti 
tu približne v rovnakej miere odovzdávam aj pri-
jímam. 

A čo ďalšie štúdium? Máte nejaké plány v 
tomto smere? 

Po ukončení štúdia biológie a geografie som pô-
sobil dva roky ako učiteľ. Potom som sa rozhodol, 
že sa dám ešte na doktorandské štúdium envi-
ronmentalistiky, ktoré som v roku 2012 aj úspeš-
ne ukončil. V súčasnosti asi netúžim po ďalšom 
vzdelávaní v tom formálnom zmysle slova, ale 
človek nikdy nevie čo bude o rok alebo o dva J.

Vráťme sa ešte k súťaži Duel. Určite sledujete 
úspechy ďalších súťažiacich. Ako na vás pôso-
bí nový rekordér?  

Reláciu Duel sledujem, ale nepatrím medzi tých 
ortodoxných divákov, ktorí si nenechajú ujsť ani 
jednu časť. Slavovo účinkovanie som však nemo-
hol prehliadnuť a videl som pomerne veľa duelov, 
v ktorých sa naplno prejavil jeho neuveriteľný 
rozhľad. Preto som sa veľmi potešil, keď na zákla-
de obrovskej odozvy od divákov prišla ponuka 
na natočenie špeciálneho vydania Duelu. 

Takže v očakávanom diele Duelu, ktorý 
RTVS natočila už začiatkom decembra, sa 
proti sebe postavíte vy dvaja - legendárni 
hráči tejto vedomostnej súťaže. Prezradíte 
vopred aspoň niečo z toho, čo uvidíme?

Prezradím len toľko, že to bude veľmi vyrov-
naná hra J.

Čo by ste v novom roku popriali relácii 
Duel, svojim priateľom, kolegom, známym, 
blízkym, priaznivcom, či „nepriaznivcom“?  

Relácii Duel by som prial, aby naďalej bola 
tým, čím je a aby sa všetci tí úžasní ľudia, ktorí 
ju tvoria mohli tomuto projektu naďalej v dob-
rom zdraví venovať. Všetkým priaznivcom, ko-
legom a blízkym úprimne ďakujem za podporu 
a želám im do nového roka najmä pevné zdra-
vie a veľa úspechov. A to isté vlastne želám aj 
mojím „nepriaznivcom“ J. 

Renáta Chosraviová

Softvérová a poradenská spoločnosť SAS Slo-
vakia vyhlasuje každoročne súťaž o najlepšiu 
študentskú prácu s použitím softvéru SAS.  V 
roku 2016 sa víťazkou súťaže o najlepšiu prácu 
za rok 2015 stala Ing. Lucia Galková, absolvent-
ka ŠP kvantitatívne metódy v ekonómii na Fa-
kulte ekonomiky a manažmentu SPU. V súťaži 
zvíťazila diplomovou prácou na tému Analýza 
vybraných podielových fondov a optimalizácia 
portfólia (vedúca diplomovej práce prof. Ing. 
Zlata Sojková, CSc.) a ako odmenu získala bez-
platnú účasť na odbornej celosvetovej SAS kon-
ferencii Analytics Experience 7. - 9. novembra 
v Ríme. 

Ďalšou celoslovenskou súťažou, v ktorej štu-

dent FEM SPU dosiahol cenný úspech, je súťaž 
o cenu guvernéra Národnej banky Slovenska za 
výnimočnú dizertačnú alebo diplomovú prácu 
v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, 
finančnej stability alebo finančnej ekonómie. 
Práce vyhodnocovala odborná porota zlože-
ná zo zástupcov akademickej obce a NBS. V 
roku 2016 prvú cenu získal Ing. Martin Gulka 
za diplomovú prácu Model predikcie úpadku 
obchodných spoločností podnikajúcich v pod-
mienkach SR (vedúci diplomovej práce Ing. Jo-
zef Palkovič, PhD.). V práci Ing. M. Gulka ana-
lyzoval dáta viac ako 120-tisíc podnikateľských 
subjektov (nezlyhané podniky) a viac ako 600 
zlyhaných podnikov za trojročné obdobie ro-

kov 2013 - 2015. M. Gulka ukončil štúdium na 
FEM v AR 2015/16 v ŠP kvantitatívne metódy v 
ekonómii.        Doc. Ing. Peter Fandel, CSc.,  FEM

Ing. Lucia Galková a Ing. Jozef Palkovič, PhD., na 
konferencii v Ríme                   Foto: SAS Slovakia

Najväčšou záľubou Martina Valacha je turis-
tika     Foto: archív MV

Cenu guvernéra NBS získal Ing. Martin Gulka 
(v strede)                  Foto: NBS           
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Ing. TATIANA 
SVETLANSKÁ
Pracovná pozícia: 
doktorandka na Katedre 
ekonomiky FEM  
Miesto narodenia:  
Nové Zámky 
Vek: 27

Najkrajší vianočný zvyk: 
Hladovka kvôli zlatému prasiatku J, všetky 
zvyky sú však čarovné. 
Najčarovnejšia rozprávka: 
Samozrejme „Tři oříšky pro Popelku“.
Najkrajší vianočný stromček: 
Smrek, lebo najkrajšie vonia.
Najtypickejšie vianočné menu: 
Šošovicová polievka a kaprík.
Najlahodnejší vianočný múčnik: 
Niečo, čo sa u nás volá „chudobné“, je to v 
podstate piškóta máčaná v čokoláde, posypa-
ná kokosom...mňam J.
Najneobľúbenejšia činnosť pri predvianoč-
nom upratovaní: 
Milujem upratovanie, takže urobím hocičo, 
teda okrem čistenia krbu!
Najväčší relax počas vianočných sviatkov: 
Zdobenie stromčeka, v zásade to robím sama J. 
Naj želania pre všetkých čitateľov: 
Želám vám hlavne pokoj v kruhu tých najmilo-
vanejších, ticho, sneh, koláče, vypnuté mobily 
a počítače, a samozrejme, aby darčeky, ktoré 
všetci celý mesiac usilovne zháňame, urobi-
li radosť! Lebo nie je krajší pocit, ako urobiť 
niekoho šťastným! Veselé Vianoce a veľa síl v 
Novom roku!                         rch

 Vo VIANoČNoM                 
 zrkadle                        

Virtuálny výlet s Erasmákmi  VESELoU CerUzkOU 
Marcel Krištofovič

Naše tradičné strukovinové jedlá a pokrmy sú 
v jedálnom lístku racionálne a zdravo sa stra-
vujúceho človeka bohato zastúpené. Preto sme 
sa zamerali najmä na strukovinové nátierky a 
klíčky, ktoré sa na náš stôl dostávajú zatiaľ len 
ojedinele. Účastníci mohli ochutnať nátierky 
zo šošovice, cíceru, hrachu a fazule v rôznych 
variáciách (šošovicová s kurkumou, šošovicová 
pikantná, fazuľová s cesnakom, fazuľová s oli-
vami, cícerová s tahini či arašidovým maslom,  
prekvapením bola aj cícerová nátierka s kapiou, 
ktorá vznikla náhodne pri experimentovaní s 

chuťami, no osvedčila sa a mala úspech). Stru-
koviny môžeme použiť aj pri príprave chleba, 
čoho dôkazom bol náš výborný fazuľový chle-
bík. Zamerali sme sa aj na prezentáciu strukovi-
nových klíčkov, ich príprava je nenáročná, zato 
chuť výborná a nutričné obohatenie stravy vý-
znamné. 

Podľa odborníkov by sme mali ročne skon-
zumovať 3,8 - 5 kg strukovín na osobu, ale na 
Slovensku nedosahujeme v súčasnosti ani 2 
kg. V Európe je priemerná spotreba 3,5 kg a ce-
losvetový priemer je 7 kg na osobu za rok. Stru-

koviny ako bôb, hrach, fazuľa, šošovica, cícer, 
sója a ďalšie by sme mali do jedálneho lístka 
zakomponovať najmä pre ich obsah bielkovín, 
vitamínov skupiny B, makro a mikroelementov 
(draslík, fosfor, vápnik a horčík, železo, zinok, 
mangán a meď). Za kráľovnú strukovín a biolo-
gicky najhodnotnejšiu strukovinu sa považuje 
sója, ktorú niekedy označujeme aj ako rastlinné 
mäso. Netreba však zabúdať, že v bielkovinovom 
komplexe chýbajú niektoré aminokyseliny (me-
tionín, tryptofán, cystín), v dôsledku čoho sú v 
porovnaní so živočíšnymi bielkovinami menej 
hodnotné. Ako sa však ukázalo aj počas uply-
nulých dní, vhodnou kombináciou rastlinných a 
živočíšnych bielkovín rozhodne nič nepokazíme.

Generálny riaditeľ FAO José G. da Silva pri príle-
žitosti vyhlásenia Medzinárodného roka struko-
vín povedal, že „strukoviny predstavujú životne 
dôležité rastlinné kultúry z pohľadu potravinovej 
bezpečnosti širokých vrstiev obyvateľstva“. V po-
dobnom duchu sa 21. novembra niesla aj pred-
náška Ing. Štefana Rybu, PhD., generálneho ria-
diteľa sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pô-
dohospodárstva a RV SR s názvom Udržateľnosť 
poľnohospodárstva na Slovensku a v Európe. 

V spolupráci s ministerstvom pripravujeme 
publikáciu o tradičných aj netradičných struko-
vinách, ich význame a nutričnej hodnote, pri-
čom sa zameriame na prezentáciu domácich, ale 
aj zahraničných jedál a pokrmov pripravených 
zo strukovín. A vzhľadom na pozitívne ohlasy 
na strukovinové nátierky sme sa tiež rozhodli v 
blízkom období zverejniť receptúry pre širokú 
verejnosť, aby sme (aj napriek končiacemu sa 
Medzinárodnému roku strukovín) šírili osvetu aj 
naďalej...

Ing. Martina Gažarová,  PhD., 
 Ing. Kristína Candráková, FAPZ

Spotrebitelia poznajú najmä tri základné 
druhy medov - kvetový, medovicový a zmie-
šaný, označovaný aj ako lesný, ktoré sa odví-
jajú od pôvodu medu. Otázkou často zostáva, 
ktorý med je najlepší. Existujú argumenty 
smerujúce k jednoznačnej odpovedi?

Ťažko odpovedať na túto otázku. Každý med 
má svoje špecifické vlastnosti a využitie. Nie-
ktoré druhy sú lepšie preskúmané, iné horšie. 
Napríklad medovicové medy veľmi silno pôso-
bia proti mnohým patogénnym mikroorganiz-
mom. Ich výhodou, ale zároveň nevýhodou, je 
iné spektrum sacharidov, ktoré obsahujú. V po-
rovnaní s kvetovými medmi je v nich viac zloži-
tejších sacharidov. Mnohé z nich môžu fungo-

vať ako prebiotiká. Avšak, niektorí ľudia, ktorí 
majú problém s trávením, môžu mať problémy 
aj so spracovaním medovicových medov. Ľah-
šie stráviteľné sú medy kvetové.

Takže nie je med ako med. Čím sa od seba 
líšia alebo podobajú?

Základ je rovnaký – sacharidy, voda, bielkovi-
ny a veľa rôznych chemických látok v malých 
množstvách. Čím hlbšie však med skúmame, 
tým viac rozdielov sa objavuje. Odlišné fyzikál-
no-chemické vlastnosti medov sa odrážajú v ich 
senzorických vlastnostiach. Pokiaľ ide o farbu, 
kvetové medy sú väčšinou svetlejšie, medovico-
vé tmavšie. Samozrejme, sú aj výnimky, gašta-
nové a pohánkové medy sú kvetové, pochádza-
jú z nektáru kvetov, ale sú tmavé. Tiež medy z 
listovej medovice sú svetlejšie ako medy z me-
dovice ihličnatých stromov. Čo sa týka konzis-
tencie, napr. repkový med kryštalizuje rýchlo 
do tuhej bielej konzistencie, vyzerá takmer ako 
bravčová masť. Naopak, agátový med vydrží 
dlho tekutý. Aj pomocou nosa a jazyka vieme 
vnímať odlišné vône a chute rôznych medov, 
to je zase dôsledok rôznych látok, ktoré sa v 
medoch nachádzajú v relatívne malých množ-
stvách. Aj miesto vzniku medu vplýva na jeho 
vlastnosti. Geografický pôvod zahŕňa aj klima-
tické podmienky, napríklad med z datľovníka z 
Louisiany, kde je teplé vlhké podnebie, má pri-

rodzene vyšší obsah vody, môže začať kvasiť, 
preto sa ťažšie skladuje. 

Ako teda vybrať kvalitný med?
Treba začať pohľadom. Keď je med „rozfá-

zovaný“ na tuhú a tekutú zložku, znamená to, 
že nie je celkom v poriadku, resp. skladovanie 
nebolo optimálne. Najlepšie je kupovať med 
priamo od včelára, ktorého poznáme a vieme, 
že predáva kvalitný med. U nás sú však veľmi 
dobré, kvalitné medy, lebo máme prísne požia-
davky na medy i včelárenie - nesmú sa používať 
antibiotiká. Pokiaľ med kupujeme v obchode, 
treba si všímať krajinu pôvodu medu. Spotrebi-
teľ musí byť obozretnejší, keď ide o zmesi me-
dov z Európskej únie a mimo nej. Lacné medy 
sa dovážajú z Ázie a Južnej Ameriky, napr. z 
Argentíny, Číny a miešajú sa s našimi. V týchto 
krajinách je iný spôsob včelárenia či spracova-
nia včelích produktov, nehovoriac o falšovaní, 
ktoré je v niektorých prípadoch ťažšie identifi-
kovateľné. 

Ako med správne skladovať?
Najlepšie v suchom prostredí do 20 °C. Med 

nemusí byť v chladničke, dôležité je však dobre 
uzavrieť obal, aby med nepohlcoval vodu i pa-
chy z okolitého prostredia. Keď je obsah vody 
v mede nízky, skladovateľnosť je veľmi dlhá. 
Väčšinou má med minimálnu trvanlivosť dva, 
tri, štyri roky, ale v podstate je nekonečná. 

Čo keď med stuhne alebo skvasí? 
Keď stuhne, neznamená to, že je chybný. 

Kryštalizácia je úplne prirodzená, chybný je, 
keď neskryštalizuje. Odlišná je len rýchlosť 
kryštalizácie. Napríklad repkové medy skryš-
talizujú veľmi rýchlo od vytočenia, do niekoľ-
kých týždňov. Naopak agátové vydržia tekuté 
veľmi dlho, aj dva či tri roky. Keď med skvasí a 
nebudeme ho konzumovať, môžeme ho použiť 
do kúpeľa, lebo med má veľmi priaznivé účinky 
na kožu. 

Pri príležitosti konca Medzinárodného roka strukovín 2016 a v rámci ŠDNU 21. - 22. no-
vembra pripravili študenti študijného programu výživa ľudí interaktívnu prezentáciu 
Strukoviny pre našu zdravú budúcnosť. Keďže jedným z hlavných cieľov roka strukovín 
bolo poukázať na ich výživové prednosti a výhody v rámci trvalo udržateľného rozvoja, 
organizátori prezentácie upriamili pozornosť nielen na nutričnú hodnotu, nenahraditeľ-
nosť a význam strukovín vo výžive človeka, ale aj na praktické ukážky produktov.

Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD., z  Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU sa venuje 
hodnoteniu medu a včelích produktov. Pochádza z Popradu a ako hovorí, jej študentský i pracovný život je úzko spätý s medom a včelami. Bakalár-
ske štúdium na FBP absolvovala v programe aplikovaná biológia, inžinierske v programe biotechnológie a doktorandské v programe molekulárna 
biológia na Katedre mikrobiológie. Počas doktorandského štúdia externe absolvovala učebný odbor včelár/včelárka na SOŠ Pod Bánošom v Banskej 
Bystrici. 

Strukoviny pre zdravie

SPU prepožičala 22. novembra priestor pod 
aulou medzinárodnej dedinke, ktorej obyva-
teľov tvorili účastníci výmenných pobytov na 
SPU a UKF v rámci programu Erasmus+ a za-
hraniční študenti, ktorí prišli k nám v rámci 
bilaterálnej spolupráce. 

Erasmus Village ako súčasť ŠDNU každoroč-
ne ponúka zahraničným študentom možnosť 
prezentovať svoje univerzity a pre domácich 
návštevníkov je príležitosťou virtuálne cesto-
vať po svete a rozšíriť svoj záujem o spoznáva-
nie zahraničných krajín a kultúr. Priestory pod 
aulou ožili vôňami domácich špecialít a farba-
mi krajín EÚ - Belgicka, Nemecka, Španielska, 

Francúzska, Litvy, Portugalska, Poľska, Ru-
munska, ale aj Kazachstanu, Turecka, Uzbe-

kistanu, Tadžikistanu a Japonska. Podujatie 
vyvrcholilo vyhlásením výsledkov a odovzda-
ním vecných cien víťazom hlasovania o najzau- 
jímavejší stánok. Na prvej priečke sa umiest-
nil Kazachstan, druhý bol Uzbekistan a tretie 
Španielsko (na snímke). Svoj stánok mala aj 
študentská dobrovoľnícka organizácia Erasmus 
Student Network, ktorá pomáha zahraničným 
študentom začleniť sa do študentského života 
na SPU. Podujatie prinieslo možnosť nadvia-
zať neformálne kontakty medzi zahraničnými 
a slovenskými študentmi, ako i získať bližšie 
informácie o študijných pobytoch v zahraničí.             

Mgr. Alica Sulíková, KZVMVP

S Vladimírou Kňazovickou o mede - tekutom zlate

pokračovanie na strane 6

Foto: za
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Foto: archív VK
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Od roku 1999 je v Nitre aktívny Literárny 
klub Janka Jesenského (LKJJ), ktorý našiel 
priestor pre svoje aktivity v Divadle Andreja 
Bagara v Nitre. Klub je dobrovoľným zdru-
žením ľudí, ktorí majú záujem podieľať sa 
na rozvoji tvorby a poznávania literatúry a 
slovenského aj zahraničného umenia. V mi-
nulosti sa organizovali známe Večery pri 
fontáne a besedy so spisovateľmi a umelca-
mi v rôznych spoločenských zariadeniach. V 
súčasnosti sú takmer mesačne prezentované 
publikácie a ich autori, pričom prezentované 
diela možno aj získať. Po skončení prezentá-

cií pokračuje neformálna diskusia s autormi. 
Stretnutia klubu sa konajú v kaviarni DAB, 
prípadne v Malom štúdiu. 

Touto cestou pozývame na stretnutia LKJJ 
aj ďalších milovníkov kultúry a umenia z 
radov študentov a pracovníkov SPU. 

Pokiaľ máte záujem dostávať informácie 
o podujatiach LKJJ, pošlite svoje kontaktné 
údaje na adresu: lkjj.nitra@gmail.com, kon-
takt: Ing. Dana Stančevová, asistentka LKJJ. 
Tešíme sa na vás pri najbližšom stretnutí klu-
bu.                MUDr. Ivan Godál, 

člen organizačného výboru LKJJ
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V Bratislave vyhlásili 8. decembra výsledky an-
kety Slovenskej asociácie univerzitného špor-
tu (SAUŠ). Ocenenie Univerzitný športovec 
roka 2016 získala slovenská reprezentantka 
v športovej streľbe Veronika Sýkorová, štu-
dentka 2. ročníka Fakulty agrobiológie a po-
travinových zdrojov, ktorá na Akademických 
majstrovstvách v poľskom Bydgoszczi obsadi-
la prvú priečku v skeete. Na tróne vystriedala 
vlaňajšieho laureáta, športového strelca Filipa 
Marinova, ktorý je tiež študentom SPU. Medzi 
ocenenými v kategórii kolektívov boli aj volej-
balisti VK Bystrina SPU Nitra, ktorí v uplynu-
lej sezóne získali majstrovský titul.                  r

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 
SPU v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, 
že 25. 11. 2016 nás vo veku 86 rokov navždy 
opustil Ing. Branislav Soviš, bývalý dlhoroč-
ný pracovník Katedry environmentalistiky a 
zoológie.                Česť jeho pamiatke!

 RADI UVEREJŇUJEME                                     

 PoZÝVAME                                     

 S PIEToU

SKRIPTÁ
M. Bežo - J. Žiarovská: Genetika mikroorga-
nizmov, 1. vydanie, náklad 100 ks, cena 6,80 €.
M. Kadlečíková a kol.: Základy manažmentu, 
4. nezmenené vyd., 150 ks, 4,80 €.
J. Weis a kol.: Technológia spracovania pro-
duktov malých hospodárskych zvierat, 1. vyd., 
150 ks, 5,50 €.
M. Fikselová a kol.: Epidemiológia a alergie z 
potravín,  1. prepracované vyd., 200 ks, 3,50 €.
UČEBNICA
A. Látečková a kol.: Účtovníctvo podnikateľov, 
1. vyd., 500 ks, 6,50 €.
VEDECKÉ MONOGRAFIE
Michal Angelovič a kol.: Vlastnosti alternatív-
nych palív a ich vplyv na parametre spaľova-
cích motorov, 1. vyd., 100 ks, 4 €.
O. Ložek - E. Hanáčková: Výživa pšenice let-
nej formy ozimnej, 1. vyd., 100 ks, 2,60 €.
Z. Gálová a kol.: Bielkovinové a DNA markery 
jačmeňa siateho, 1. vyd., 100 ks, 3 €.
J. Ivanič Porhajašová: Abundancia a priesto-
rová štruktúra druhov čeľade CARABIDAE 
(COLEOPTERA) v podmienkach agroekosys-
témov, 1. vyd., 100 ks, 2 €.                                    
ODBORNÁ MONOGRAFIA
J. Jarábková: Vidiecky cestovný ruch, 1. vyd., 
150 ks, 3 €.

 Vydavateľstvo SPU

 PRÁVE VYŠlI                  

„DeathRaceSpain alebo DeathExperience, ako 
znie oficiálny názov, je ekvivalentom amerických 
pretekov DeathRace. Ide o 36-hodinové preteky, 
pričom dôraz sa kladie najmä na silu, vytrvalosť, 
tímovosť a psychiku,“ povedal nám víťaz nároč-
nej súťaže. „Každý pretekár si nesie so sebou 
vybavenie s celkovou hmotnosťou 12 – 15 kilo-
gramov, od sekery, plynového variča, lekárničky,  
cez náhradne oblečenie až po jedlo a vodu na dva 
dni.“ 

Propozície jednotlivých pretekov sa líšia, zá-
kladným pravidlom je však plniť zadané úlohy, 
spĺňať časové limity, byť tímový hráč a zbierať 
body za úlohy. Začína sa v piatok v noci a končí v 
nedeľu dopoludnia. Účastníci prejdú vyše 60 km, 
spia iba výnimočne a výhradne vonku, bez ohľa-
du na poveternostné podmienky. Musia  plniť 
rôzne silové, vytrvalostné a vedomostné úlohy 
ako sú dlhé pochody so záťažou, sekanie dreva, 
jedenie hmyzu alebo skladanie Rubikovej kocky. 

„Počasie nám celý víkend neprialo a väčšinu 
času pršalo. Ani to však neobmäkčilo organizáto-
rov a nič nám neodpustili. Každý si prešiel váž-

nym peklom na hranici fyzických možností, no 
v cieli na nás čakal úžasný pocit prekonania seba 
samého“, prezradil Stanislav Zupka. V histórii 
pretekov sa tak stal prvým Slovákom, ktorý ich 
dokončil. „A nielen to, podarilo sa mi ich vyhrať, 
čo je neuveriteľný výsledok,“ dodáva študent, 
ktorého baví posúvať svoje limity.                      r

Stanislava Zupku baví posúvať svoje limity

Merry Christmas     PF 2017!

tel.: 037/654 24 56
e-mail: eku.os@eku.sk

Piaristická 2, 949 01 Nitra
E  - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

www.eku.sk
facebook.com/eku.institut

Foto: 

Začiatkom novembra sa v horách 100 km od Barcelony uskutočnil tretí ročník vytrvalost-
ných pretekov DeathExperience. Prvým Slovákom, ktorý súťaž dokončil a navyše v nej aj 
zvíťazil, bol Ing. Stanislav Zupka, doktorand na Katedre chémie FBP.

Internátne televízne štúdio Mladosť pôsobí 
pri SPU v Nitre od roku 2004. Zámerom jeho 
zakladateľov bolo prispieť k zlepšeniu infor-
movanosti študentov, zamestnancov aj širokej 
verejnosti a sprostredkovať obrazové aktua-
lity o odborných a voľnočasových aktivitách 
na našej univerzite.

ITŠ funguje na webovej stránke www.its.inr.
sk a na sociálnej sieti prostredníctvom serve-
ru youtube.com, takže videá si môžu pozrieť 
nielen tí, ktorí sú nejakým spôsobom spoje-
ní s našou univerzitou, ale aj tí, ktorí ešte len 
rozmýšľajú nad štúdiom u nás. 

Rovnako ako ostatné krúžky, aj ITŠ Mladosť 
sa poteší akejkoľvek pomoci zo strany študen-
tov. Nemusíte byť redaktor či kameraman, 
ochotne vás zaučíme. Radi privítame aj vaše 
pripomienky a námety na mailovej adrese:
itsmladost@gmail.com.           JC

Športovkyňou roka 2016 sa 
stala Veronika Sýkorová

 NePreHlIadNITe                                                                    
Literárny klub Janka Jesenského pozýva 

Vianoce sa nezadržateľne blížia a jednou z 
predzvestí najkrajších sviatkov roka je už tradič-
ne aj výstava v Botanickej záhrade SPU. Na tohto-
ročnej sa návštevníci mohli inšpirovať vianočný-
mi dekoráciami, prestieraním, ale aj originálnymi 
darčekmi pre svojich blízkych. Počas výstavy 
mohli návštevníci vidieť, ako sa rôzne dekorácie 
zhotovujú. Cieľom výstavy bolo spríjemniť atmo-
sféru sviatkov a ukázať tvorivé výsledky zamest-
nancov BZ SPU.                      

Ing. Erika Mňahončáková, PhD., BZ

Predvianočná nálada

Kvapka krvi a pomoc 
ľuďom v núdzi  

V ŠD A. Bernoláka sa 30. novembra konala 
Kvapka krvi, na ktorú prišlo 74 odvážlivcov z 
radov študentov a pedagógov. Z nich napokon 
mohlo darovať krv 61 darcov. Miestny spolok Slo-
venského Červeného kríža pri SPU zorganizoval 
v tento deň aj zbierku oblečenia pre ľudí v nú-
dzi. Organizátori vyzbierali 37 vriec šatstva, časť 
odovzdali do azylového domu a časť Územnému 
spolku SČK, ktorý bude šatstvo ďalej distribuovať 
ľuďom, ktorí ho potrebujú. Ďakujeme!

Ing. Monika Gubáňová, PhD., MS SČK pri SPU

Aké sú jeho ďalšie účinky a aké množstvo 
na zdravie treba konzumovať?

Med má podporné účinky na imunitu i tráve-
nie, je vhodný na posilnenie organizmu. Hlav-
né sacharidy  v mede tvoria okamžitý zdroj 
energie pre naše telo. Okrem toho sú tam ďalšie 
zložky, hoci zastúpené v menšom množstve, 
ako enzýmy a iné bielkoviny, organické kyse-

liny, vitamíny či minerálne látky. Optimálna je 
jedna polievková lyžica medu denne. Na zvý-
šenie účinkov pri liečbe sa dokonca odporúča 
dávka 50 - 80 g denne, nie však dlhodobo, len 
určitý čas. Každý z nás má špecifický organiz-
mus a sledovanie svojich reakcií na rôzne po-
traviny a ich dávku má určite veľký význam.                                       

Renáta Chosraviová

S Vladimírou Kňazovickou o mede - tekutom zlate
pokračovanie zo strany 5

Víťaz náročných vytrvalostných pretekov 

Foto: archív SZ

Foto:  MS SČK 


