
Pozvanie na slávnostné zasadnutie prijal pred-
seda vlády SR Robert Fico, bývalý prezident SR 
Ivan Gašparovič, ministerka pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, predseda 
Správnej rady SPU a primátor Nitry Jozef Dvonč, 

predseda NSK Milan Belica, ako aj množstvo 
domácich a zahraničných predstaviteľov repre-
zentujúcich akademický, hospodársky a spolo-
čenský život.

Slávnostné zasadnutie otvoril rektor SPU v Nitre 
Dr.h.c. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý vyzdvihol 
význam univerzity, pripomenul jej historické 
míľniky, čo konkrétne priniesla pre prax a krát-
ko načrtol nové výzvy. Zdôraznil, že SPU v Nitre 
počas svojej existencie priniesla pre Slovensko 
mnohé vynikajúce výsledky do poľnohospo-
dárskej praxe a podstatnou mierou ovplyvnila 
aj kultúru, urbanizáciu a infraštruktúru vidie-
ka, ako aj celkovú vzdelanosť vidieckeho oby-
vateľstva. Ako ďalej uviedol, na pracoviskách 
univerzity sa intenzívne pracuje na dôležitých 
úlohách, ktoré budú prínosom pre ďalší rozvoj 
krajiny. „Viaceré pracoviská našej univerzity zís-
kali štatút centier excelentnosti a akreditovali sa 
špičkové vedecké tímy. Pred dvoma rokmi, v ok-
tóbri 2015, bolo slávnostne otvorené Výskumné 
centrum AgroBioTech. Široký rozsah súčasných 

aktivít svedčí o našej flexibilite a adaptabilite na 
nové podmienky,“ povedal rektor. 

Z vystúpenia hostí 
Predseda vlády Robert Fico vo svojom prího-

vore konštatoval, že SPU je svojím vedeckový-

skumným zameraním jedinečná vysokoškolská 
inštitúcia na Slovensku. Zdôraznil, že univerzita 
môže byť právom hrdá na svojich 80-tisíc ab-
solventov. Ocenil, že SPU dokáže pri výchove 
absolventov reagovať na potreby trhu. Premiér 
sa nevyhol ani hodnoteniu súčasného stavu slo-
venského poľnohospodárstva. V súvislosti s tým 
univerzite adresoval požiadavky, aby naďalej ak-
tívne reagovala na najaktuálnejšie výzvy, ktoré 
prináša život, napríklad na zásadné klimatické 
zmeny a ich vplyv na Slovensko. Ďalšiu výzvu 
adresoval absolventom, ktorí chcú pracovať v 
poľnohospodárstve. „Musíme znovu roztočiť ko-
leso slovenského poľnohospodárstva. Aby sme 
definitívne vyriešili obrovský problém, ktorý 
máme s negatívnou platobnou bilanciou. Je to 
1,3 miliardy eur. Toto treba zmeniť,“ uviedol R. 
Fico. Na záver univerzite zaželal „dlhé desaťro-
čia ďalšej úspešnej činnosti na Slovensku“.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Mateč-
ná vo svojom príhovore hovorila najmä o potre-
be vzdelania, vedy a výskumu pre spoločnosť. 
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História je učiteľkou života

História SPU v Nitre sa začala písať v polovici 
minulého storočia. Základy jej vzniku sa spá-
jajú s rokom 1939, keď bola ustanovená Slo-
venská vysoká škola technická v Bratislave aj s 
odborom lesníckeho a poľnohospodárskeho in-
žinierstva, na ktorej sa začali vychovávať kvali-
fikovaní odborníci pre tieto oblasti. V roku 1946 
nariadením Slovenskej národnej rady vznikla 
Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesnícke-
ho inžinierstva so sídlom v Košiciach, ktorá sa 
po reorganizácii na základe uznesenia vlády 
ČSR v roku 1952 rozčlenila na Vysokú školu 
poľnohospodársku so sídlom v Nitre a Vysokú 
školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. Pôvod-
ne VŠP začínala ako samostatná vysoká škola 
s Agronomickou a Zootechnickou fakultou v 
Nitre a Veterinárskou fakultou v Košiciach. Pe-
dagogický zbor, ktorý prešiel z Košíc do Nitry 
tvorili: Vladimír Krajčovič, Drahomír Maren-
diak, Jozef Boháč, Jozef Belej, Vladimír Benko, 
Ladislav Veselský, Štefan Semjan, Vladimír Bot-
to, Andrej Červený, Anton Bezák, Imrich Fogaš, 
Konštantín Holobradý, František Valašek, Du-
šan Medvecký, Milan Špyrka a Jaroslav Zelník. 

Po 16-tich rokoch existencie Veterinárskej fa-
kulty vo zväzku s VŠP v Nitre sa v roku 1969 
fakulta osamostatnila ako Vysoká škola veteri-
nárska v Košiciach.

SPU v Nitre z dvoch fakúlt postupne vyrástla 
na šesťfakultný univerzitný komplex s rozvet-
venou štruktúrou moderných vzdelávacích, vý-
skumných a aplikačných pracovísk, s tvorivým 
kolektívom pracovníkov a študentov. Najstaršou 
fakultou SPU je Fakulta agrobiológie a potravi-
nových zdrojov, pôvodne Agronomická fakulta. 
V priebehu desaťročí sa vyčlenili ďalšie fakulty, 
ktorých potrebu priniesla doba. Tak vznikla 
v r. 1959 Prevádzkovo-ekonomická fakulta, v 
súčasnosti Fakulta ekonomiky a manažmentu, 
v r. 1969 Mechanizačná fakulta, v súčasnosti 
Technická fakulta, v r. 1995 Fakulta záhradníc-
tva a krajinného inžinierstva a v r. 2002 Fakulta 
biotechnológie a potravinárstva. Najmladšou 
je Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja zriadená v r. 2004. Univerzita tak rea-
govala na požiadavky podmienené zmenou 
spoločenských pomerov v Slovenskej republike 
a jej vstupom do Európskej únie.

Za uplynulých 65 rokov sme prežili rôzne po-
litické a spoločensko-ekonomické zmeny, pre-
meny v kritériách hodnôt i kvality života. Prešli 
sme aj procesmi reorganizácie, uskutočnenej 
na základe zákona Slovenskej národnej rady v 
roku 1992 o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre 
a VŠP v Nitre a zriadení Nitrianskej univerzity s 
účinnosťou od 1. júla 1992. Avšak na zasadnutí 
Národnej rady SR, ktoré sa konalo v tom istom 
roku, sa poslanci zhodli, že takéto spojenie je 
nelogické. Zákonom NR SR s účinnosťou od 
11. decembra 1992 vznikla opäť samostatná 
Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. VŠP v 
roku 1996 uznesením NR SR zmenila názov na 
Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.
  SPU je uznávanou súčasťou poľnohospodár-
skej praxe a tvorí súčasť intelektuálneho záze-
mia poľnohospodárstva na Slovensku. Sme pre-
to právom hrdí na svojich viac ako 80-tisíc ab-
solventov, ktorí významnou mierou ovplyvňo-
vali poľnohospodárstvo, potravinárstvo, oblasť
služieb, rozvoj regiónov, vzdelávanie a poľno-
hospodársky výskum, ale aj kvalitu nášho kaž-
dodenného života počas uplynulých 65 rokov.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávila 10. októbra 65. výročie svojho 
vzniku. Jubileum bolo príležitosťou pripomenúť si významné skutočnosti, ktoré ovplyv-
ňovali jej smerovanie až do súčasnosti a tiež zamyslieť sa nad novými výzvami. 

SPU v Nitre oslávila šesťdesiate piate 
výročie svojho vzniku

K výročiu SPU

Publikácie 
slovom 
a obrazom

strana 2

Dekorácia 
slameného koňa 
s pluhom pred 
areálom univerzity

Čo symbolizuje? 

strana 2

Ako sa vyjadrila, verí, že oslavy jubilea SPU v 
Nitre, ktorá je aj jej alma mater, budú „medzní-
kom naštartovania nového vedeckého bádania v 
poľnohospodárstve a potravinárstve“.

Primátor Nitry Jozef Dvonč zdôraznil význam 
univerzity pre rozvoj mesta, prínos osobností, 
odborníkov univerzity pre rozvoj poľnohospo-
dárstva nielen v nitrianskom regióne. „Verím, 
že aj súčasní študenti, ktorí študujú v nových 
moderných študijných programoch, budú svoje 
vedomosti dobre uplatňovať v praxi, aby sa naše 
slovenské poľnohospodárstvo dostalo na vysokú 
úroveň,“ povedal primátor.

S gratuláciou a krátkym videom sa prihovorili 
aj partneri SPU z Louisianskej štátnej univerzity 
v USA. S pozdravným príhovorom vystúpili aj 
rektori partnerských domácich a zahraničných 
univerzít. Za absolventov SPU v Nitre vystúpil 
prof. Jozef Bulla. 

Ocenenie osobností a inštitúcií
Oslavy výročia boli aj príležitosťou oceniť 

osobnosti slovenského politického a verejného 
života, akademického a vedeckého prostredia, 
partnerov, ktorí - významnou mierou prispeli a 
prispievajú k rozvoju univerzity a budovaniu jej 
dobrého mena doma i v zahraničí. Rektor prof. 
P. Bielik udelil Pamätnú medailu SPU v Nitre 
premiérovi Robertovi Ficovi, bývalému prezi-
dentovi Ivanovi Gašparovičovi, ministerke pô-
dohospodárstva Gabriele Matečnej, predsedovi 
NSK Milanovi Belicovi, primátorovi Nitry Joze-
fovi Dvončovi, prvým absolventom VŠP, ktorí 
boli promovaní v roku 1952 v Nitre – doc. Pavlo-
vi Bajčimu, dlhoročnému pedagógovi a zaklada-
teľovi potravinárskeho odboru na VŠP, Ing. Do-
rote Pospíšilovej, svetovo uznávanej šľachtiteľke 
viniča hroznorodého na Slovensku, autorke naj-

známejších slovenských odrôd Dunaj a Devín, 
akademikovi Jánovi Plesníkovi, zakladateľovi a 
dlhoročnému riaditeľovi Výskumného ústavu 
živočíšnej výroby v Lužiankach, akademikovi 
Jurajovi Hraškovi, zakladateľovi a dlhoročnému 
riaditeľovi Výskumného ústavu pôdoznalectva a 
výživy rastlín (dnes Výskumné centrum pôdnej 
úrodnosti). Pamätná medaila SPU v Nitre bola 
udelená aj inštitúciám – SAV, NPPC, Agrokom-
plexu, Agroinštitútu, ako aj viacerým partner-
ským domácim a zahraničným univerzitám. rch
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Zo slávnostného príhovoru rektora SPU 
Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. 

Slávnostné zasadnutie otvoril rektor SPU v Nitre prof. Peter Bielik

Pamätná medaila SPU v Nitre pre premiéra R. Fica

Pamätnú medailu SPU v Nitre si prevzali aj (zľava):
 J. Dvonč, M. Belica, G. Matečná, I. Gašparovič       

Ocenení prví absolventi VŠP (zľava): doc. P. Bajči, Ing. D. Pospíšilová, akademici - J. Plesník, J. Hraško

Snímky: za
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Cieľom medzinárodného veľtrhu je poskytnúť 
študentom stredných škôl komplexné informá-
cie a poradenstvo pri voľbe pomaturitného štú-
dia. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka 
školstva VVaŠ Martina Lubyová, veľvyslankyňa 
Českej republiky na Slovensku Lívia Klausová, 
primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, predseda 
NSK Milan Belica, ako aj rektori oboch nitrian-
skych univerzít - Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD., a prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. 

V rámci otvorenia veľvyslankyňa L. Klausová 
konštatovala, že podujatie je pekný a užitočný 
príklad vzťahu medzi oboma krajinami. „Štú-
dium v Českej republike je prvou alebo dru-
hou voľbou slovenských študentov. Naše školy 
majú záujem o slovenských študentov, dôka-
zom je aj ich veľká účasť na tomto podujatí,“ 
zdôraznila. 

Ako sa vyjadril rektor SPU v Nitre prof. P. 
Bielik, veľtrh poskytuje vynikajúcu možnosť 
univerzite prezentovať širokú ponuku študij-

ných programov. Na veľtrhu sa zúčastnilo 260 
vystavovateľov - vzdelávacích inštitúcií, medzi 
nimi 126 univerzít. Študenti si mohli vybrať z 
viac ako 5-tisíc ŠP. Zastúpené boli inštitúcie z 
11 krajín.   

SPU sa na podujatí predstavila svojou expo-
zíciou, ktorú pripravila Slovenská poľnohospo-
dárska knižnica pri SPU a Kancelária komuni-
kácie a práce s verejnosťou. Zavítala do nej aj 
veľvyslankyňa L. Klausová, rektor UKF v Nitre, 
podpredseda NSK a ďalší hostia. Praktické in-
formácie o štúdiu návštevníkom poskytli zá-
stupcovia fakúlt. V rámci sprievodného progra-

mu veľtrhu vystúpila s prezentáciou štúdia na 
SPU v Nitre prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., 
prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS. 
Ing. Attila Tóth, PhD., z FZKI a Ing. Jakub Ber-
čík, PhD., z FEM, sa zase v rámci sprievodného 
programu Nie je farmár ako farmár podelili so 
stredoškolákmi o svoje skúsenosti získané po-
čas štúdia.                                            rch

Pri príležitosti 65. výročia vzniku SPU v Nitre 
vyšla vo Vydavateľstve SPU slovensko-anglic-
ká publikácia s názvom Slovenská poľno-
hospodárska univerzita v Nitre v obrazoch. 
Redakčne a graficky ju spracovala Ing. Ľubica 
Ďuďáková a Tatiana Šmehilová. Text do an-
glického jazyka preložila Mgr. Alica Sulíková. 
Umelecké snímky sú dielom Ing. Jána Csilla-
ga, PhD., MgA. Tomáša Maninu, PhD., Ing. 
Tomáša Poláčika, Ing. Andreja Tárníka, PhD., 
prof. Ing. Imricha Točku, CSc., Lujzy Záhorá-
kovej. Použité sú aj univerzitné a fakultné ar-
chívne fotografie. Publikácia krátkym slovom 
a obrazom približuje míľniky histórie, prináša 
galériu rektorov, info o areáli univerzity, fa-
kultách, súčasnom živote univerzity a jej ab-
solventoch. Zaujímavá je aj  časť o medailách 
prezentujúcich SPU a kolekcia obrazov akade-
mického maliara Jozefa Mžika z obdobia vý-
stavby areálu vtedajšej VŠP  v Nitre. 

S cieľom priblížiť novú publikáciu čo najväč-
šiemu množstvu čitateľov vyšlo aj mimoriad-
ne číslo spravodajcu Poľnohospodár. Okrem 
najpôsobivejšej obrazovej dokumentácie z no-
vej knihy sú v ňom aj ďalšie zaujímavé sním-
ky.    

Účastníkov osláv zaujala kvetinová výzdo-
ba, ktorú zabezpečila Botanická záhrada SPU 
v Nitre, ako aj dekorácia slameného koňa  
s pluhom, umiestnená pred areálom univer-
zity. Ručne ju vyhotovili pracovníci Katedry 
špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a 
potravinových zdrojov, pod vedením prof. Ing. 
Marka Hala, PhD. Symbolizuje zootechnickú a 
fytotechnickú časť FAPZ, ktorá stála pri zrode 
SPU v Nitre.          rch 

Fándlyho medaila pre 
profesora Milana Beža

Univerzita na veľtrhoch vzdelávania a kariéry

Na pôde Fakulty agrobiológie a potravinových 
zdrojov SPU v Nitre sa 11. septembra konalo 
výročné stretnutie členov SSPLPVV, pobočky v 
Nitre. 

V úvodnom slove predseda spoločnosti prof. 
Ing. Jozef Golian, Dr., predstavil jej histó-
riu, kreovanie a vízie do budúcnosti. V rámci 
programu odovzdal prof. RNDr. Milanovi Be-
žovi, CSc., Fándlyho medailu za celoživotný 
prínos v oblasti genetiky rastlín a rastlinných 
biotechnológií v Slovenskej republike.             r

V aule SPU v Nitre sa 6. októbra konali promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského 
štúdia a odovzdanie certifikátov absolventom medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod  
a podnikanie. 

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodár-
ske, lesnícke, potravinárske a veterinárske 
vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka 
Nitra, ocenila prof. RNDr. Milana Beža, CSc.

Na Agrokomplexe v Nitre sa 27. – 28. septembra konal 5. ročník Európskeho veľtrhu poma- 
turitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus 2017. Prezentovala sa na ňom aj SPU v Nitre.

K výročiu SPU: 
Publikácie slovom  
a obrazom, dekorácia 
koňa s pluhom  

Zo slávnostnej promócie doktorandov  
a absolventov MBA štúdia 

Jubilantka si 13. októbra z rúk rektora sláv-
nostne prevzala Bronzovú medailu SPU v 
Nitre za aktívnu riadiacu činnosť a zásluhy o 
rozvoj univerzity. Prítomná bola aj kvestorka 
SPU doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD., a ko-
nateľ VPP Ing. Ján Lajda.

Ako sa rektor prof. Peter Bielik vyjadril, v 
osobe Ing. Jozefíny Kubaľovej univerzita vždy 
mala záruku v odbornosti. „Pani inžinierka je 
špičková pracovníčka, ktorá sa významne po-
dieľa na výchove našich študentov, aby mohli 
úspešne rozvíjať technologické postupy v rast-
linnej výrobe. Celý svoj produktívny život strá-
vila na svojej alma mater a šíri dobré meno na-
šej univerzity.“ Jubilantke zaželal veľa zdravia, 
energie, aby aj naďalej odovzdávala svoje vedo-
mosti a praktické skúsenosti mladej generácii. 
J. Kubaľová je absolventkou Fakulty agrobioló-
gie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, ktorú 
ukončila v roku 1981. Na VPP v Oponiciach 
pracuje ako agronómka od roku 1987, v pozí-
cii vedúcej závodu je od roku 2001. Kolegovia 
ju poznajú ako skromnú, dobrosrdečnú a pra-
covitú kolegyňu, ktorá vždy mala svoje zásady 
a ciele.                                                               rch

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD., ocenil pri príležitosti životného ju-
bilea – 60. narodenín - Ing. Jozefínu Kuba-
ľovú, vedúcu závodu Oponice Vysokoškol-
ského poľnohospodárskeho podniku SPU, 
s.r.o., Kolíňany.

Rektor SPU ocenil 
jubilujúcu inžinierku 
Jozefínu Kubaľovú

Diplom absolventov vedeckej prípravy, ktorí 
splnili predpoklady na priznanie vedecko-akade-
mickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), si z 
rúk dekanov príslušných fakúlt prevzalo 57 mla-
dých vedeckých pracovníkov.

V ďalšej časti programu boli odovzdané me-
dzinárodné MBA diplomy 13 absolventom MBA 
štúdia, ktorí 7. a 8. septembra obhajobou záve-
rečných projektov úspešne ukončili dvojročné 
štúdium v anglickom jazyku v odbore MBA in 
Agribusiness and Commerce, akreditované me-
dzinárodnou sieťou AGRIMBA a koordinované 

univerzitou vo Wageningene v Holandsku. 
Úspešným absolventom sa prihovoril rektor 

SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Ako po-
vedal,  je to pre nich výzva, aby pokračovaním 
v zmysluplnej vedeckej  a vzdelávacej činnosti 
prispeli k rastu vzdelanostnej úrovne našej spo-
ločnosti. Za promovaných sa pedagógom, školi-
teľom, rodičom, partnerom a priateľom poďako-
val Ing. Ján Csillag, PhD. Slávnosť, ktorú viedla 
prorektorka prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., 
kultúrnym programom spestrila Ing. Kristína Uh-
líková a Ing. Juraj Janík.                      rch

Na 101. zasadnutí Akreditačnej komisie Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré 
sa konalo 21. – 22. júna, bol v rámci projektu Špič-
kové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku 
schválený päťčlenný špičkový tím Fakulty bio-
technológie a potravinárstva SPU v Nitre – „Cen-
trum reprodukcie živočíchov (CeRA)" v Oblasti 
výskumu OV 19 Poľnohospodárske a lesnícke 
vedy. Vedecký tím, ktorý tvorí prof. Ing. Peter 
Chrenek, DrSc., prof. Ing. Adriana Kolesárová, 
PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. MVDr. 

Peter Massányi, DrSc., a Ing. Eva Tvrdá, PhD., 
pracuje v oblasti reprodukčnej biológie a embryo- 
technológií: dizajn nových semenných extende-
rov, prírodných regulátorov reprodukčných pro-
cesov a kmeňových buniek. Nové hormonálne, 
farmakologické a génové regulátory reprodukcie 
zvierat a aplikácia alternatívnych prírodných látok 
môžu byť využité pre reguláciu a liečbu porúch 
reprodukčných procesov živočíchov, čo je dôleži-
té z pohľadu chovateľov, poľnohospodárstva, ale 
aj biomedicíny.                                                              r

Špičkový tím Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA) na FBP

V expozícii SPU s hosťami – veľvyslankyňou L. 
Klausovou a rektorom UKF Ľ. Zelenickým        

Úspešní absolventi MBA štúdia                 Foto: za

Špičkový tím                         Foto: archív FBP

Už 21. ročník medzinárodného veľtrhu 
štúdia a kariéry Akadémia & Vapac sa ko-
nal od 10. do 12. októbra na pôde AEGON 
Arény v Bratislave. Mala na ňom zastúpe-
nie aj SPU v Nitre. 

Akadémia & VapacGaudeamus 2017

Expozícia, v rámci ktorej univerzita pre-
zentovala možnosti štúdia na svojich šiestich 
fakultách, privítala množstvo záujemcov o in-
formácie o štúdiu na jej pôde. Inšpiráciou pre 
nich boli najmä rodičia a ďalší príbuzní, často 
súrodenci. Potešujúco pôsobila skutočnosť, 
že mnohí prichádzali preto, lebo sa dostali do 
kontaktu „s pôdou“, inšpirovali ich starí ro-
dičia a cítia hlbokú úctu k dedičstvu svojich 
predkov. Mnohí majú doma gazdovstvo alebo 
rodina v tomto smere podniká. Otázka, ktorá 
často rezonovala, najmä medzi „hľadačmi in-
špirácie“, bolo uplatnenie absolventov v pra-
xi. Vítaná bola možnosť navštíviť univerzitu v 
rámci dní otvorených dverí. 

Rozhovory s návštevníkmi expozície ukázali, 
že aj v budúcnosti by bolo vhodné venovať po-
zornosť webovým stránkam univerzity a fakúlt, 
keďže sú využívané pri vyhľadávaní informácií 
o možnostiach štúdia. Podnety sa týkali dostup-
nosti informácií o konkrétnych predmetoch 
v rámci informácií o študijných programoch, 
teda to, čo obsahujú študijné príručky. Chýbajú 
bližšie informácie o možnostiach praxe, mnohí 
by privítali informácie o možnostiach študij-
ných pobytov v zahraničí. Stredoškoláci vedia o 
programe Erasmus a aj takéto otázky v expozí-
cii zaznievali. Podnetov bolo veľa, každá taká-
to skúsenosť určite posunie - keby sme použili 
terminológiu skôr ekonomickú - marketing na 
vyššiu kvalitatívnu úroveň. A vzdelanie je v sú-
časnosti tovarom, ktorého kvalita má množstvo 
„hodnotiteľov“...

PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.

Foto: za

Foto: Jakub Kočica
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Slávnostné stretnutie pri tejto príležitosti, 
ktoré sa konalo 13. októbra, otvoril rektor SPU 
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. V úvode 
príhovoru privítal pozvaných hostí, partnerov 
projektu, spolupracovníkov a gestorov labora-
tórií a pripomenul dôležité udalosti, ktoré pred-
chádzali vzniku výskumného centra. Vyzdvihol 
vzájomnú spoluprácu partnerov projektu, ktorí 
výrazne prispeli k posilneniu a presadzovaniu 
vedeckého výskumu na Slovensku, ale i v kon-
kurenčnom medzinárodnom prostredí. Zdôraz-
nil potrebu nosných pilierov vedy a výskumu. 
,,Odborníci vychovávaní vo výskumnom proce-
se sú kľúčoví pre zavádzanie nových poznatkov 
do praktického použitia, teda pre inovácie v pra-
xi. Výskumné centrum AgroBioTech je pýchou 
našej univerzity, nielen prostredníctvom vybu-
dovanej modernej infraštruktúry, ale aj vďaka 
všetkým pracovníkom, ktorí tu pôsobia a vytvá-
rajú podmienky pre realizáciu výskumu.“ 

Rektor SPU ocenil doterajšie úspechy súvisiace 
s riešením projektu Vybudovanie výskumného 
centra AgroBioTech: počas implementácie pro-
jektu v roku 2015 v rámci 31. medzinárodného 
festivalu AGROFILM bola udelená Cena minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za 
film Výskumné centrum AgroBioTech: nové 
perspektívy pre agropotravinárstvo. V roku 2016 
Cenu za transfer technológií na Slovensku v 
kategórii Najlepšie realizovaný transfer techno-
lógií získalo Transferové centrum SPU v Nitre 
za Špeciálny vozík určený pre skúmanie a mo-
nitorovanie spotrebiteľského správania a rozho-
dovania počas nákupu v predajniach. V tomto 
roku Cenu za transfer technológií na Slovensku 
získala riaditeľka VC ABT SPU v Nitre doc. Ing. 
Tatiana Bojňanská, CSc., v kategórii Inovátor/
Inovátorka. Pozitívne bol hodnotený jej príklad-
ný prístup ku komercializácii prípadov Trvanli-
vého pečiva pre špeciálne výživové účely a Pe-

kárenského výrobku so špecifickým zložením a 
dizajnom.

V rámci ďalšieho programu slávnostného 
stretnutia vystúpila riaditeľka VC ABT doc. Ta-
tiana Bojňanská. Vo svojom príhovore pripo-
menula významné skutočnosti, ktoré ovplyvnili 
vedecké smerovanie a prevádzku pracoviska. 
Zdôraznila projektové a prezentačné aktivity VC 
ABT a vyzdvihla spoluprácu s ostatými univer-
zitnými pracoviskami a s praxou. ,,Nie vždy sa 
nám darilo podľa našich predstáv a veľmi nás 
mrzia hlavne neúspešné projekty v rámci výziev 
OPVaI. Jedinou možnosťou však je ďalej syste-
maticky pracovať a byť aktívny. Verím, že vyna-
ložené úsilie bude  zúročené, a napriek problé-
mom, ktoré sú súčasťou našej práce, bude efek-
tívne využitá šanca, ktorá tu reálne je,“ uviedla 
riaditeľka. V príhovore poďakovala vedeniu uni-
verzity, realizačnému tímu z radov pracovníkov 
rektorátu, vedúcim oddelení VC ABT, gestorom 
laboratórií, odborným riešiteľom, zamestnan-
com a  spolupracovníkom centra za ich prácu a 
snahu, aby projekt úspešné napredoval aj v na-
sledujúcom monitorovanom období.

S pozdravným slovom vystúpili partneri pro-
jektu - prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., za 
Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre a doc. 
RNDr. Ján Salaj, DrSc., za ÚGaBR SAV, ktorí vo 
svojich príhovoroch zdôraznili, že zmyslom ce-
lého projektu bolo dať výskumníkom plnohod-
notne vybavené laboratóriá, ktoré sú nevyhnut-
né pre realizáciu kvalitného primárneho a apli-
kovaného výskumu. Vystúpili aj vedúci jednot-
livých oddelení - doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarov-
ská, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. 
Ing. Viera Paganová, PhD., doc. Ing. Juraj Maga, 
Dr., Ing. Zuzana Kapustová, PhD., Ing. Tomáš 
Giertl, PhD., (v zastúpení) a za Transfer centrum 
doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.  

 Ing. Zuzana Kňažická, PhD., VC ABT

V rámci sprievodného programu pri príležitos-
ti 65. výročia založenia univerzity a 2. výročia 
otvorenia Výskumného centra AgroBioTech,  
11. - 12. októbra pracovisko organizovalo pre-
hliadku s názvom Svet vedy vo Výskumnom 
centre AgroBioTech SPU v Nitre. 

Podujatie otvorila vedecká tajomníčka Ing. 
Zuzana Kňažická, PhD., ktorá predstavila náv-
števníkom jednotlivé tematické stanovištia pre-
hliadky. V rámci expozície „Čo vieme ponúk-
nuť?“ boli pre návštevníkov zriadené vzorkov-
nice rôznych druhov rastlín, tráv so zameraním 
na energetické spracovanie, ale aj prezentácia 
systému fenotypovania rastlín. Pre študentov 

a zamestnancov SPU v Nitre boli pripravené 
praktické ukážky používaných laboratórnych 
postupov, napr. spracovanie vzoriek lyofilizá-
ciou, pozorovanie tkanív a orgánov rôznymi 
svetelnými mikroskopmi, ukážky tajomného 

sveta mikroorganizmov, pripravených a otesto-
vaných štiav, džemov z rôznych druhov ovocia 
a zeleniny, ukážky z oblasti spracovania obilnín 
(chlieb, pečivo, cestoviny), atď. Návštevníci si 
mohli pozrieť zariadenia umožňujúce merať 
výkon spaľovacieho motora, spotrebu paliva a 
emisie, vzorkovnicu peliet a brikiet, prezentá-
ciu výskumu vplyvu inovatívnych technológií v 
rastlinnej produkcii. 

Vyše sto návštevníkov si interaktívnou formou 
vyskúšalo svoje zmysly v rámci Zážitkového tes-
tovania vín, pod vedením odbornej lektorky. 

V rámci expozície Veda otvára dvere boli 
predstavené inovačné postupy technologické-
ho spracovania produktov a kooperácie s agro- 
potravinárskym sektorom (tzv. znalostný troju-
holník: výskum – inovácie - prax). Doc. Ing. 
Mgr. Danka Moravčíková, PhD., poukázala na 
spoluprácu s Transferovým centrom, ktoré-
ho činnosť je zameraná na podporu prenosu, 
zhodnocovania a využívania poznatkov, resp. 
technológií, z vedeckovýskumnej akademickej 
sféry do komerčnej.

„Prehliadka Svet vedy vo Výskumnom centre 
AgroBioTech SPU v Nitre ponúkla zaujímavý 
prehľad o tom, ako to u nás vyzerá. Veríme, že 
rady aktívnych vedeckých spolupracovníkov sa 
rozšíria a centrum sa v ešte významnejšej mie-
re stane výskumným srdcom našej univerzity,“ 
povedala riaditeľka VC ABT doc. Ing. Tatiana 
Bojňanská, CSc.             ZK, VC ABT

Výskumné centrum AgroBioTech 
oslávilo druhé výročie svojho otvorenia 

Zástupcovia SPU  
na štvrtom stretnutí 
konzorcia China – CEEC

Katedra fyziológie rastlín Fakulty agrobiológie 
a potravinových zdrojov SPU v Nitre sa spolu s 
kolektívom riešiteľov z Národného poľnohospo-
dárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného 
ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch, z Katedry 
genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave a Katedry ekochémie a 
rádioekológie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Tr-
nave podieľala na tvorbe prvej slovenskej odrody 
pšenice dvojzrnnej PN-Zirnitra.

Ide o prvú slovenskú odrodu tohto druhu pše-
nice. Je veľmi vhodná najmä pre pestovanie v 
systéme ekologického farmárstva, vyznačuje sa 
vysokou adaptabilitou aj na horšie klimatické a 
pôdne podmienky. Je vhodná pre pestovanie vo 
všetkých výrobných oblastiach a najmä do zemia-
karskej oblasti, pričom nevyžaduje špeciálne pôd-
ne a agrotechnické podmienky. Dostala meno po 
mýtickom drakovi Zirnitrovi, ktorý je podľa staro-
slovanskej mytológie „splnomocnený kúzlami“ a 
je symbolom sily a odhodlania.

Táto pšenica sa na Slovensku pestovala ešte v 
polovici minulého storočia a využívala sa na ku-
chynskú prípravu kaše a placiek. Odroda PN-Zir-
nitra  je výsledkom projektov aplikovaného vý-
skumu Agentúry na podporu výskumu a vývoja 
a na tohtoročnom 44. ročníku výstavy Agrokom-
plex bola ocenená Zlatým kosákom.

Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., FAPZ

Vyhlasovateľom súťaže je Centrum vedecko-
-technických informácií SR, ceny sa udeľujú pri 
príležitosti konania konferencie s medzinárodnou 
účasťou Transfer technológií na Slovensku a v za-
hraničí. Tú, CVTI SR organizuje aktuálne siedmym 
rokom a stala sa už etablovanou platformou pre 
odbornú diskusiu o témach ochrany duševné-
ho vlastníctva a jeho komercializácie. Tento rok 
sa konala 10. a 11. októbra v priestoroch centra. 
Ocenenie v kategórii Inovátor/Inovátorka získala 
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD., riaditeľka Vý-
skumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. „Naše 
vedecké činnosti sú významnou mierou oriento-
vané na aplikovaný výskum, a preto je pre nás vý-
razným povzbudením každá spätná väzba na našu 
prácu,“ hovorí doc. T. Bojňanská. Pozitívne bol 
hodnotený jej príkladný prístup ku komercializácii 
prípadov Trvanlivého pečiva pre špeciálne výživo-
vé účely a Pekárenského výrobku so špecifickým 
zložením a dizajnom. Aktuálne prebiehajú roko-
vania s partnerom zo súkromnej sféry o zavedení 
týchto produktov do výroby. Zároveň dodáva, že 
spotrebitelia sú dnes vo všeobecnosti dosť dobre 
vzdelaní v oblasti informácií o výživových hodno-
tách potravín a ich kvalite. Podľa jej slov si preto 
sám trh bude žiadať inovácie.

V kategórii Inovácia sa stala víťazom technológia 
Kontrastovacia zmes a jej použitie z Univerzity P. 
J. Šafárika v Košiciach, ktorej pôvodcami sú: Patrik 
Jakabčin, Jozef Uličný a kolektív. Inovácia je urče-
ná na lepšiu diagnostiku a samotnú liečbu v oblasti 
gastroenterológie.    

Cenu v kategórii Pracovisko transferu techno-
lógií si odniesla Anna Arvaiová z Univerzity ve-
terinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
ktorá svojím aktívnym prístupom a spoluprácou 
s CVTI SR vytvorila funkčný systém podpory v 
oblasti transferu technológií na univerzite. Me-
dzi trojicou nominovaných v tejto kategórii bolo 
opäť aj Transferové centrum Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre, ktoré túto cenu 
získalo minulý rok.                  r

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre oslávilo 15. októbra druhé výročie 
svojho otvorenia. 

Po predchádzajúcom stretnutí a rokovaniach 
v Číne sa ďalšie, štvrté, stretnutie konzorcia 
čínskych a stredoeurópskych univerzít kona-
lo 21. – 22. septembra v Srbsku. 

Výskum orientovaný na prax je trendom sú-
časnej vedy a zároveň jej  budúcnosťou. Cena 
za transfer technológií na Slovensku 2017  
aktuálne ocenila to najlepšie. Už po piatykrát 
poukázala na to, že vedecká práca má výraz-
nú aj svoju praktickú rovinu, a že výsledky 
výskumu majú jasný cieľ – bežnú prax. 

Za SPU v Nitre sa na ňom zúčastnila prof. RNDr. 
Zdenka Gálová, CSc., prorektorka SPU pre vzde-
lávaciu činnosť a ECTS a prof. Dr. Ing. Elena 
Horská, dekanka FEM. Program bol organizova-
ný pod záštitou a za účasti predsedníčky vlády 
Srbskej republiky  (SR) Any Brnabič, ministra 
vzdelávania, vedy a technologického rozvoja SR, 
vice-ministra vzdelávania Čínskej ľudovej republi-
ky Dua Zhanyuana a rektora Univerzity v Novom 
Sade prof. Dušana Nikoliča.

Na podujatí participovalo asi 150 účastníkov zo 
16 stredoeurópskych krajín a Číny, medzi nimi aj 
naši partneri z Tianjin University. Prvý deň pre-
biehalo politické fórum formulujúce chartu, ktorá 
bola nasledujúci deň odsúhlasená a podpísaná. 
Obsahuje základný rámec pre spoluprácu konzor-
cia v oblasti vedy a vzdelávania.

Oficiálnu časť programu tvorili vystúpenia vý-
znamných hostí a zástupcov univerzít. Všetci  de-
klarovali záujem o akademickú i vedeckú spolu- 
prácu, viacerí s hrdosťou prezentovali počty za-
hraničných študentov na svojich univerzitách, 
ako aj existenciu spoločných či dvojitých diplo-
mov s čínskymi univerzitami. Keďže oficiálnym 
úradným jazykom v Srbsku je aj slovenský ja-
zyk, našu delegáciu požiadali, aby sme poskytli 
interview do srbskej televízie (jej slovenského 
vysielania). Interview poskytla prorektorka SPU 
prof. Zdenka Gálová. Účasť na stretnutí ponúkla 
priestor pre nové kontakty. Rokovali sme so zá-
stupcami čínskych univerzít, RENMIN Universi-
ty of China, ktorí hľadajú partnera pre štúdium 
európskych záležitostí zo socio-ekonomického 
a politického hľadiska a viceprezidentom Jillin 
Jianzhu University, ktorý vyjadril záujem univer-
zity o rozvoj spolupráce v oblasti technických a 
ekonomických vied.     Prof. Dr. Ing. Elena Horská

Katedra fyziológie rastlín 
sa podieľala na vyšľachtení 
novej odrody pšenice

Cena za transfer 
technológií na Slovensku 
pre Tatianu Bojňanskú 

Predstavitelia Národnej 
agrárnej univerzity  
v Bielej Cerkvi rokovali  
o spolupráci s SPU

Na pracovnú návštevu SPU zavítali 9. októbra 
šiesti zástupcovia Bielocerkevskej národnej ag-
rárnej univerzity (BNAU) na Ukrajine, vedení 
rektorom prof. Dr. Anatolijom Danylenkom. Na 
SPU ich prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing Peter Bielik, 
PhD. Na stretnutí bol prítomný aj rektor Karelskej 
univerzity aplikovaných vied vo Fínsku prof. Petri 
Raivo, ktorý sa zúčastnil na hodnotiacom proce-
se projektu Erasmus+ K2, Vedomostné aliancie 
„ERDI", ktorý sa realizuje na SPU pod koordiná-
ciou fínskej univerzity už tretí rok. Predstavite-
lia BNAU vyjadrili záujem o aktívnu spoluprácu 
v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, riešenia 
medzinárodných projektov a programov v oblasti 
bioenergie, biotechnológií, bezpečnosti potravín, 
regionálneho rozvoja a i. Rozvíjať sa môže aj pro-
stredníctvom akademických mobilít, tvorby spo-
ločných vedeckých článkov a publikácií, výmeny 
existujúcich materiálov a technológií vzdelávania 
a pod. Viac na www.polnohospodar.sk             rch

Expozícia Svet vedy vo VC AgroBioTech

Prof. E. Horská a prof. Z. Gálová na stretnutí 
konzorcia       Foto: archív EH

Ocenenie pre doc. T. Bojňanskú (druhá sprava)

  Snímky: za
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Tohtoročné podujatie priblížilo účastníkom úlo-
hu, ktorú zohrávajú výsledky vedeckej činnosti v 
našom každodennom živote.

Čím zaujala  FBP? 
Na akcii v Žiline sa zúčastnili traja študen-

ti - Ing. Tomáš Fekete, Ing. Patrícia Martišová a 
Bc. Lucia Benešová pod vedením doc. Ing. Ra-
doslava Žideka, PhD., a Ing. Ľubomíra Beleja, 
PhD., z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín 
FBP. Cieľom expozície bolo popularizovať po-
stupy aplikovanej biológie v personalizovanej 
bezpečnosti potravín. V rámci podujatia bolo 
otestovaných vyše 170 dobrovoľníkov, ktorí zís-
kali osobný profil schopnosti vnímania pachov 
a chutí. Záujemcovia sa mohli  zúčastniť aj na 
prednáške na tému Genetické predurčenie - rea-
lita alebo mýtus, ktorá odhalila ako môžu drob-
né odlišnosti v štruktúre enzýmov, receptorov a 
metabolických dráh zmeniť náš životný štýl či 
schopnosť tráviť určité živiny. 

V rámci podujatia v Banskej Bystrici Katedra 
skladovania a spracovania rastlinných produk-
tov (Ing. Eva Ivanišová, PhD., Ing. Štefan Dráb, 
PhD., RNDr. Attila Kántor, PhD.,) spolu s Ka-
tedrou hodnotenia a spracovania živočíšnych 
produktov (Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.,) 
zaujali tematickým stánkom Veda na zjedenie. 
Širokú verejnosť oboznámili s konzervačnými 
látkami, kvasinkami, funkčnosťou rôznych ty-
pov uzáverov, ktoré sa využívajú vo vinárstve, 
rôznymi druhmi medov a včelích produktov 
a i. Katedra fyziológie živočíchov (Ing. Tomáš 
Slanina, PhD., Ing. Eva Tvrdá, PhD., Ing. Hana 
Greifová, Ing. Michal Ďuračka) prezentovala 
Vedu v našom tele, ktorá bola zameraná na sle-
dovanie červených krviniek v roztokoch, labo-
ratórne spracovanie vzorky, výrobu farebných 
mikroskúmavkových náhrdelníkov, pozorovanie 
buniek, tkanív a orgánov pod mikroskopom a 
prezentáciu „vedeli ste, že...?“. V rámci populár-

no-vedeckých prednášok pre účastníkov poduja-
tia zaujali svojou prednáškou na tému Spermie 
- olympijskí plavci v kríze Ing. E. Tvrdá a Ing. M. 
Ďuračka.

TF sa prezentovala tromi stánkami
Technická fakulta sa prezentovala tromi stán-

kami v Starej tržnici v Bratislave. V stánku s ná-
zvom Ovládaj mobilný robot virtuálne účastníci 
riadili mobilného robota pohybom rúk prostred-
níctvom bezdotykového senzorického systému. 
Stánok sa tešil veľkej návštevnosti, najmä účast-
níkov mladšej vekovej kategórie. V tomto bode 
treba osobitne oceniť trpezlivosť Ing. Mariána 
Kiševa a Ing. Vladimíra Cvikloviča, PhD.  V stán-
ku Otestuj si svoju silu sa účastníci dozvedeli o 
svojich rezervách v stisku rúk, ťahu rúk a mŕtve-
ho ťahu. Účastníci všetkých vekových kategórií, 
hlavne ženského pohlavia, nedali doc. Ing. On-
drejovi Lukáčovi, PhD.,  a Ing. Martinovi Olejá-
rovi, PhD., počas celého podujatia ani vydých-
nuť. Stánok s názvom Robot, nasleduj ma, pod 
taktovkou Ing. Stanislava Pauloviča, PhD., a Ing. 
Lukáša Vacha, prezentoval úroveň počítačového 
videnia prostredníctvom šesťkolesového mobil-
ného robota. Účastníci sa mohli oboznámiť s 
kvalitou a presnosťou identifikácie predmetov 
v priestore, na ktorej už dlhšie obdobie pracuje 
Ing. Ladislav Tóth, PhD.                            FBP, TF

Podujatie otvoril konateľ VPP Ing. Ján Lajda. 
Účastníkom sa prihovoril prorektor SPU pre 
vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., de-
kan TF prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., pracovní-
ci Katedry strojov a výrobných biosystémov TF 
-  prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., a  prof. Ing. 
Pavol Findura, PhD. Za prax vystúpil riaditeľ 

Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej 
komory v Nitre Ing. Jozef Bako.  

„Veríme, že sme postavili základy dobrej 
tradície a takéto akcie sa budú opakovať aj v 
budúcnosti,“ povedal prorektor J. Gaduš. De-
kan TF prof. Z. Tkáč okrem iného uviedol, že 
fakulta ako jediná na Slovensku vyučuje a pri-
pravuje odborníkov v rámci študijného progra-
mu poľnohospodárska technika. „V súčasnosti 
niektorí z 8-tisíc absolventov TF pôsobia ako 
manažéri poľnohospodárskych podnikov a za-
oberajú sa aj predajom a výrobou poľnohos-
podárskej techniky na Slovensku. Podujatie je 
výbornou príležitosťou pre našich študentov 
priamo sa oboznámiť so špičkovou technikou, 
keďže mnohí z nich s ňou budú v budúcnosti 
pracovať,“ povedal dekan. Asi tristo návštev-
níkov, najmä študentov SPU, ale aj viacerých 
stredných škôl, si mohlo prezrieť vystavenú 

modernú a špičkovú techniku pre poľnohos-
podárov, ktorú prezentovala firma Agroservis, 
Hriadeľ, Lemken, Ematech Radošina a Ema-
tech - technológie. Pripravené boli aj praktické 
ukážky poľnohospodárskej techniky, technolo-
gické linky a ukážky riadeného pohybu techni-
ky CTF. 

Na záver akcie nás zaujímalo, v akom stave je 
v súčasnosti technický park nášho vysokoškol-
ského podniku. Ako nás informoval Ján Lajda, 
technický park VPP je už zastaraný. „Mojou 
úlohou je obnoviť ho,“ uviedol konateľ. V tom-
to zmysle prvou lastovičkou je nedávno zakú-
pený samochodný postrekovač od firmy Agria, 
keďže doteraz mali na podniku len ťahané po-
strekovače. Plánujú ho využívať už teraz na je-
seň. Manažment VPP je presvedčený, že ušetria 
veľa chémie i času na ošetrenie porastov.                                

                                             Renáta Chosraviová

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany a Technická fakulta SPU v Nitre organizovali 12. októbra v areá- 
li VPP v Kolíňanoch Univerzitný deň techniky. Pilotný ročník bol zameraný na obrábanie pôdy, sejbu, hnojenie a ochranu plodín. 

Z konferencie o histórii, 
súčasnosti a budúcnosti 
elektrotechniky na 
Slovensku

Cena za publikáciu 
Štefanovi Ailerovi

Rizikové faktory 
potravového reťazca – 
18. ročník konferencie

Univerzitný deň techniky predstavil špičkovú 
poľnohospodársku techniku

Pracovníci Katedry elektrotechniky, automa-
tizácie a informatiky Technickej fakulty - prof. 
Ing. Dušan Hrubý, PhD., doc. Ing. Ondrej Lukáč, 
PhD., Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., a Ing. La-
dislav Tóth, PhD., sa zúčastnili na konferencii or-
ganizovanej pri príležitosti 80. výročia založenia 
prvej vysokej školy technickej na Slovensku. Ko-
nala sa 27. septembra v Banskej Štiavnici. Zame-
raná bola na aktuálne problémy elektrotechniky, 
najmä v oblasti mikroelektroniky, nanoelektroni-
ky, mechatronických systémov v automobiloch, 
informatizácie Slovenska od začiatkov až po sú-
časnosť, mobilných zariadení na výrobu elektric-
kej energie s využitím obnoviteľných zdrojov, ďa-
lej vývoju elektronickej hudby a využitiu modelov 
pri výučbe elektrotechniky.                                        TF

V sídle Medzinárodného 
úradu pre vinič a víno (O.I.V.) 
v Paríži si Ing. Štefan Ailer, 
PhD., z Katedry ovocinárstva, 
vinohradníctva a vinárstva 
FZKI 16. októbra prevzal 
cenu PRIX OIV 2017 za kniž-
nú publikáciu v kategórii 

Víno a gastronómia. Ceremoniál sa konal za účas-
ti prezidentky tohto úradu Moniky Christmann, 
generálneho riaditeľa Jean-Marie Auranda, prezi-
denta Jury des Prix Dr. Františka Lipku a veľvy-
slanca Slovenskej republiky vo Francúzsku Mgr. 
Igora Slobodníka.

Zaujímavosti o víne sa dočítate v ocenenej pub-
likácii VINÁRSTVO & SOMELIERSTVO, o súťaži 
na: www.oiv.int                   r

Podujatie už tradične organizujú štyri európ-
ske univerzity: SPU v Nitre (Fakulta biotechno-
lógie a potravinárstva), Pedagogická univerzita 
v Krakove (Fakulta geografie a biológie), Poľsko, 
Univerzita sv. Štefana v Gödöllő (Mechanizačná 
fakulta), Maďarsko a Rzeszówska univerzita v 
Rzeszówe (Fakulta biológie a poľnohospodár-
stva), Poľsko. Konferencia spája vedeckú komu-
nitu, chemikov, biológov, ekológov, toxikológov, 
ekotoxikológov a vedcov v oblasti potravín, envi-
ronmentalistiky, ktorí poskytujú fóru na výmenu 
informácie týkajúce sa širokého spektra ohrození 
ľudského zdravia. 

Úvodný deň patril plenárnym prednáškam, v 
rámci ktorých bol jedným z chairmanov prof. 
Ing. Norbert Lukáč, PhD. Otváracia prednáška od 
jedného zo zakladateľov konferencie prof. MVDr. 
Petra Massányiho, DrSc., oboznámila účastníkov 
so vznikom a históriou konferencie. Ďalšie dni 
pokračovali prednáškami, prezentáciami poste-
rov i kultúrnym programom. 

Na podujatí sa zúčastnilo asi 60 výskumných 
pracovníkov z rôznych inštitúcií. S prezentáciami 
vystúpili aj pracovníci a doktorandi Katedry fy-
ziológie živočíchov FBP. Organizátori konferencie 
sa budú uchádzať o udelenie Thomson Reuters 
Citation Index pre zborník príspevkov konferen-
cie. Ďalší ročník podujatia sa uskutoční pod zášti-
tou Univerzity sv. Štefana v Gödöllő.                    

Prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., FBP

Animal Science Days 2017

FBP a TF sa úspešne prezentovali na Európskej noci výskumníkov

V prostredí konskej farmy v Żmiąca sa 20. – 
22. septembra konal 18. ročník medzinárod-
nej konferencie Rizikové faktory potravové-
ho reťazca. 

Prvý ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska noc výskumníkov 2017 sa konal  29. septembra v Bratisla-
ve, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite Medzev a Levice. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia 
Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Technickej fakulty SPU v Nitre.

Pracovníci Katedry genetiky a plemenárskej bio-
lógie FAPZ sa 20. až 22. septembra zúčastnili na 
25. medzinárodnej konferencii Animal Science 
Days v dedinke Brandlucken, Rakúsko. 

Podujatie každoročne organizujú členovia kon-
zorcia z univerzít v Záhrebe, Osijeku, Kaposvári, 
Padove, Viedne a od roku 2014 aj z SPU v Nitre, 
resp. od roku 2017 z ČZU Praha. SPU na nej repre-
zentoval doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., prof. 
Anna Trakovická, CSc., Ing. Nina Moravčíková, 
PhD., Ing. Veronika Kukučková, PhD., a Ing. Mi-
chal Vlček. 

Konferencia pokrýva tematickým zameraním 
všetky oblasti živočíšnej produkcie od šľachtenia, 
genetiky, výživy, životného prostredia a welfa-

re, správania sa, ako aj produkcie potravinových 
zdrojov. V súvislosti s poslednou uvedenou té-
mou sa tento rok ako súčasť ASD konalo satelitné 
sympózium projektu FP7 TREASURE Diverzita lo-
kálnych plemien ošípaných a produkčné systémy 
pre vysokú kvalitu lokálnych produktov a udrža-
teľnú produkciu bravčového mäsa. 

Konzorcium kladie vysoký dôraz na vedeckú 
kvalitu príspevkov a predstavuje platformu pre 
mladých vedeckých pracovníkov, ktorí majú mož-
nosť získať skúsenosti s vystúpením na medzi-
národnom fóre. Ďalším benefitom je aj možnosť 
publikovať v zahraničnom vedeckom časopise, 
keďže príspevky sú každoročne podrobované 
oponentúre a publikované vo vybranom vedec-

kom časopise evidovanom v databáze SCOPUS. 
Vedeckú kvalitu a publikovanie ako dôležitú sú-
časť univerzity zdôraznil v rámci otváracieho ce-
remoniálu prof. Glößl, prorektor BOKU Viedeň.

Na konferencii sa zúčastnilo 83 účastníkov zo 
siedmich krajín konzorcia a hostia zo Španielska, 
Francúzska, Belgicka a Bosny-Hercegoviny. V šty-
roch sekciách odznelo 58 príspevkov. Diverzitu 
tém podčiarkuje 11 rôznych druhov zvierat, ktoré 
boli predmetom výskumu. Každoročne prebieha 
aj súťaž o najlepší poster. Teší nás, že do finále aj 
tento rok postúpil poster zo Slovenska. Od členov 
konzorcia zazneli na záver požiadavky na zinten-
zívnenie vedeckej spolupráce a potrebu nadviazať 

Pokračovanie na strane 6

Zástupcovia TF na konferencii   Foto: archív TF

Zástupcovia FBP na noci výskumníkov                   Snímky: archívy fakúlt

TF  sa predstavila v Starej tržnici v Bratislave
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Organizovalo ju Národné poľnohospodárske 
múzeum (NPM) v Prahe ako jeden z výstupov 
projektu Záhradno-architektonická tvorba v 
kontexte realizácie cieľov národného obrodenia 
počas 1. Československej republiky. Projekt je fi-
nancovaný z programu aplikovaného výskumu a 
vývoja národnej a kultúrnej identity (NAKI) Mi-
nisterstva kultúry Českej republiky a zameriava 
sa na medzivojnovú záhradnú architektúru. Po 
prvýkrát bola výstava na Slovensku inštalovaná 
v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. 
Na pôde SPU v Nitre ju iniciovala prof. Ľubica 
Feriancová z Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva. 

Výstavu otvorila prorektorka SPU doc. Rober-
ta Štěpánková, ktorá privítala zástupcov NPM a 
hlavných autorov výstavy – ThDr. Šárku Steino-
vú, Ing. Petra Fencla a jednu z autoriek fotografií 
Elenu Žitnú.  

Ako informovala Š. Steinová, v  období 1. Česko-
slovenskej republiky pôsobili na Slovensku mno-
hí českí záhradní architekti. Zo zachovaných asi 
6 500 záhradných plánov sa vyše 200 týka sloven-
ského územia. Výstava poskytla obraz záhradno-
-architektonickej tvorby v medzivojnovom Česko-
slovensku ako jeden z dôležitých článkov histórie 
záhradného umenia. Zamerala sa najmä na dielo, 
charakteristické črty tvorby a životné osudy troch 
zo záhradných architektov - Josefa Vaňka, Josefa 
Kumpána a Josefa Minibergera. 

Návštevníci SPU mohli vidieť veľkoformátové 
plány verejných priestranstiev miest a obcí, par-
kovo upravených námestí a verejných parkov, 
cintorínov, okolia nemocníc, škôl a i. Menšie for-
máty boli umiestnené na FZKI. Predstavené boli 
pôdorysné plány, vtáčie perspektívy a cieľové vi-
zualizácie vo veľkosti originálov.  

Renáta Chosraviová

Doc. Ing. LENKA 
LACKÓOVÁ, PhD.
Pracovná pozícia: 
prodekanka FZKI pre 
vzdelávaciu činnosť, 
pedagogička na Katedre 
krajinného plánovania a 

pozemkových úprav
Miesto narodenia: Kežmarok
Vek: 33 
Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Už od mala som chcela byť učiteľkou. Moja 
mamina pracovala ako učiteľka v materskej 
škôlke, takže som mala k tomuto povolaniu 
veľmi blízko. 
Čo ste študovali a prečo práve tento študij-
ný program? 
Študovala som odbor krajinárstvo. Počas štú-
dia na gymnáziu som rozmýšľala o svojom 
ďalšom smerovaní. Mala som prihlášky aj na 
učiteľstvo, no nakoniec som si povedala, že 
učiteľkou môžem byť aj v odbornom zamera-
ní (životné prostredie), ku ktorému som mala 
veľmi blízky vzťah. A tak to aj vyšlo J.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať? 
Nemám v podstate žiadne ikony, po ktorých 
by som túžila. Skôr je to o tom, že vždy sa 
rada porozprávam s hocikým inšpirujúcim, 
pozitívne mysliacim človekom (či je slávny 
alebo nie). 
Z čoho ste mali v poslednom období naj-
väčšiu radosť? 
Život s malým dieťaťom je plný drobných ra-
dostí, ktoré napĺňajú naše dni J. Momentál-
ne mi nenapadá taká najväčšia. 
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Veľa vecí J. Od tých každodenných, ktoré 
nám znepríjemňujú život, až po veľké, ako sú 
globálne problémy a podobne.
Čo rada čítate (počúvate)?  
Neviem či rada, ale v poslednom období je to 
hromada e-mailov, ktoré tvoria súčasť môjho 
terajšieho povinného čítania...a vychutnávam 
si hlavne TICHO.
Aké máte koníčky? 
Cestovanie všeobecne, lyžovanie, korčuľova-
nie a ničnerobenie na pláži J.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Myslím, že nie.
Aké hodnoty  sú pre vás v živote najdôle-
žitejšie? 
Rodina. Zodpovednosť. 
Máte nejaký obľúbený citát?  
Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v 
zajtrajšok. Dôležité je neprestávať si klásť 
otázky. (Albert Einstein)                              rch

 V ZRKADLE                        

 VESELOU CERUZKOU 

Marcel Krištofovič

Na SPU v Nitre sa od 20. septembra do 6. októbra konala výstava Stopy českých záhradných 
architektov na Slovensku. 

Hlavnú cenu tohtoročného i lmového festivalu Agroi lm, ktorý sa skončil 7. októbra v Nitre, 
získal český i lm Geoderma – živý plášť planéty Zem. Cenu rektora SPU v Nitre si odniesla brit-
ská snímka Pôda pre našu obživu.

Stopy českých záhradných architektov 
na Slovensku  

Ocenený český film zo-
brazuje pôdu ako pokožku 
Zeme a poukazuje na fakt, 

že jej ochrana, obnova a správne využívanie má 
pre ľudí a zvieratá existenčný význam. Britská 
snímka sa venovala problematike poľnohospo-
dárskej pôdy a čoraz zložitejšiemu prístupu k nej. 
Spolu 33. ročník Agrofilmu ponúkol 325 projek-
cií zo 113 prihlásených filmov. Porota udelila 14 
cien. Festival priniesol aj do univerzitného pros-
tredia kvalitné medzinárodné filmy, ktoré sa tešili 

širokému záujmu divákov. Premietanie viac ako 
30 filmov na SPU prebiehalo 3., 4. a 10. októbra. 
Premietací deň na FEM organizovaný v spoluprá-
ci s Klubom poľnohospodárskych odborníkov 
pri SPU v Nitre bol obohatený o prednášku Jána 
Hubu a Miroslava Záhradníka z VÚŽV - NPPC 
Lužianky, Milana Jurkyho zo Združenia mladých 
farmárov na Slovensku – ASYF, Bálinta Péma z 
PEMAK, doc. Danky Moravčíkovej a doc. Tatiany 
Bojňanskej z VC AgroBioTech a Bc. Matúša Kraj-
čího (NAJ poľno študent 2015, Bee2Bee).         rch

Na prelome augusta a septembra (28. 8. - 1. 9.)
sa konal 68. medzinárodný kongres Európskej 
asociácie pre živočíšnu produkciu (EAAP) v 
estónskom hlavnom meste Tallinn. Medzi vyše 
tisíc účastníkmi boli aj vedeckí pracovníci Ka-
tedry genetiky a plemenárskej biológie FAPZ 
pod vedením doc. Ing. Radovana Kasardu, PhD. 
Bola to jedinečná udalosť globálne organizovaná 
v oblasti vied súvisiacich so živočíšnou produk-
ciou. V rámci vedeckého programu bolo akcep-
tovaných 822 príspevkov, z nich 522 bolo pre-
zentovaných formou prednášok, 300 v podobe 
posterov. Odborné komisie príspevky tematicky 
rozdelili do vyše 40 sekcií. Zároveň sa konali via-
ceré satelitné sympóziá a workshopy projektov 
FP7 a COST. 

Na konferencii úspešne prezentovala svoj prí-
spevok Ing. Veronika Kukučková, PhD., v ko-
misii genetiky, Ing. Michal Vlček v komisii pre 
precízne poľnohospodárstvo a Ing. Nina Mo-
ravčíková, PhD., v komisii pre genetiku koní.  
Mnoho súčasných európskych výskumných 
konzorcií vzniklo ako výsledok stretnutí prá-
ve na kongresoch EAAP, vďaka tomu aj mnoho 

vedeckovýskumných pracovníkov zo Slovenska 
dostalo možnosť zapojiť sa do podobných kon-
zorcií. Prostredníctvom členstva Slovenska v 
EAAP majú možnosť mladí vedeckí pracovníci 
každoročne podať žiadosť o štipendium, ktoré 
kryje nemalé náklady spojené s registráciou a 
cestovným. EAAP rozvíja svoje aktivity najmä 
smerom k mladým vedeckým kapacitám, v mi-
nulosti prostredníctvom veľmi úspešne hodno-
teného projektu EAAP „Young Train“, v súčas-
nosti pomocou „Young Club“ pracovnej skupiny. 
Ich hlavných cieľom je združiť a navzájom pre-
pojiť mladých vedeckých pracovníkov z celého 
sveta a vytvoriť tak prostredie pre ich motiváciu 
a vedecký rozvoj. 

V súčasnosti v rade EAAP nemáme zástupcu 
zo Slovenska. V minulosti boli týmito osobnos-
ťami napr. prof. L. Hetényi a prof. Š. Mihina. 
Členstvo v rade EAAP je vedeckým aj osobným 
uznaním. Viacerí vedci zo Slovenska sa podieľa-
jú alebo sa podieľali na práci v odborných ko-
misiách a pracovných skupinách. V tomto roku 
bol na zasadaní rady EAAP schválený za tajom-

Zástupcovia FAPZ na kongrese Stopy 
živočíšnej výroby vo vývoji bioekonómie 

Hlavnú cenu Agrofilmu získal český film, 
Cenu rektora SPU si odniesla britská snímka

Október 2017 sa niesol v 
znamení jubilea - 65. výro-
čia existencie SPU v Nitre. 
K tomu patria aj jubileá 
osobností, ktoré boli pri jej 
začiatkoch. Takou je Ing. 
Zinaida Kuzina, CSc., ktorá 
v rokoch 1954 - 1989 patrila 

do kmeňového stavu Katedry špeciálnej zoo-
techniky AF. 

Narodila sa 24. októbra 1927 v Tuskej ob-
lasti Ruska. Úspešne skončila Zootechnickú 
fakultu Timirjazevovej poľnohospodárskej 
akadémie v Moskve. Svoju budúcnosť spojila 
s prof. Jaroslavom Novým a celý svoj aktívny 
život venovali našej alma mater a Nitre. Pani 
Zina okrem pedagogiky a výskumu bola 
univerzitnou autoritou v odborovom a žen-
skom hnutí rokov 60-tych. Bola a je širokou 
ruskou dušou, ktorá protestovala a odsúdila 
okupáciu 1968. Následky ju neobišli. Zosta-
la sama so svojimi, vždy prostými prístupmi 
aj k zložitým otázkam života na univerzite a 
celej spoločnosti. Mnoga leta, pani inžinier-
ka a naša Zinaida.           Vaši priatelia a žiaci

K životnému jubileu 
inžinierky Zinaidy Kuziny

Úspech študentov FZKI 
na súťaži Victoria Regia

Študenti FZKI sa pra-
videlne zapájajú do 
rôznych odborných sú-
ťaží, v ktorých si môžu 
overiť a porovnať svoje 
schopnosti. Monika 
Kružliaková a Patrik 
Komár sa zúčastnili 
na kvetinárskej súťaži 
Victoria Regia 2017. So 
svojimi dielami uspeli 

vo viacerých kategóriách. P. Komár v kategórii 
Kytica pre módneho návrhára Fera Mikloška (na 
snímke) získal 3. miesto.                                     AT

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., úspešne 
reprezentovala Fakultu biotechnológie a po-
travinárstva a SPU v Nitre v projekte L'Oréal - 
UNESCO Pre ženy vo vede.

Prof. M. Kačániová 
reprezentovala SPU
v projekte L'Oréal - 
UNESCO 

Projekt sa koná pod záštitou UNESCO, odbor-
ným garantom v SR je Slovenská akadémia vied 
(SAV), partnerom je Slovenská organizácia pre 
výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). 

Nádejné vedkyne z celého Slovenska mali mož-
nosť prihlásiť sa a získať ocenenie vo výške 5-tisíc 
eur. Túto možnosť využilo do konca februára 58 
vedkýň, z nich odborná porota vybrala 11 najlep-

ších. Medzi ne bola zaradená aj prof. M. Kačánio-
vá, z Katedry mikrobiológie FBP s projektom: An-
timikrobiálna aktivita biologicky aktívnych látok 
liečivých rastlín a esenciálnych olejov. 

Na galavečere v Mozartovej sále v Bratislave, 
ktorý sa konal 13. septembra, sa finalistkám pri-
hovoril generálny riaditeľ L’Oréal Slovensko To-
máš Hruška, generálna tajomníčka UNESCO Mgr. 
Edita Filadelfiová a podpredsedníčka SAV pre 
výskum RNDr. Eva Májková. Projekty finalistiek 
boli ohodnotené ako veľmi kvalitné a prínosné 
pre vedu a prax. Ocenené však mohli byť  len dva. 
Aj keď projekt prof. M. Kačániovej nezískal tieto 
ocenenia, už to, že sa s ním umiestnila medzi 11 
najlepšími svedčí o tom, že na FBP pôsobia nada-
né vedkyne, ktoré úspešne reprezentujú univerzi-
tu nielen doma, ale aj v zahraničí.                   r

Pokračovanie na strane 6

Slovenská poľnohospodárska univerzita a 
Kariérne centrum SPU v Nitre vás pozývajú na 
Deň kariéry 2017, ktorý sa uskutoční 21. novem-
bra 2017 od 8.45 h vo vestibule pod aulou SPU. 
Cieľom podujatia je ponúknuť študentom a bu-
dúcim absolventom SPU možnosť oboznámiť 
sa s ponukami práce a naopak, pre zúčastnené 
firmy a organizácie je to príležitosť prezentovať 
seba a svoju činnosť. Súčasťou podujatia budú 
prezentácie úspešných osobností a firiem na fa-
kultách SPU v Nitre. Tešíme sa na vašu účasť 
a záujem o svoju budúcnosť!                        KC  

Deň kariéry SPU 2017
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Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 
a Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 
v Nitre vás pozývajú na Vedeckú konferenciu 
doktorandov s medzinárodnou účasťou. Bude 
sa konať 7. novembra na SPU v Nitre pri príleži-
tosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cie-
ľom konferencie je poskytnúť najnovšie poznat-
ky dosiahnuté v rámci vedeckovýskumných 
aktivít doktorandov v tematických sekciách: 
Agrobiotechnológie, Aplikovaná a molekulár-

na biológia, Multifunkčné poľnohospodárstvo, 
životné prostredie a rozvoj vidieka, Rastlinná 
produkcia, Technológia, kvalita a bezpečnosť 
surovín a potravín rastlinného pôvodu, Tech-
nológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín 
živočíšneho pôvodu, Výživa ľudí a Živočíšna 
produkcia. Viac na: https://sites.google.com/
site/conferenceofphdstudents/home
Tešíme sa na vašu účasť.    

  Vedecký a organizačný výbor konferencie

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU 
v Nitre vás pozýva na prezentáciu vedecko-
výskumnej činnosti 9. novembra od 9.00 do 
18.00 h v priestoroch CENTRO NITRA. Do-
zviete sa o svete biotechnológií, zdraví na 
molekulovej úrovni, genetike a bezpečnosti 
potravín, kvalitných a bezpečných jedlách na 
našich stoloch, chémii okolo nás, vedeckých 
tajomstvách potravín, živočíšnych produk-
toch v kocke, inováciách potravín, o tajom-
nom svete mikróbov, ale aj sile prírodných 
látok. Tešíme sa na vašu účasť.                  FBP

SKRIPTÁ
P. Slamka - E. Hanáčková: Manažment živín 
v agroekosystéme, 2. vydanie, náklad 250 ks, 
cena 2,50 €.
R. Savov – D. Lančarič: Strategický ma-
nažment, 3. nezmenené vyd., 150 ks, 2,50 €.
L. Palšová a kol.: Návody na cvičenia zo Zá-
kladov práva, 1. prepracované vyd., 400 ks, 
2,70 €.
J. Repiský: Teória rozhodovania, 4. nezmene-
né vyd., 250 ks, 2 €.
L. Palšová a kol.: BASICS  OF LAW, 1. vyd., 
150 ks, 3 €.
R. Opáth – V. Kažimírová: Procesná technika, 
2. nezmenené vyd., 100 ks, 3,20 €.

UČEBNICE
P. Bielek: Pôdoznalectvo pre enviromanažé-
rov, 1. vyd., 150 ks, 9,80 €.
M. Kadlečíková a kol.: Základy manažmentu, 
5. nezmenené vyd., 200 ks, 3 €.
J. Ivanič Porhajašová a kol.: Zoológia, 2. vyd., 
150 ks, 4,40 €.

VEDECKÉ  MONOGRAFIE
E. Mlyneková a kol.: Interakcia úrovní záťa-
že na výkonnostné parametre teplokrvných 
koní, 1. vyd., 100 ks, 4 €.
K. Mandalová a kol.: Regionálne disparity v 
pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastú-
cich rastlín v podmienkach Slovenska, 1. vyd., 
100 ks, 4,50 €.
M. Margetín a kol.:  Kvalita intramuskulárne-
ho a subkutánneho tuku ľahkých jatočných 
jahniat posudzovaná na základe spektra mast-
ných kyselín, 1. vyd., 100 ks, 3 €.
A. Mravcová a kol.: Globálne občianstvo v ter-
ciárnom vzdelávaní, 1. vyd., 100 ks, 3,50 €.

 ODBORNÁ KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA
P. Bielik a kol.: Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre v obrazoch, 1. vyd., 1000 ks. 

Vydavateľstvo SPU

Manažéri Slovenskej sporiteľne sa zapojili  
do dobrovoľníckej aktivity na SPU

 POZVÁNKA                                                              

 POZVÁNKA                                                     

 PRÁVE VYŠLI                                                     

FAPZ a FBP: Vedecká konferencia doktorandov

Týždeň vedy a techniky:
Prezentácia FBP v CENTRO NITRA 

Farby a plody jesene v botanickej záhrade
V skleníkoch Botanickej záhrady SPU sa od 28. septembra do 5. októbra konala už tradičná 
výstava Farby a plody jesene.

Prezentovaných bolo 5 rodov 9 druhov a 88 od-
rôd čeľade tekvicovitých (Cucurbitaceae). Zaují-
mavosťou bolo 16 odrôd flaškovcov (Lagenaria). 
Z ovocných druhov bolo predstavených 15 ro-
dov, 50 odrôd jabloní, 20 odrôd hrušiek, 20 od-
rôd hrozna. Zeleninu zastupovalo viacero odrôd 
paprík, mrkvy, petržlenu, cibule, paradajok a i. 
Svojou pestrosťou a rozmanitosťou návštevníkov 
zaujali aj menej známe ovocné druhy. Zastúpe-
ných bolo 10 rodov, medzi nimi mandľa obyčaj-
ná, ebenovník rajčiakový, asimina trojlaločná a 
i. Na svoje si prišli aj priaznivci chilli papričiek. 
Novinkou tohtoročnej výstavy bolo aj prepojenie 
rastlinnej a živočíšnej ríše priamo v priestoroch 
výstavy. Návštevníci mohli vidieť rôzne druhy ko-
rytnačiek. Po otvorení výstavy sa v rámci progra-
mu konal odborný seminár Pestrosť menej zná-
mych druhov ovocia a zeleniny. Odzneli odborné 
prednášky na tému Expozícia z druhov čeľade 
Cucubritaceae (Ing. E. Mňahončáková, BZ SPU), 

Jedlé kvety, kulinárske bylinky (doc. J. Neuge- 
bauerová, ÚZK, Lednice), Menej známe odrody 
bazalky (Ing. I. Mezeyová, FZKI SPU), Použitie 
plodov menej známych rastlín vo výžive korytna-
čiek (Ing. R. Kirchner, BZ SPU). Na príprave výsta-
vy sa podieľala aj Katedra zeleninárstva a Katedra 
ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI, 
IOBBB FAPZ a Okresný výbor SZZ Nitra.         rch

V tomto roku si pripomíname 60. výročie zalo-
ženia Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ). Pri 
tejto príležitosti sa v Lužiankach 24. - 25. septem-
bra konala regionálna výstava ovocia, zeleniny a 
kvetov s názvom Čo ponúka matka zem. Medzi 

16 základnými organizáciami SZZ sa zúčastnila aj 
Botanická záhrada SPU v Nitre. Na výstave získa-
la dve prvé miesta - v kategórii najkrajšia kolekcia 
zeleniny a za expozíciu ovocia, zeleniny a kvetov. 
SPU spolupracuje s okresným výborom SZZ v 
Nitre v rámci realizácie odborných prednášok, 
praktických ukážok rezu ovocných drevín pria-
mo v Demonštračnej záhrade BZ SPU v Nitre. 
Členovia OV SZZ sa zúčastňujú v BZ na exkur- 
ziách, výstavách a pod. Vypracovaná je dohoda 
o spolupráci pre zvýšenie ich odbornosti. Členo-
via SZZ sa môžu vzdelávať aj v rámci Univerzity 
tretieho veku, minulý rok túto možnosť využilo 
sedem záujemcov zo štyroch organizácií.                                                                   

Ing. Erika Mňahončáková, PhD., BZ

Botanická záhrada bodovala na regionálnej 
výstave ovocia, zeleniny a kvetov

Tridsať manažérov Slovenskej sporiteľne z nitrianskeho regiónu sa 5. októbra zapojilo do 
dobrovoľníckej aktivity a vyčistili okolie v areáli SPU v Nitre.

Na pôde univerzity ich privítala doc. Ing. arch. 
Roberta Štěpánková, PhD., prorektorka pre infor-
matizáciu a rozvoj univerzity. Ako povedal Martin 
Gábor, regionálny riaditeľ regiónu Nitra Slovenskej 
sporiteľne, ich spoločnosť chce byť nielen úspeš-
ná, ale aj prospešná. „Každý rok organizujeme 
dobrovoľnícke aktivity, pomáhame školám, nezis-
kovkám a podobne. Prispieva to nielen k pozitív-
nej zmene svojho okolia, ale aj k vytváraniu po-
zitívnej podnikovej kultúry, k získavaniu nových 
regionálnych a lokálnych kontaktov a v neposled-
nom rade takéto aktivity ponúkajú zamestnancom 

netradičný a zábavný teambuilding.“ Spolupráca 
medzi SPU a Slovenskou sporiteľňou má už svoju 
tradíciu. Príkladom dobrej spolupráce je aj zriade-
ná špecializovaná kolekcia anglickej ekonomickej 
literatúry v rámci Univerzálnej študovne Sloven-
skej poľnohospodárskej knižnice či realizácia ďal-
ších projektov s finančnou podporou spoločnosti, 
napr. vytvorenie oddychového a reprezentatívne-
ho átria v areáli univerzity. Počas dňa dobrovoľ-
níctva sa podarilo vyčistiť priestor okolo hlavného 
areálu SPU vyzbierať smeti, vytrhať burinu v okolí 
chodníkov a odpratať suché lístie.                         rch 

Časopis JMBFS v Scopus 
databáze 

Od začiatkov našej vyda-
vateľskej činnosti ubehlo 
šesť rokov. Pod záštitou Fa-
kulty biotechnológie a po-
travinárstva na SPU v Nitre 
sme vydali viac ako 38 sa-
mostatných čísel časopisu 
Journal of Microbiology, 
Biotechnology and Food 

Sciences, s množstvom kvalitných publikácií. 
Nedávno nás potešila správa, že databáza Sco-

pus ocenila naše úsilie a akceptovala časopis pre 
indexáciu a spätne indexuje zatiaľ 103 publikácií 
vydaných v roku 2017. Indexovanie začalo číslom: 
February – March, 2017, vol. 6, no. 4. Tí autori, 
ktorí publikovali v tomto období si môžu články 
radiť v knižničnej databáze pod kódom ADN. 
Tých autorov, ktorí nepublikovali a majú záujem 
publikovať, opätovne vyzývame k vzájomnej spo-
lupráci. Svoje príspevky môžete posielať prostred-
níctvom nového redakčného systému PKP OJS 
3.0. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

   Ing. Lukáš Hleba, PhD., redaktor JMBFS, FBP

Ocenenie Literárneho 
fondu pre študentov FBP

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatú-
ru a počítačové programy Literárneho fondu na 
svojom zasadnutí 21. septembra udelil prémie za 
najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie 
v roku 2016/2017 študentom FBP: Bc. Veronike 
Juricovej: Biologická aktivita vybraných druhov 
netradičných jedlých olejov, Bc. Bronislave Hu-
sárovej: Vplyv srvátkových bielkovín na kvalitu 
pečeňovej paštéty, Bc. Alžbete Antalicovej: Sledo-
vanie zmien obsahu kofeínu vo vzťahu k rôznym 
stupňom praženia vo vybraných vzorkách kávy, 
Bc. Lucie Dubovskej: Vplyv rastlinných silíc na 
rast Penicillium commun, Bc. Romane Repiskej: 
Základné postupy používané pri analýze malého 
počtu vzoriek pomocou MALDI-TOF/TOF hmot-
nostnej spektrometrie, Bc. Michalovi Ďuračkovi: 
Vplyv kvercetínu na in vitro indukovanú kontami-
náciu králičích ejakulátov baktériou Enterococcus 
faecalis.                 FBP

na spoluprácu v minulosti, tak ako sa to podarilo 
aspoň čiastočne v prípade projektu TREASURE 
a niekoľkých bilaterálnych akcií. Už tradične sú 
súčasťou programu konferencie aj postgraduálne 
kurzy, tento rok boli dva. Prvý bol zameraný na 
hodnotenie štruktúry populácie s použitím geno-
mických markerov. Program kurzu bol rozdelený 
do štyroch celkov, kde participovali prednášajúci z 
výskumných ústavov a univerzít zo Záhrebu (Dr. 
Ferencakovic), Viedne (prof. Sölkner, Dr. Mészá-
ros, Dr. Khayatzadeh), Bernu (Dr. Neuditschko) a 
Talianska (Dr. Biscarini). Druhý kurz bol zamera-
ný na hodnotenie welfare na farme HD, pričom sa 
odohrával v dvoch častiach, v prednáškarni a na 
malej rodinnej farme, s tým, že na konci účastníci 
absolvovali vzájomný porovnávací test. Profesor 
Winckler z BOKU Viedeň sa zameral na hodnote-
nie welfare v chove dojníc založenom na kvalite 
chovateľského prostredia s použitím ASSUREWEL 
protokolov, ktoré sú výsledkom jeho výskumu. 
Účastníci postgraduálnych kurzov hodnotili ich 
úroveň veľmi vysoko a zaznela požiadavka na ich 
pokračovanie aj počas budúcich ročníkov. 

Na budúci rok sa v rámci cyklu 26. konferen-
cia ASD 2018 bude konať na Slovensku, 26. – 28. 
septembra na zámku v Smoleniciach. Súčasťou 
programu konferencie budú aj postgraduálne kur-
zy, pričom jeden z nich bude zameraný na prácu 
s celogenomovými dátami a druhý na hodnotenie 
welfare, pričom účastníci tohto ročníka prejavili 
záujem o hodnotenie v intenzívnom v chove doj-
níc. Je to výzva a príležitosť prezentovať Sloven-
sko, univerzitu a fakultu.    

Doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., FAPZ

Animal Science Days 2017
pokračovanie zo strany 4
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Zástupcovia FAPZ na kongrese 
Stopy živočíšnej výroby  
vo vývoji bioekonómie

níka komisie pre precízne poľnohospodárstvo 
doc. R. Kasarda. Zároveň vystriedal Ing. Petra 
Poláka vo funkcii predsedu pracovnej skupiny 
pre strednú a východnú Európu. Kongres bol 
prehliadkou výsledkov výskumu špičkových ve-
deckých tímov z univerzít či výskumných inšti-
túcií z celej Európy. Je to jedinečný priestor pre 
získanie informácií a inšpiráciu. Je potešujúce, 
že nami prezentované výsledky boli akceptova-
né a prezentácie zaujali, o čom svedčili otázky 
položené z pléna. 

Ďalší kongres EAAP bude o rok v chorvátskom 
Dubrovníku. 

Pracovná cesta sa uskutočnila s podporou 
grantov poskytnutých agentúrami APVV (APVV-
14-0054) a VEGA (1/0742/17).                                

Ing. Michal Vlček
Viac čítajte na www.polnohospodar.sk


