
Ceremoniál oceňovania, ktorý sa konal 16. 
novembra, viedla doc. Ing. arch. Roberta Ště-
pánková, PhD., prorektorka pre informatizáciu 

a rozvoj univerzity. V úvode pripomenula uda-
losti, ktoré viedli k vyhláseniu Medzinárodné-

Večer otvorila a hostí privítala moderátorka doc. 
Danka Moravčíková a Ing. Roderik Virágh. Sláv-
nostnú atmosféru navodili členovia Detského slá-
čikového orchestra Tralaškoly pod vedením Marty 
Uhlíkovej a ukrajinskí sólisti Daria Pogrebniak a 
Valentyn Stoliarchuk z partnerskej Vinickej národ-
nej poľnohospodárskej univerzity. V ďalšej časti 
programu vystúpil FS Zobor s vianočnými koleda-
mi. Následne rektor SPU prof. Peter Bielik udelil 

PhDr. Ing. Daniele Wolfovej titul Čestná riaditeľka 
FS Zobor ako výraz ocenenia jej dlhoročného ak-
tívneho pôsobenia vo funkcii riaditeľky FS Zobor, 
ako aj za osobnú zásluhu o výrazné zviditeľnenie 
súboru a SPU v Nitre v slovenskom folkloristickom 
hnutí. Potom už pódium patrilo skvelej nitrianskej 
herečke Eve Pavlíkovej a už tradične nechýbala 
Cimbalová hudba Zobor pod vedením Viliama Hu-
binského. V rámci programu sa publiku prihovoril 
aj rektor prof. Peter Bielik, ktorý zdôraznil myš-
lienku koncertu - pomáhať tým, ktorí to najviac 
potrebujú. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie 
populárneho slovenského hudobníka a speváka 
Pavla Hammela, ktorý bol hviezdou večera na be-
nefičnom koncerte SPU aj pred dvoma rokmi. Na 
záver koncertu, ktorý si právom vyslúžil prívlastok 
veľkolepý, si všetci účinkujúci spolu s publikom 
zaspievali Tichú noc. Aj tohtoročný vianočný kon-
cert obohatili sprievodné podujatia. Vo foyeri pod 
aulou bolo vytvorené vianočné mestečko, kde pre-
zentovali svoje produkty firmy, ale aj absolventi 
SPU a katedry.                rch

Ocenenie v minulých rokoch získali význam-
né osobnosti z oblasti vedy, výskumu a vzde-
lávania, ako aj zástupcovia praxe a verejného 
života, v roku 2014 aj bývalý premiér Talianska 
a prezident Európskej komisie Romano Prodi. 
ERA na svojej stránke uverejnila nasledujú-

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 4. decem-
bra 30 nových profesorov a profesoriek vysokých 
škôl. Medzi nimi je aj prof. Ing. Ľubica Bartová, 
CSc., z Katedry štatistiky a operačného výskumu 
Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 
ktorá bola vymenovaná za profesorku v odbore 
odvetvové a prierezové ekonomiky.

Vo svojom príhovore prezident hovoril o systé-
me výchovy a vzdelávania. Zmienil sa aj o problé-
moch. „Myslím si, že priemernosti by sme mali po-
vedať dosť. Očakávam práve od vás, že aj váš hlas 
bude jasno počuť. Že budete schopní pomenovať 
problémy, hľadať riešenia.“ Úlohu profesorov 
v tlaku na kvalitnejšie vzdelávanie, vedu a vý-
skum na Slovensku vníma prezident ako nena-
hraditeľnú.                                                                r

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých 
radách príslušných fakúlt SPU bol priznaný 
vedecko-pedagogický titul docent nasledujú-
cim odborníkom: s účinnosťou od 25. októbra 
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polnohospodár
Vážení kolegovia, milí študenti,  
ctení čitatelia,   

opäť máme pred dvermi 
Vianoce  -  najkrajšie a 
najočakávanejšie sviat-
ky roka, ktoré sa nesú v 
znamení dobra, pokoja, 
radosti, rodiny. Vianočné 
obdobie je už tradične 
príležitosťou pripome-

núť si to, čo nám končiaci sa rok priniesol, 
popriať si splnenie prianí v nastávajúcom 
roku a zároveň sa poďakovať. Rád by som 
sa poďakoval vám všetkým za zodpovedne 
vykonanú prácu v prospech rozvoja našej 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre, ktorá v tomto roku oslávila 65. výročie 
svojho vzniku, za šírenie jej dobrého mena 
doma i v zahraničí. 

Aj uplynulé obdobie bolo pre našu univer-
zitu ďalším z významných medzníkov jej na-
predovania. Za všetky spomeniem úspešnú 
činnosť a rozvoj Výskumného centra Agro-
BioTech, ktoré umožňuje realizáciu výskumu 
na medzinárodnej úrovni, aplikovateľného v 
praxi, úspešnú realizáciu projektov na roz-
voj infraštruktúry univerzity, medzi nimi 
napr. rekonštrukciu interiéru ŠD Mladosť 
či rekonštrukciu historickej budovy na Hos-
podárskej ulici, ale tiež neobvyklé úspechy, 
ktoré nás zviditeľňujú v očiach verejnosti, 
ako je napríklad to, že od 9. januára 2017 
aula SPU v Nitre zdobí poštovú známku. Sme 
právom hrdí na to, že naša univerzita, najmä 
jej osobnosti, pedagógovia i študenti, získali 
viacero významných ocenení. Rozšírili sme 
spoluprácu s  mnohými medzinárodne uzná-
vanými inštitúciami, napr. v Nórsku, Fínsku, 
Indonézii, Číne, Rusku, USA, uzatvorili sme 
viacero vzájomne výhodných partnerstiev a 
naštartovali novú spoluprácu s uznávanými 
univerzitami napríklad v Mexiku, Srbsku, na 
Ukrajine, v Južnej Afrike, vo Vietname a ďal-
šími. Úspechy sme zaznamenali aj v oblasti 
športu a kultúry. Rok 2017 sme symbolicky 
uzatvorili sériou podujatí v rámci Študent-
ských dní nitrianskych univerzít a už tra-
dičným kultúrno-spoločenským podujatím 
– benefičným koncertom Vianočný dar SPU, 
z ktorého finančný výťažok bude použitý na 
zlepšenie podmienok študentov SPU v Nitre 
a našich študentov so špecifickými potreba-
mi, ako aj na rozvoj sociálnych služieb, vedy, 
vzdelania a telovýchovy. 

Som presvedčený, že rok 2018 prevezme 
štafetu tvorivosti a nových aktivít. Spoloč-
ne si zaželajme, aby sa nám darilo kráčať 
v ústrety výzvam, ktoré pred nás stavia sú-
časná doba, aby sme aj naďalej dosahovali 
výsledky, na ktoré budeme hrdí, ktoré jed-
noznačne prispejú k posunu SPU v rebríčku 
svetových univerzít.

Vážení spolupracovníci, milí študenti a 
priatelia našej univerzity, prajem vám, aby 
ste vianočné sviatky prežili v pokoji a po-
hode, v kruhu svojich najbližších. Želám 
vám počas celého roka 2018 pevné zdravie, 
šťastie, lásku, porozumenie na pracovisku 
a v rodinách. Študentom prajem veľa úspe-
chov počas skúšok a veľa radosti z nových 
poznatkov, ktoré získavajú počas štúdia na 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v 
Nitre.                             

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

V aule SPU sa 12. decembra konal 6. ročník benefi čného koncertu Vianočný dar SPU,  iniciovaný 
a organizovaný pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. Finančný výťažok bude 
použitý na zlepšenie podmienok študentov SPU v Nitre a študentov so špecifi ckými potrebami, 
ako aj na rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy. 

European Retail Agency (ERA) zaradila 
rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, 
PhD., do svojej Siene slávy. Na rok 2018 sa 
tak stáva oceňovanou osobnosťou ERA. 

Jedným z pravidelných podujatí v rámci ŠDNU je prijatie a ocenenie študentov SPU v Nitre, ktorí 
sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, 
športu či kultúry. Tento rok rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  na návrh dekanov fakúlt, 
ocenil 18 študentov. 

Na SPU v Nitre sa 7. decembra konalo sláv-
nostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčas-
ťou programu bolo odovzdanie dekrétov sied-
mim novým docentom.

Vianočný dar SPU s Evou Pavlíkovou 
a Pavlom Hammelom  

Ocenenie European Retail 
Agency pre rektora SPU 
prof. Petra Bielika 

SPU má novú profesorku 
- Ľubicu Bartovú z FEM

Dekréty pre nových 
docentov 

Pri príležitosti Dňa študentstva boli 
ocenení vynikajúci študenti 

Užitočné informácie 
a kontakty 

Deň kariéry 
na SPU 
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Miesto na relax 

Študenti FZKI 
pretvárajú 
prostredie 
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Vianočný pozdrav rektora SPU

Novovymenovaná profesorka Ľ. Bartová pri pre-
beraní dekrétu o vymenovaní            Zdroj: TASR

Symbolický šek s výťažkom z koncertu prevzala 
Kristína Madajová, študentka 3. ročníka FEM

Ozdobou vianočného koncertu bolo vystúpenie Evy Pavlíkovej a Pavla Hammela

Foto: za

Ocenení študenti s vedením SPU a fakúlt                             Foto: za

  Foto: za
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Konferencia sa konala 23. novembra pod zášti-
tou dekanky FEŠRR doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, 
PhD., ktorá konštatovala, že tieto témy sú mimo-
riadne dôležité nielen na fakultnej úrovni, ale re-
zonujú aj v radoch širokej odbornej verejnosti.

V plenárnej sekcii vystúpil generálny sekretár 
Asociácie vidieckeho práva vo Francúzku Jean-

-Baptiste Millard, ktorý predstavil francúzsku ne-
ziskovú organizáciu SAFER. Tá zohráva v krajine 
významnú úlohu, keďže reguluje trh s poľnohos-
podárskou pôdou (PP). Prednáška vyvolala živú 
diskusiu, keďže otázka nadobúdania a prenají-
mania PP rezonuje každodenne. 

Nemenej zaujímavé bolo vystúpenie Anety Su-
choń z Fakulty práva a verejnej správy Univerzity 
Adama Mickiewicza v Poznani, ktorá hovorila o 
vlastníckych, ale najmä nájomných vzťahoch v 
Poľsku. V rámci diskusie účastníci konštatovali, 
že napriek tomu, že Poľsko je susedná krajina, 
situácia v oblasti  nadobúdania a užívania PP je 
rozdielna, keďže v krajine sa najíma asi 22 % PP, 
na Slovensku je to 85 – 90 %. Dôvody,  prečo v 
Poľsku hospodária na PP najmä vlastníci a u nás 
hlavne nájomcovia, spočívajú v rozdielnom poli-
tickom a spoločenskom vývoji v oboch krajinách.

V plenárnej sekcii vystúpil Martin Illáš zo Sekcie 
legislatívy Ministerstva pôdohospodárstva a RV 
SR, ktorý sa zameral na otázky právnej regulácie 

 

FEŠRR: Čo priniesla konferencia Agrárne 
právo v Európskej únii?

Delegácia pod vedením rektora SPU prof. Petra 
Bielika rokovala s VNPU o vedeckej a projektovej 
spolupráci, ako aj o oblastiach výmeny študentov 
a odborníkov. Vietnamskí partneri prejavili zá-
ujem o spoločne organizované letné školy či in-
tenzívne študijné pobyty. Zástupcovia fakúlt SPU 
počas bilaterálnych rokovaní navštívili Fakultu 
agronómie, Fakultu biotechnológie, Technickú 

fakultu, Fakultu potravinárstva a Ekonomickú fa-
kultu VNPU. Súčasťou programu bola aj návšteva 
botanickej záhrady a stretnutie so študentmi a za-
mestnancami. Na záver rokovania predstavitelia 
oboch univerzít podpísali dohodu o spolupráci.

VNPU vznikla v roku 1956. Patrí medzi päť naj-
lepších univerzít v krajine. Na jej 16 fakultách 
študuje vyše 38-tisíc študentov.                             VV

Začiatkom októbra zástupcovia Bielocerkev-
skej národnej agrárnej  univerzity (BNAU) na 
Ukrajine navštívili SPU v Nitre. Cieľom bolo 
naštartovať bilaterálnu spoluprácu v oblasti 
vzdelávania, vedy, výskumu i kultúry. Delegá-
cia zástupcov BNAU, vedená rektorom prof. 
Dr. Anatolijom Danylenkom (na snímke vľavo), 
19. - 21. novembra opätovne navštívila SPU. V 
rámci programu prebehli rokovania s vedením 
SPU a fakúlt, následne rektori oboch univerzít 
podpísali Akčný plán, ktorý konkretizuje oblasti 
spolupráce pre rok 2018. Ide o intenzívny roz-
voj spolupráce medzi univerzitami a fakultami, 
prípravu spoločných žiadostí v programe Eras- 
mus+,  projektov KA1 a KA2, prípravu dvojitých 
spoločných programov, prípravu spoločných 
výskumných aktivít (zahŕňajúc spoluprácu v  
rámci programu Horizont 2020, publikačné akti-
vity vo vedeckých časopisoch oboch univerzít), 
mobility študentov a pedagógov, participáciu na 
vedeckých podujatiach, účasť v krátkodobých 
akademických programoch, rozvoj modulov 
virtuálneho vzdelávania, výmenu metodoló-
gie, vzdelávacích materiálov a dokumentácie. 
Predstavitelia BNAU podali aj prihlášku uni-
verzity za člena VUA, ktorej prezidentom je 
rektor SPU prof. Peter Bielik. Viac čítajte na:  
www.polnohospodar.sk                     rch

Zástupcovia SPU v Nitre navštívili od 12. do 17. novembra Vietnamskú národnú poľnohos-
podársku univerzitu v Hanoji (VNPU). 

Ťažko nájsť oblasť, kde bolo v posledných rokoch schválených viac zmien v právnych pred-
pisoch ako v oblasti poľnohospodárstva. A to je aj hlavný dôvod, prečo sa Katedra práva  
a Katedra európskych politík Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre 
rozhodli už po deviatykrát zorganizovať konferenciu zameranú na otázky agrárneho práva. V 
tomto roku sa kládol dôraz na pozemkové vzťahy, podnikanie v poľnohospodárstve a Spoloč-
nú poľnohospodársku politiku Európskej únie.  

SPU podpísala Akčný 
plán s Národnou 
agrárnou univerzitou  
v Bielej Cerkvi 

 Tohtoročné podujatie sa konalo 21. novem-
bra. Slávnostne ho otvorila prof. RNDr. Zden-
ka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu 
činnosť a ECTS. Možnosti spolupráce a ďalšie 
kariérne príležitosti pre študentov predstavilo 
v stánkoch v priestoroch univerzity 19 subjek-
tov: Jaguar Land Rover Slovakia, SAMSUNG 
Electronics Slovakia, Muehlbauer Technolo-
gies, SCHAEFFLER Skalica, ZF Slovakia, ZKW 
Slovakia, Ledvance Slovakia, Danubius Fruct, 
Kaufland, Plantago, PWC Global, KULLA SK, 
Partners Group, Deloitte, Johnson Controls 
International, ProRain, Welding, AIESEC Nit-
ra a národný rozvojový projekt AZU – Aktivita 
zvyšuje úspech, ktorý vznikol z iniciatívy štu-
dentov.

Súčasťou podujatia boli aj prezentačné pred-
nášky zúčastnených spoločností na fakultách 
SPU, v rámci ktorých sa študenti mohli dozve-
dieť o profesionálnych stážach v zahraničí, no-

vých trendoch v audítorstve, skúsenostiach z 
reálnej praxe v poľnohospodárskej prvovýrobe 
a i. Mimoriadne užitočné boli aj dva tematické 
workshopy pre študentov: Ako napísať CV, aby 
ste zaujali a Čo hovoriť na pohovore, aby vás 
prijali. Viedol ich skúsený odborník z oblasti 
ľudských zdrojov Ľubomír Dranga z OZ Múdry 
pes. Hosťom workshopu bola Lucia Glasová zo 
Slovenskej sporiteľne.

Príležitosť oboznámiť sa s ponukami spo-
ločností a získať kontakty využili počas Dňa 
kariéry stovky študentov. „Toto úspešné podu-
jatie plánujeme organizovať aj naďalej a verí-
me, že bude oslovovať čoraz viac našich štu-
dentov,“ povedala za organizátorov doc. Mgr. 
Ing. Danka Moravčíková, PhD. Nepretržite im 
je k dispozícii aj virtuálny priestor Kariérneho 
centra SPU v Nitre (http://www.kc.uniag.sk/), 
kde sa sústreďujú informácie o ponukách prá-
ce, brigád či stáží.               Renáta Chosraviová

Umožniť osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostred-
kovať prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach, 
organizovať informatívne prednášky a ponúknuť ďalšie možnosti vytvárania kontaktov, je 
hlavným cieľom Dňa kariéry na SPU v Nitre. Už tradične ho organizuje Kariérne centrum 
SPU v spolupráci s fakultami.

Deň kariéry SPU –  ideálne  
miesto na nadviazanie kontaktov  
so zamestnávateľmi

Nová spolupráca s vietnamskou 
univerzitou

        Foto: za

        Foto: za

Konferenciu viedla prof. A. Bandlerová (vľavo). 
Na snímke s dekankou doc. O. Roháčikovou  

Vedeckí pracovníci SPU mali vo svojom odbore 
početné zastúpenie        Foto: archív VK

Foto: archív VV

Pri príležitosti Dňa 
študentstva boli ocenení 
vynikajúci študenti 
pokračovanie zo strany 1 pokračovanie zo strany 1
ho dňa študentstva a priblížila študentom jeho 
odkaz pre dnešok. Následne s prof. Ing. Jánom 
Gadušom, PhD., prorektorom pre vedu a vý-
skum, predstavili návrhy na ocenených študen-
tov. 

FAPZ navrhla na ocenenie Jána Koristeka, 
Bc. Kristínu Lukáčikovú, Ing. Mareka Rašov-
ského, FBP - Petronelu Chachaľákovú, Bc. 
Michaelu Petrovičovú, Ing. Lenku Trembec-
kú, FEM - Reného Bera, Bc. Lukáša Botha, 
Ing. Ľudmilu Dobošovú, FEŠRR - Bc. Adama 
Bartánusa,  Bc. Zuzanu Dobiášovú, Ing. Mi-
chala Hrivnáka, FZKI - Bc. Ketrin Markovičo-
vú, Bc. Ninu Ondrušovú, Ing. Veroniku Va-
culovú, TF navrhla Bc. Tomáša Teľucha, Bc. 
Petra Holého a Ing. Michaelu Jánošovú.

Ďakovný list za vzornú reprezentáciu odo-
vzdala študentom prof. RNDr. Zdenka Gálová, 
CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a 
ECTS. V rámci príhovoru oceneným študentom 
zablahoželala v mene vedenia SPU a fakúlt, po-
ďakovala im za zodpovedné plnenie si povin-
ností a vzornú reprezentáciu a popriala im veľa 
zdravia a ďalšie úspechy. 

V mene ocenených poďakoval Ing. M. Rašov-
ský.                                                                    rch

SPU na medzinárodnom 
poľnohospodárskom 
sympóziu AGROSYM 
2017

Prezentovaných bolo 245 prednášok a tisíc po-
sterov, rozdelených do 14 sekcií. Rôznorodosť 
príspevkov dokazuje 13 živočíšnych druhov a ne-
spočetné množstvo druhov a odrôd rastlín apliko-
vaných vzhľadom na ciele výskumu. O zintenzív-
nenie programu sa postarali plenárne prednášky 
a odborný výklad prezentujúcich firiem, ako aj 
diskusie k príspevkom či sekciám. 

Rannú časť sekcie Živočíšna produkcia otvorila 
prezentáciou Ing. Nina Moravčíková, PhD., ktorá 
objasnila užitočnosť molekulárnych dát pri analý-
zach zameraných na genetické zlepšenie u hovä-
dzieho dobytka. V druhej časti Ing. Michal Vlček 
zhodnotil genetické parametre podieľajúce sa na 
utváraní paznechtov u dojníc a Ing. Veronika Ku-
kučková, PhD., porovnala využitie rôznych gene-
tických markerov, ako aj bioštatistických metód 
vhodných na zachovanie živočíšnych genetických 
zdrojov. Večer patril posterovej sekcii, kde úspeš-
ne predstavila oblasť výskumu prof. Ing. Anna 
Trakovická, CSc., prof. Ing. Ondrej Kadlečík, CSc., 
doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., Ing. Eva Tvrdá, 
PhD., Ing. Tomáš Jambor, PhD., a Ing. Hana Grei- 
fová. Na diskusii k posterovej sekcii sme tvorili 
silný slovenský tím, keďže vo svojom odbore sme 
mali najpočetnejšie zastúpenie. Poster „Genetic 
Diversity in Slovak Spotted Breed (O. Kadlečík, E. 
Hazuchová, N. Moravčíková, V. Kukučková, R. Ka-
sarda),  odborná komisia vyhodnotila ako najlepší 
v danej sekcii.       Ing. Veronika Kukučková, PhD.,

                  Ing. Eva Tvrdá, PhD. 

Ocenenie European Retail 
Agency pre rektora SPU 
prof. Petra Bielika 

ci oznam: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 
sa narodil v Nitre v roku 1952. V rokoch 1978 - 
1981 bol doktorandom na Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzite v Nitre, kde sa neskôr stal 
vedúcim Katedry ekonomiky, prodekanom a de-
kanom. Od roku 2010 je rektorom SPU v Nitre. 
Počas jeho kariéry mu udelili viacero čestných 
akademických titulov významných zahraničných 
univerzít: Doctor honoris causa - Univerzita sv. 
Štefana v Gödöllő (Maďarsko) 2007, Delhi School 
of Professional Studies and Research (India) 2010, 
Poľnohospodárska univerzita v Krakove (Poľsko) 
2012, Národná poľnohospodárska univerzita v 
Kyjeve (Ukrajina) 2012, Štátna poľnohospodárska 
Timiriazevova univerzita v Moskve (Rusko) 2013, 
Belgorodská štátna poľnohospodárska univerzita 
(Rusko) 2016, Vinická národná poľnohospodár-
ska univerzita (Ukrajina) 2017, Professor honoris 
causa - Delhi School of Professional Studies and 
Research  (India) 2009. 

Od roku 2011 je prof. P. Bielik prezidentom Vy-
šehradskej asociácie univerzít, ktorá v súčasnosti 
združuje 58 univerzít z 23 krajín sveta. Viac ako 
200 študentov a 60 učiteľov sa zúčastnilo na let-
ných školách, ktoré VUA pravidelne organizuje. 
V roku 2013 vznikla  špeciálna platforma zame-
riavajúca sa na mladých výskumníkov a študen-
tov VUA YOUTH, ktorá sa každoročne podieľa na 
organizácii študentských vedeckých konferencií. 
ERA je od roku 2011 čestným členom VUA.

European Retail Agency bola založená v roku 
2005 v Kolíne. Jej cieľom je prepojenie univerzít a 
akademických inštitúcií so zameraním na vedy o 
živej prírode so zástupcami praxe v konkrétnych 
spoločnostiach a podnikoch. ERA podporuje od-
borný dialóg medzi svojimi členmi, zameriava 
sa na výmenu študentov a expertov a projektovú 
spoluprácu. V súčasnosti združuje vyše 200 čle-
nov.  

Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP 

Vedeckí pracovníci Katedry genetiky a ple-
menárskej biológie FAPZ a Katedry fyzio-
lógie živočíchov FBP SPU v Nitre sa 5. – 8. 
októbra zúčastnili v Bosne a Hercegovine 
na 8. medzinárodnom poľnohospodárskom 
sympóziu AGROSYM. 

pokračovanie na strane 6
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2017 doc. Ing. Róbertovi Chlebovi, PhD., z 
Katedry hydinárstva a malých hospodárskych 
zvierat FAPZ SPU (habilitoval sa v študijnom 
odbore: 6.1.4 Špeciálna živočíšna produkcia), s 
účinnosťou od 24. októbra 2017 doc. Ing. Jane 
Moravčíkovej, PhD., z  Ústavu genetiky a bio-
technológie rastlín, Centrum biológie rastlín a 
biodiverzity SAV (6.1.18 Agrobiotechnológie), 
s účinnosťou od 2. októbra 2017 doc. Ing. Ra-
doslave Kanianskej, CSc., z Fakulty prírodných 
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
(4.3.3 Environmentálny manažment), s účin-
nosťou od 19. septembra 2017 doc. Ing. Vladi-
mírovi Cviklovičovi, PhD., z Katedry elektro-
techniky, automatizácie a informatiky TF SPU 
(5.2.50 Výrobná technika) a doc. Ing. Jane Ga-
lambošovej, MPhil., PhD., z Katedry strojov a 
výrobných biosystémov TF SPU (6.1.14 Mecha-
nizácia poľnohospodárskej  a lesníckej výroby), 
s účinnosťou od 14. septembra 2017 doc. Ing. 
Ľubomírovi Hujovi, PhD., z Katedry dopravy a 
manipulácie TF SPU (5.2.3 Dopravné stroje a za-
riadenia) a doc. RNDr. Ľubomírovi Kubíkovi, 
PhD., z Katedry fyziky TF SPU (6.1.14 Mecha-
nizácia poľnohospodárskej  a lesníckej výroby). 
Novým docentkám a docentom v mene celej 
vedeckej rady zablahoželal rektor SPU Dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Za nových docentov 
sa poďakoval Ľubomír Kubík.                              r

Určený bol študentom a učiteľom stredných škôl 
hotelového typu a odborníkom z gastronómie. Zú-
častnilo sa na ňom asi 120  žiakov a 40 učiteľov. 
Prezentované boli poznatky dôležité pre správne 
fungovanie gastronomickej prevádzky, cieľom 
podujatia bolo aj spropagovať nový bakalársky 
profesijný študijný program potraviny  a technoló-
gie v gastronómii, ktorý FBP otvorila od tohto aka-
demického roka.

V úvodnej prednáške Potraviny a technológie v 
gastronómii prof. Jozef Golian predstavil nový ŠP. 
Venoval sa téme uchovávania a podpory domácich 
zdrojov potravín a tradičných jedál, ako aj apliká-
cii novej techniky a technológií do gastronómie. 
Poukázal na dôležitosť edukácie a informovanosti 
spotrebiteľov o stravovaní, zachovania a rozvíjania 
kultúrneho dedičstva a biologickej diverzity v gas-
tronómii a zavádzania nových šetrných technoló-
gií s cieľom zvyšovať kvalitu a znižovať plytvanie 
s potravinami. Mgr. Marek Harbuľák zo Zväzu ho-
telov a reštaurácií SR vo svojej prednáške poukázal 
na súčasné problémy podnikania v gastronómii v 
SR. Tie súvisia s viacerými faktormi – neustálou 
fluktuáciou zamestnancov prevádzok zariadení 
spoločného stravovania, požiadavkami legislatívy 
a následnými sankciami a negatívnym vplyvom 

potravinových káuz.  Slovenský zväz kuchárov a 
cukrárov zastupovala generálna tajomníčka Ing. 
Zuzana Dužeková. Zdôraznila, že cieľom dnešné-
ho kuchárskeho umenia je odborne, hygienicky 
a ekonomicky správne pripraviť zdravé, chutné 
a atraktívne jedlo, ktoré si získa obdiv a uznanie 
konzumentov. Cesta k tomuto cieľu je v znalos-
tiach a schopnostiach kuchára. Iveta Pupišová z 
Akadémie hoteliera predstavila systém otvorených 
tréningov, kde majú klienti možnosť konzultovať 
všetky pracovné problémy, s ktorými sa denno-
denne stretávajú. Toptrend šéfkuchár za roky 2014, 
2015 a 2016 Ľubomír Herko otvoril tému nových 
trendov  v príprave pokrmov a ich uplatnenie v 
praxi.  Ing. Dagmar Danášová z Mestského úradu v 
Nitre sa venovala tematike praktických skúseností 
z inšpekcií v školskom stravovaní. Doc. Lucia Zele-
ňáková z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín 
(KHBP) FBP zdôraznila význam úradných kontrol 
v stravovacích prevádzkach a venovala sa počtu 
hlásených epidémií alimentárnych ochorení podľa 
miesta vzniku na Slovensku v rokoch 2006 – 2017. 
Ing. Peter Zajác z KHBP  predstavil technologické 
inovácie vo forme používania mobilnej aplikácie 
na zaznamenávanie údajov HACCP v prevádzkach 
verejného stravovania. Inovatívne veci predstavil 

aj Ing. Richard Bleya zo spoločnosti Darma, ktorý 
sa venoval technologickým zariadeniam v gastro-
nómii a Mgr. Miroslav Staškovan z Produta plus, 
ktorý predstavil softvérové produkty pre gastro-
nomické prevádzky. Lucia Mešková zo Sophire 
zdôraznila hlavné faktory nevyhnutné pre úspeš-
né riadenie reštaurácie, ako sú: kontinuálne dodr-
žiavanie štandardov kvality, efektívny personálny 
manažment, skvelý zákaznícky servis a efektívny 
systém kontroly. Na záver seminára prof. J. Golian 
zdôraznil úlohu spoločnosti na zabezpečovaní 
zvyšovania socio-ekonomických benefitov z po-
travín a jedál pre zlepšenie zdravotného stavu slo-
venskej populácie.    Prof. Dr. Ing. Jozef Golian, FBP 

Job shadowing
Táto metóda vyžaduje partnera, ochotného 

investovať najmä čas na organizačné zabezpeče-
nie celej akcie, počas ktorej sa študent (i učiteľ) 
stáva „pozorovateľom“ osoby, ktorá žije svoj kaž-
dodenný pracovný život. Takýto pilotný projekt 
rozbehla FEM so spoločnosťou IBM v Bratislave. 
Pre skupinu 15 študentov a učiteľov FEM 18. ok-
tóber znamenal prvú unikátnu príležitosť zažiť 
„pracovný deň" s jedným z manažérov IBM. Za 
zamestnancov sa na „job shadowingu" zúčastnili 
zástupkyne Katedry manažmentu FEM doc. Ing. 
Zuzana Kapsdorferová, PhD., Ing. Veronika Hrdá, 
PhD., a Ing. Zuzana Lušňáková, PhD. Študenti sa 
na akciu prihlasovali dobrovoľne. V Bratislave ich 
čakal bohatý a profesionálne pripravený program. 
Najskôr prezentácia spoločnosti, potom pozoro-
vanie „svojho manažéra“ pri práci, spoločný obed 
vo dvojici, opäť práca a na záver sumarizácia dňa. 

 Ako hodnotia akciu samotní študenti?
„Job shadowing v IBM je jedným z prvých 

krokov ako efektívnejšie prepojiť teóriu nado-
budnutú na akademickej pôde a prax v medzi-
národnom biznise. Niektorí si môžu myslieť, 
že jeden deň je málo. Kto však chce, dokáže 
získať aspoň základný prehľad o tom, čo ho 
čaká a čo sa od neho očakáva vo veľkom svete 
po tom, ako opustí bránu univerzity. Dúfam, 
že pre budúce generácie vysokoškolákov sa 
tento deň pretransformuje minimálne na letnú 
stáž. Veď ako sa hovorí, človek sa najlepšie na-
učí plávať, keď ho hodia do vody. Takže netre-
ba váhať a skočiť rovno do toho!“ (Dárius)

„Akcia Job shadowing sa mi veľmi páčila. 
Oceňujem, že taká veľká spoločnosť ako IBM 
si dala námahu a vypracovala pre nás plán a 
poskytla príležitosť, ako sa čo najviac dozve-

Katedra hygieny a bezpečnosti Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre organizovala 9. novembra odborný seminár Kvalita a bez-
pečnosť potravín s názvom Nové trendy a výzvy v oblasti gastronómie. 

Prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a realitou na trhu práce je jednou z priorít Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Prednášky odborníkov z praxe sú na fakulte reali-
tou, vedenie fakulty hľadá inovatívne formy prepojenia akademickej a podnikateľskej sféry. Medzi ne patrí job shadowing, projektové vzdelávanie a myšlienkové vodcovstvo.

Seminár Nové trendy a výzvy v oblasti gastronómie 
priniesol najnovšie poznatky

Job shadowing pre FEM-károv

Posledný novembrový deň sa vo VC ABT 
konal 2. ročník Dňa vedy vo VC ABT. Cieľom 
bolo priblížiť kľúčové objekty výskumné-
ho záujmu na SPU, zdôrazniť potrebu in-
terdisciplinarity v súčasných výskumoch 
orientovaných na poľnohospodárstvo, pôdu 
a potraviny, ako aj objasniť význam a úlohu 
sociálnych a humanitných vied. Podujatie 
bolo určené vysokoškolským pedagógom, ve-
deckovýskumným pracovníkom i študentom, 
spoluorganizovala ho Sekcia sociológie vidie-
ka a poľnohospodárstva Slovenskej sociolo-
gickej spoločnosti pri SAV v Bratislave v spo-
lupráci s Katedrou spoločenských vied (KSV) 
FEM SPU v Nitre. 

Riaditeľka VC ABT doc. Ing. Tatiana Bojňan-
ská, CSc., privítala účastníkov a predstavila 
zameranie podujatia. Program workshopu bol 
rozdelený do dvoch tematických blokov s ná-
slednou diskusiou. V prvom bloku vystúpila 
Mgr. Jana Lindbloom, PhD., zo Sociologic-
kého ústavu SAV v Bratislave, ktorá prezen-
tovala svoje skúsenosti s kvalitatívnym vý-
skumom v oblasti poľnohospodárstva a doc. 
Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., ktorá 
predstavila súčasné výskumné a vzdelávacie 

aktivity KSV FEM v kontexte aktuálnych tém 
európskej rurálnej sociológie. Druhý blok za-
čal prezentáciou JUDr. Hany Kelblovej, PhD., 

z Ústavu práva a humanitných vied PEF Men-
delovej univerzity v Brne, ktorá zúčastnených 
uviedla do problematiky zemepisných ozna-
čení výrobkov a ich právnej ochrany, najmä 
v súvislosti s poľnohospodárstvom a potravi-
nárstvom. Na záver odznela prednáška Mgr. 
Evy Pechočiakovej Svitačovej, PhD., z KSV 
FEM, zameraná na etické aspekty a reguláciu 
súvisiacu s kvalitou a bezpečnosťou potravín.   

 Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Deň vedy vo Výskumnom centre  
AgroBioTech:  Poľnohospodárstvo, pôda 
a potraviny v sociálnovednej reflexii

Foto: za

pokračovanie zo strany 1

Dekréty pre nových 
docentov 

Z odbornej stáže nórskych 
partnerov na FZKI

Počas návštevy na SPU v Nitre si prehliadli 
Výskumné centrum AgroBioTech, Centrum ex-
celentnosti pre integrovaný manažment povodia 
(CEIMP) a Interaktívnu záhradu Katedry bio-
techniky zelene. Pedagógovia katedier FZKI im 
prezentovali kľúčové výskumné aktivity svojich 
pracovísk. Hostia z Nórska sa aktívne zúčast-
nili aj na medzinárodnej konferencii Plants in 
Urban Areas and Landscape v Hokovciach. Tiež 
absolvovali odbornú exkurziu v Banskej Štiav-
nici, zameranú na historické technické pamiat-
ky (tajchy) zo 17. a 18. storočia, ktorú pripravili 
pracovníci Katedry krajinného inžinierstva FZKI. 
Odborná stáž sa realizovala vďaka podpore Nór-
skych fondov a FZKI. Vytvorená medzinárod-
ná spolupráca bude pokračovať študentskými 
a pedagogickými mobilitami v rámci programu  
Erasmus+.                                                                                          FZKI

FZKI SPU v Nitre privítala 6. - 10. novembra 
štyroch pedagógov a doktoranda z Western 
University of Applied Sciences v Nórsku.

Počas osláv 25. výročia založenia SPPK sa prof. E. Horská stretla so záujmom o projektové vzdelá-
vanie a partnerstvo zo strany viacerých jej členov. Spoluprácu operatívne zastrešuje riaditeľ RPPK 
Trnava Ing. Jozef Šumichrast, PhD., (prvý zľava)           Foto: archív EHpokračovanie na strane 6

Na Univerzite v Novom Sade v Srbsku sa 16. 
- 17. novembra konala 41. konferencia študen-
tov poľnohospodárstva a veterinárneho lekár-
stva s medzinárodnou účasťou. Zúčastnilo sa 
na nej vyše 40 študentov zo Srbska, Bosny a 
Hercegoviny, Macedónska, Chorvátska a Slo-
venska. SPU reprezentovali traja doktorandi z 
Katedry chémie Fakulty biotechnológie a po-
travinárstva SPU v Nitre - Ing. Marianna Len-
ková,  Ing. Ján Kovarovič a Ing. Ivana Tirdiľová 
a dvaja študenti  ŠP bezpečnosť a kontrola po-
travín - Lenka Zelisková a Jozef Porhajáš, ktorí  
úspešne prezentovali výsledky získané rie-
šením svojich záverečných prác. Školiteľkou 
študentov je doc. Ing. Judita Bystrická, PhD., a 
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.                                                                                                       

Ing. Ján Kovarovič, FBP

Študenti FBP 
reprezentovali v Srbsku

Foto: archív JK
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Nysa – nová oblasť 
spolupráce

Výživa vojakov  
v terénnych podmienkach 

Študenti TF už po šiestykrát získali ocenenie 
Nadácie CLAAS

Univerzita zelenej 
infraštruktúry

Zo seminára  
o budúcnosti slovenského 
zeleninárstva

Doc. J. Binder predstavil fakty, ktoré sprevá-
dzali rozhodujúce dni uvedenia varianty C do 
prevádzky už historickým povelom "Sypte!" To-
muto povelu predchádzalo rokovanie  federálnej 
vlády premiéra Stráskeho. Keďže pri hlasovaní 

sa nerozhodlo, rozhodovať mala národná vlá-
da. Nasledovala diskusia štyroch ministrov slo-
venskej vlády s doc. J. Binderom, ktorí po dlhej 
diskusii ponechali zodpovednosť na samotnom 
riaditeľovi VS. Pritom federálne ministerstvo ži-
votného prostredia odporúčalo, podobne ako v 
Maďarsku, výstavbu zastaviť. Rozhodnutie však 
ponechalo na Vláde SR. Medzi kuriózne návrhy 
na využitie už vybudovaného plavebného kaná-
la podľa návrhov mimovládnych ekologických 
organizácií, bolo priestor využiť ako skládku od-
padov z Bratislavy a okolia. Našťastie, rozhod-
nutie o dobudovaní diela pripadlo na človeka, 
ktorý neváhal a zabezpečil pre Slovensko zdroj 
obnoviteľnej energie. Priemerná ročná výroba 
elektriny v gabčíkovskej vodnej elektrárni dosa-
huje približne 2200 GWh," a prietok vody dosa-
huje 8-krát 630 kubických metrov za sekundu.              

 Prof. Ing. Dušan Húska, PhD., FEŠRR 

Doc. Ing. Marta Habánová, PhD., z FAPZ SPU v 
Nitre v rámci medzinárodnej spolupráce absolvo-
vala koncom októbra a začiatkom novembra pred-
náškové pobyty na Štátnej vysokej odbornej škole 
v Nyse v  Poľsku. Študentom 1. a 2. ročníka baka-
lárskeho študijného odboru dietetika prezentovala 
desať výberových prednášok z oblasti výživy ľudí 
a technológie prípravy pokrmov. Na stretnutí s 
rektorom prof. Przemysławom Malinowskim pre-
diskutovala možnosti štúdia a spolupráce v peda-
gogickej a vedeckovýskumnej oblasti medzi ŠVOŠ 
v Nyse a FAPZ SPU v Nitre. S vedúcou odboru die-
tetika Ing. Ewou Malczyk okrem iného diskutovali  
o aktuálnych problémoch oboch krajín v oblasti 
pedagogiky.                                     MH

V súvislosti s partnerstvom SPU v Nitre už 
šiesty raz udelila ocenenia International Student 
Prize študentom TF, ako podporu pre ich ďalšie 
vzdelávanie. Študenti boli vybraní na základe po-
súdenia ich kvalitne spracovaných a obhájených 
bakalárskych prác v AR 2016/2017. 

Slávnostný ceremoniál sa konal 18. októbra v 
Technoparku sídla firmy Claas v Harsewinkeli 
(SRN). Študenti boli ocenení Certifikátom Nadá-
cie Claas s finančnou podporou. Ocenenia odo-
vzdával osobne Helmut Claas. Udeľovaniu ocene-
ní predchádzal odborný workshop, kde ocenení 
študenti predstavili svoje práce formou posterov 
a v angličtine vedenej odbornej diskusii. Na oce-
nenie za TF boli nominovaní: Bc. Marek Mojžiš, 
cena 2-tisíc eur, (školiteľ prof. V. Rataj), Bc. Filip 
Tábi, 1 500 eur, (školiteľ doc. J. Ďuďák), Bc. Jaro-
slav Demo, 1 000 eur, (školiteľ prof. P. Findura). 

Dekan TF prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., na za-
sadnutí Vedeckej rady TF 22. novembra, poďako-
val študentom za vzornú reprezentáciu a v mene 

nadácie odovzdal certifikáty študentom, ktorí sa 
umiestnili na 2. a 3. mieste.

V roku 2017 vo všetkých formách štipendií Na-
dácia Claas rozdelila 45-tisíc eur.

                 Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., 
koordinátor činnosti Nadácie Claas a SPU v Nitre

Študenti 2. ročníka inžinierskeho stupňa štú-
dia odboru výživa ľudí absolvovali 21. novem-
bra výberovú prednášku pplk. MUDr. Vladimíra 
Pavlíka, PhD., z Katedry vojenského vnútorné-
ho lekárstva a vojenskej hygieny Fakulty vojen-
ského zdravotníctva Univerzity obrany v Hradci 
Králové, ČR. Prednášku Stravovanie v poľných 
podmienkach predniesol na Katedre výživy 
ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdro-
jov SPU v Nitre počas pobytu v rámci programu 
Erasmus+. Študenti sa oboznámili s problema-
tikou výživy českých vojakov v bežnom dni a v 
nasadení - v extrémnych podmienkach. Keďže 
V. Pavlík sa zúčastnil na vojenskej misii v Af-
ganistane, z vlastných skúseností priblížil spô-
sob stravovania vojakov na základni v Kábule 
a mimo nej. Spoločným výstupom bilaterálnej 
spolupráce medzi FVZ a FAPZ je vedecká mo-
nografia Prevalencia obezity vo vybranej popu-
lácii vojakov, možnosti prevencie a liečby od 
autorov Vladimíra Pavlíka a Marty Habánovej, 
ktorá vyšla vo Vydavateľstve SPU v Nitre.   

Viac o prednáške čítajte na: www.polnohos-
podar.sk                                                           MH

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
SPU v Nitre v spolupráci so Slovenskou agentú-
rou životného prostredia a Ministerstvom život-
ného prostredia (MŽP) SR s finančnou podporou 
Environmentálneho fondu pripravila odborný 
vzdelávací seminár na tému Univerzita zelenej 
infraštruktúry, určený zástupcom samospráv. 
Naši odborníci vzdelávali účastníkov v téme kli-
matická zeleň v krajine, údržba a správa zelene 
na vidieku, problematika vlastníctva a budova-
nia prvkov zelenej infraštruktúry, pozemkové 
úpravy, verejné a rekreačné priestory vidieka a 
i. Semináre sa konali v rámci západného, stred-
ného a východného Slovenska. Spolupráca bola 
zameraná aj na tvorbu metodickej príručky, vy-
danie ktorej sa plánuje v budúcom roku, ako aj 
vytvorenie posterov, ktoré budú umiestnené v 
rámci výstavy vo foyeri MŽP SR.                      MB

Mgr. Anna Havranová, PhD., prezidentka RC 
Nitra a bývalý generálny riaditeľ podniku Vodo-
hospodárska výstavba doc. Július Binder              

Ocenení študenti s dekanom TF prof. Zdenkom 
Tkáčom a prof. V. Ratajom                     Foto: JC

Pri príležitosti osláv 25. výročia prehradenia Dunaja a uvedenia Vodného diela Gabčíkovo 
do prevádzky Rotary Club Nitra zorganizoval prednášku významného slovenského vodo-
hospodára, projektanta viacerých vodných, energetických a ekologických diel Dr.h.c. doc. 
Ing. Júliusa Bindera, CSc. Okrem členov klubu sa na nej zúčastnili aj vodohospodárski od-
borníci a členovia akademickej obce SPU v Nitre.  

Nadácia firmy CLAAS podporuje vo viacerých formách záujem študentov o poľnohospodár-
sku techniku a poľnohospodárstvo. Jednou z aktivít je každoročné udeľovanie ocenení. 

V kaštieli v Mojmírovciach sa 30. 11. - 1. 12. 
konal odborný seminár, ktorého cieľom bolo 
poukázať na problémy v rezorte špeciálnej 
rastlinnej výroby.  

Okolie známeho a vyhľadávaného Biskupské-
ho hostinca v Nitrianskom mestskom parku 
na Sihoti sa mení, priestor postupne dostáva 
novú podobu.

Je to vďaka študentom 3. ročníka ŠP záhradná a 
krajinná architektúra Fakulty záhradníctva a kra-
jinného inžinierstva SPU v Nitre, ktorí pretvárajú 
okolie hostinca v rámci realizácie bylinných výsa-
dieb v záhradách starého Biskupského hostinca. Z 
pôvodne zanedbanej a zarastenej plochy sa stáva 
príjemné miesto na oddych a relax priamo pri rie-
ke. V rámci spolupráce s miestnym podnikateľom 
a študentskej praxe bolo vysadených asi 4-tisíc tr-
valiek a vyše 10-tisíc cibuľových rastlín. Výsadba 
bola súčasťou praktických cvičení z predmetu 
tvorba v sadovníckom kvetinárstve a na základe 
zmluvného vzťahu s investorom Pálenica Jelšovce, 
pod architektonickým vedením Ing. Martiny Šáši-
kovej z firmy Victoria - trvalková škôlka a Ing. Dag-
mar Hillovej, PhD., gestorky uvedeného predmetu. 
Už teraz sa môžeme tešiť na jar, keď sa ich krása 
ukáže naplno.                                       AT  

Študenti FZKI menia okolie 
známeho hostinca 

Cieľom všetkých projektov je vytvoriť hodnoty, ktoré nájdu uplatnenie aj po skončení projektu. V prípade projektu Tempus PACAgro 
„Development of Public Accreditation of Agricultural Programs in Russia“ (č. 543902-TEMPUS-1-2013-SK-TEMPUS-SMGR) bolo hlavným 
cieľom založiť nezávislú akreditačnú agentúru pre dodatočný proces akreditácie poľnohospodárskych univerzít v Rusku.

CEENQA hodnotí produkt projektu Tempus PACAgro 

ARSA, Agentúra zamestnávateľov a študentov 
agrárnych vied, ktorá bola oficiálne otvorená v 
roku 2016 v Moskve, bola hlavnou témou roko-
vania záverečného projektového stretnutia, ktoré 
sa konalo 7. - 10. novembra na Štátnej poľnohos-
podárskej Timiriazevovej univerzite. Zúčastnila 
sa na ňom dekanka FEM a hlavná koordinátorka 
projektu prof. Dr. Ing. Elena Horská, ako aj ďal-
ší experti z FEM, pracujúci na projekte - prof. 
Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., prof. Ing. Iveta 
Ubrežiová, PhD., Mgr. Radomíra Hornyák Gre-
gáňová, PhD., a doc. Ing. Zuzana Palková, PhD., 
z Technickej fakulty. Projekt mal od začiatku in-
terdisciplinárny charakter, preto za SPU na ňom 
participovali účastníci z FEM, TF a FBP, ako aj 
vedenie univerzity.

Predmetom rokovania bolo pripraviť stredno-
dobý strategický plán pre implementáciu a udr-
žateľnosť výsledkov projektu, konkrétne fungo-
vanie nezávislej akreditačnej agentúry ARSA. 
Vedenie projektu si zadalo ambiciózny cieľ - zís-
kať medzinárodnú akceptovateľnosť agentúry. V 
súčasnosti prebieha proces hodnotenia štruktúr 
a zamerania agentúry Stredoeurópskou akre-
ditačnou agentúrou CEENQA. Pri rozhodovaní 
vedenie projektu vychádzalo z aktuálneho i per-
spektívneho teritoriálneho pôsobenia agentúry 
a účastníci projektového stretnutia s radosťou 
prijali správu o pozitívnej spätnej väzbe zo stra-

ny tejto významnej inštitúcie. Pri hodnotení sa 
prihliadalo najmä na organizačné a personál-
ne zabezpečenie predpokladov pre fungovanie 
agentúry, v ktorej budú pôsobiť okrem ruských 
expertov aj experti z Litvy, Španielska a SR. Za 
SPU boli do pozície expertov ARSA nominované 
prof. E. Horská a prof. Ľ. Nagyová. Pôsobenie 
nezávislých akreditačných agentúr má v Rus-
ku veľké opodstatnenie z hľadiska doplnkových 
akreditačných hodnotení, ktoré sledujú najmä 
stupeň internacionalizácie a prepojenie vzdeláva-
nia na prax. Zastúpenie expertov z SPU v Nitre 
v tejto celonárodne pôsobiacej ruskej agentúre 
vytvára predpoklady pre nadväzovanie nových 
kontaktov v Rusku a propagáciu SPU ako part-
nera pre akademické vzdelávanie vysokoškol-

ských študentov a rozvoj internacionalizácie.
Záverečné projektové stretnutie má vždy zvlášt-

nu príchuť. Okrem rekapitulácie a spomienok 
na všetky čiastkové úspechy prichádzajú na rad 
plány do budúcnosti. Na stretnutí sa zúčastnila aj 
riaditeľka národnej kancelárie Erasmus+ v Rusku 
Olga N. Olejnikova, ktorá prezentovala možnosti, 
ktoré nová prináša výzva Erasmus+ pre rok 2018. 
Zároveň tlmočila požiadavku Európskej komisie, 
aby bola stránka projektu preložená do ruského 
jazyka, keďže výsledky projektu budú slúžiť naj-
mä ruským univerzitám. Na projekte participo-
valo deväť ruských inštitúcií, Litva, Španielsko, 
Estónsko a Slovensko. 

Viac o projekte na www.pacagro.uniag.sk                          
Prof. Dr. Ing. Elena Horská

Z prednášky k výročiu spustenia 
prevádzky Vodného diela Gabčíkovo 

Foto: archív DH

Foto: AT

Foto: archív MH

Zo záverečného projektového zasadnuia v Moskve        Foto: archív EH

Usporiadateľom bol Zväz zeleninárov a zemia-
karov Slovenska, participovala na ňom aj Fakul-
ta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v 
Nitre. Podujatie prebiehalo v troch diskusných 
blokoch: AKO PESTOVAŤ – zhodnotenie aktuál- 
neho stavu slovenského zeleninárstva, jeho 
budúci vývoj a  hľadanie riešení, AKO PREDÁ-
VAŤ – umiestnenie slovenskej zeleniny na trhu, 
možnosti odbytu, obchodné a marketingové 
stratégie a AKO FUNGOVAŤ – podporné sché-
my v zeleninárstve, kvalita zeleniny, sezónne 
zamestnávanie. FZKI na seminári zastupovala 
vedúca Katedry zeleninárstva Ing. Alena An-
drejiová, PhD., ktorá predstavila zameranie a 
činnosť katedry, pričom poukázala na spolu-
prácu s praxou v rámci pedagogického procesu 
formou výberových prednášok odborníkov z 
praxe, organizovanie odborných exkurzií vo fir-
mách zaoberajúcich sa pestovaním, pozberovou 
úpravou a spracovaním zeleniny, ako aj realizá-
ciu diplomovej praxe študentov na 2. stupni VŠ 
štúdia v rámci ŠP záhradníctvo. Tiež zdôraznila 
spoluprácu pri riešení záverečných prác študen-
tov a  navrhla nové možnosti kooperácie FZKI s 
praxou v rámci výskumného zamerania kated-

pokračovanie na strane 6
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Na pôde SPU vznikli tri 
nové slovenské rekordy

Rekord v najrýchlejšom skladaní špeciálnej 
Rubikovej kocky Rubiks Mirros Cube v kategó-
rii slabozrakých a nevidiacich dosiahol študent 
Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre 
Bc. Lukáš Both, ktorý dokázal zložiť hlavolam 
za 140 sekúnd. 

Šiestak Martin Kubička zo Základnej školy vo 
Veľkom Záluží v kategórii vidiacich zložil špeciál- 
nu Rubikovu kocku za 64 sekúnd a rovnako si 
vyslúžil zápis do Knihy slovenských rekordov. 
Ďalší slovenský rekord patril opäť L. Bothovi  
a jeho zbierke mechanických hlavolamov. Za 
osem rokov zozbieral 215 kusov pochádzajúcich 
z celého sveta. 

Skladanie špeciálnej Rubikovej kocky bolo 
súčasťou podujatia Svet mechanických hlavo-
lamov, ktoré organizovala FEM. Odborným ga-
rantom podujatia bol Jaroslav Flejberk najväčší 
český zberateľ, organizátor výstavy Hry a hlavo-
lamy v Prahe.                                           r

Oslavy okrúhleho výročia programu Erasmus+ 
boli zaradené do programu ŠDNU 2017 a spojené 
s akciou Erasmus Village, ktorá každoročne po-
núka zahraničným študentom možnosť prezento-
vať svoje univerzity a pre domácich návštevníkov 
je príležitosťou virtuálne precestovať a aj „ochut-
nať“ krajiny našich hosťujúcich študentov. V aka-
demickom roku 2017/2018 sme hostili študentov 
z  Belgicka, Ukrajiny, Turecka, Francúzska, Ne-
mecka, Grécka, Talianska, Poľska, Rumunska, 
Španielska, Kolumbie, Mexika, Salvádora, Nika-
raguy, Číny a Indie.  

Podujatie slávnostne otvorila prorektorka SPU 
pre vzdelávanie a ECTS prof. Zdenka Gálová, 
a prorektorka UKF pre medzinárodné vzťahy 
prof. Gabriela Miššíková. Obe vyzdvihli pozitíva 

programu Erasmus+, vďaka ktorému študenti 
majú možnosť okrem štúdia spoznávať iné zvy-
ky, tradície, jazyky a históriu krajín v rámci EÚ i 
sveta. Oslava pokračovala hlasovaním za najzau-
jímavejšie stánky a vedomostným kvízom zo zna-
lostí o programe Erasmus+. Najväčšej popularite 
sa tešil stánok študentov z Kolumbie, Rumunska 
a Salvádora. Program uzatvorili prezentácie štu-
dentov SPU v Nitre - za FEM Kristína Madajová a 
Šimon Lacena, za FAPZ Kristína Lukačovičová a 
Dominik Markovič, ktorí prezentovali svoje mobi-
litné skúsenosti zo štúdia a stáže v Írsku, Španiel-
sku a Českej republike. Podujatie prebiehalo pod 
záštitou Kancelárie zahraničných vzťahov a MVP 
SPU a organizácie ESN na SPU.                                              

Mgr. Eva Trabalíková, KZVMVP

Ing. MICHAL HRIVNáK
Pracovná pozícia:  
doktorand na Katedre 
regionalistiky a rozvoja 
vidieka FEŠRR
Miesto narodenia: Hnúšťa
Vek: 25 

Najkrajší vianočný zvyk: Vybral by som ne-
chávanie jedného taniera na stole navyše. 
Symbolizuje to prítomnosť tých, ktorí už s 
nami pri stole sedieť nemôžu.
Najčarovnejšia vianočná rozprávka z detstva: 
Videl som samozrejme všetky od Mrázika až 
po Popolušku. Nie som však z tých, ktorí ich 
radi pozerajú ešte dnes stále dookola. Takže 
hľadáme k vianočnému stolu nejaký inovatív-
nejší program.
Najkrajší vianočný stromček: Hlavne musí 
byť umelý. Živý strom patrí do lesa.
Najtypickejšie vianočné menu: V tomto je 
moja rodina veľmi konvenčná – kapor a šalát.
Najneobľúbenejšia činnosť pri predvianoč-
nom upratovaní: Keďže som bol už „takmer“ 
dieťa 21. storočia, tak asi Sám doma.
Najväčší relax počas vianočných sviatkov: 
Lyžovačka, trávenie času s rodinou či priateľ-
mi a ideálne na nejakej peknej chate na za-
snežených horách.
Naj želania pre všetkých čitateľov: Najmä 
prežiť Vianoce v pokoji, nie tak, ako nám to 
káže všadeprítomný marketing.                  rch

 VO ViAnočnoM                   
 ZRKADlE                        

 VESELOU CERUZKOU 
Marcel Krištofovič

Počas celého dňa sa stredoškolákom venovali študenti z Challenge Fund Team-u

Dvadsiaty druhý november sa na SPU v Nitre niesol v znamení osláv. Už 30 rokov sa študen-
ti, učitelia a zamestnanci slovenských univerzít môžu zúčastňovať na zahraničných poby-
toch vo forme štúdia, stáže, učiteľskej či zamestnaneckej mobility.  

Pri úvahách o budúcom štúdiu na vysokej škole si stredoškoláci kladú mnoho otázok, roz-
hodujú sa o vhodnom zameraní a zamýšľajú sa, či a ako dané štúdium zvládnu. Fakulta 
ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre im uľahčuje rozhodovanie aj prostredníctvom tra-
dičného podujatia Deň vysokoškoláka. Na tohtoročnom, ktorý sa konal 24. novembra, bolo 
pripravených až 14 zaujímavých seminárov. 

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v 
rámci programu ŠDNU 23. novembra orga-
nizovala sériu diskusií a prednášok o Albán-
sku. Keďže na fakulte učia o rozvojových 
ekonomikách, medzi ktoré patrí aj Albán-
sko, prednášky o tejto krajine obohatili o 
vystúpenie veľvyslankyne Albánskej repub-
liky na Slovensku Enkeledy Mërkuriovej a 
veľvyslanca SR v Albánsku Milana Cigánika.

Univerzita oslávila tridsiate výročie 
programu Erasmus+

Albánsko – blízke  
a predsa neznáme

Na Fakultu záhradníctva a krajinného inži-
nierstva SPU v Nitre 6. decembra zavítali slo-
venskí a zahraniční odborníci z krajinnej a 
záhradnej architektúry. V rámci každoročnej 
predvianočnej akcie Punč FZKI sa konali pred-
nášky odborníkov z praxe, ktorí hovorili o svo-
jom podnikaní. 

O svoje skúsenosti sa s účastníkmi podelil aj 
Marek Šumichrast, spoluautor nedávno ocene-
ného Castellum Cafe na Nitrianskom hrade či 
Valéria Valková z Kew Royal Botanic Gardens, 
Londýn. Okrem prednášok nechýbala dobrá 
predvianočná nálada a samozrejme punč.      AT             

Program moderovala dekanka FEM prof. Dr. 
Ing. Elena Horská a doc. Ing. Artan Qineti, 
PhD., z Katedry hospodárskej politiky FEM.

V úvode E. Mërkuriová predstavila svoju kra-
jinu a zdôraznila, že víta rozvoj spolupráce 
medzi slovenskými a albánskymi univerzita-
mi. „SPU v Nitre nám má čo ponúknuť v ob-
lasti vzdelávania, vedy, ale aj kultúry. Aj naša 

krajina je otvorená pre mladých ľudí z Európy. 
Študentom SPU ponúkame možnosť študovať 
a cestovať po Albánsku, tiež realizovať svoje 
podnikateľské zámery,“ uviedla veľvyslankyňa. 
Ako zdôraznil veľvyslanec Milan Cigánik, v sú-
časnosti sa veľa diskutuje o tom, že Albánsko 
je neobjavená perla Balkánu, vítajú investorov 
z turistického priemyslu a ponúkajú množstvo 
príležitostí na spoluprácu.

Následne sa konali prednášky odborníkov z 
albánskej univerzity Alexander Moisiu Univer-
sity of Durres (AMUD) – prof. Eltona Notiho, 
prof. Azety Tartaraj, Dr. Denady Lica, určené 
študentom predmetu rozvojové ekonomiky, 
globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy. Zame-
rané boli na socio-ekonomické vzťahy, podni-
kateľské a marketingové prostredie, medziná-
rodné obchodné vzťahy, integračné procesy v 
Európe i turistiku. 

Pokiaľ ide o spoluprácu s albánskymi univer-
zitami SPU v Nitre už viacero rokov úspešne 
spolupracuje s poľnohospodárskou univerzi-
tou v Tirane. „Nedávno FEM získala aj nové-
ho partnera  z univerzity v meste Durres. Sme 
presvedčení, že vieme ponúknuť spoluprácu, 
know-how v rozvoji poľnohospodárstva a poľ-
nohospodárskeho obchodu. A keďže naši štu-
denti študujú medzinárodný obchod, európske 
rozvojové štúdie, mali by mať poznatky aj o 
tejto krajine,“ povedala dekanka prof. E. Hor-
ská. Dodala, že prebieha aj diskusia s veľvysla-
nectvom M. Cigánikom o tom, že FEM pripraví 
projekty hospodárskej pomoci, alebo projekty v 
oblasti transferu know-how pri rozvoji poľno-
hospodárstva, poľnohospodárskych politík a 
agrárneho marketingu.

Počas návštevy dekanky Fakulty podnikania 
AMUD prof. A. Tartaraj na FEM SPU v Nitre 
prebehla diskusia o ďalšej medzinárodnej spo-
lupráci medzi fakultami.                                 rch

Na pôde SPU v Nitre sa 23. novembra prepi-
sovali zápisy v Knihe slovenských rekordov. 

Nitra centrom krajinnej 
a záhradnej architektúry 
na Slovensku

Deň vysokoškoláka na FEM si vyskúšalo 
vyše 150 stredoškolákov

Podujatie otvorila dekanka FEM prof. Elena 
Horská, o pripravených seminároch, v rám-
ci ktorých sa stredoškoláci mohli oboznámiť 
s jednotlivými študijnými programami, ktoré 
FEM ponúka na 1. stupni štúdia, informovala 
prodekanka doc. Natália Turčeková. Študenti 
si mohli vybrať z takých seminárov ako Duál-
na kvalita potravín očami nás zákazníkov, Pe-
niaze na ceste, Čísla hýbu svetom, Merchandi-
sing - obchod  náš každodenný, Trade makes 
everyone better off, Biznis náš každodenný, 
Jazyky, okno do...  FEM ponúkla aj seminár zo 
sveta hlavolamov - Rubikova kocka, spoločnosť 
Oriflame zase radila stredoškoláčkam, ako sa 
správne nalíčiť nielen na stužkovú. To, že fa-
kulta je úzko prepojená s praxou, demonštro-
vala aj seminárom, ktorý zabezpečila spoloč-
nosť IBM. 

Počas dňa prebehla aj Diskusia bez cenzúry, 

v rámci ktorej femkári povedali stredoškolá-
kom, prečo je práve FEM tá správna voľba pre 
nich. V kútiku indonézskej kultúry na FEM  sa 
účastníci Dňa vysokoškoláka mohli oboznámiť 
s touto krajinou, jej kultúrou a ochutnať špe-
ciality, ktoré pripravili zástupcovia indonézskej 
ambasády na Slovensku.  

Vyhradený  bol aj priestor na stretnutie so 
zahraničnými študentmi, ktorí sa podelili o 
svoje pocity a dojmy zo štúdia na FEM. Chvíle 
študentom spríjemňoval aj maskot Femky. Po 
úspešnom absolvovaní dňa stredoškoláci získa-
li certifikáty o účasti.

„Veríme, že aj tretí ročník projektu bol úspeš-
ný, plný pozitívnych zážitkov a naštartuje nové 
spolupráce so strednými školami, ktoré nám 
vychovávajú nádejných vysokoškolákov,“ pove-
dala dekanka prof. E. Horská. Viac o seminá-
roch na: www.polnohospodar.sk                    rch

Foto: za

Foto: archív FEM

Foto: za

Zápis do Knihy slovenských rekordov si vyslúžil 
Bc. lukáš Both z FEM a žiak ZŠ Martin Kubička

Foto: za
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Netradičným dar-
čekom prekvapili re-
gión Podzoboria dva-
ja autori z prostredia 
SPU v Nitre - prof. 
Ing. Imrich Točka, 
CSc., bývalý pedagóg 
SPU, v súčasnosti na 
zaslúženom dôchod-
ku a doc. Ing. Ale-
xander Fehér, PhD., 
z Katedry udržateľ-

ného rozvoja FEŠRR. Po trojročnej intenzív-
nej práci vydali v týchto dňoch dvojjazyčnú 
192-stranovú publikáciu Zvony Podzoboria, 
ktorá má atraktívne grafické prevedenie. Do 
života ju uviedol biskupský vikár mons. Mgr. 
Z. Ďurčo z Nitrianskej diecézy. Kniha nemá 
len vedecko-dokumentačnú hodnotu, ale 
môže byť pútavým sviatočným čítaním o kos-
tolných, školských a iných zvonoch nášho 
regiónu. V neposlednom rade je to aj pekný 
darček pre milovníkov umenia, techniky, ná-
boženských žánrov a histórie.                     rch

poľnohospodár Spravodaj zamestnancov a študentov SPU v Nitre. Vydáva Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra. Vedúca redaktorka: PhDr.  
Renáta Chosraviová, technická redaktorka: Lujza Záhoráková. Predsedníčka redakčnej rady: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity. Redakcia: Poľnohos-
podár, SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, telefón: 037/641 5533, 641 5538, fax: 037/653 4393, e-mail: redakcia@polnohospodar.sk. Internet: www.polnohospodar.sk. Grafická úprava: Mgr. Andrea Miretínska. 
Tlač: MICHEL ANGELO. EV 5434/16                            ISSN 1336-2909

SKRIPTá
J. Noskovič a kol.: Ochrana a tvorba životného 
prostredia, 1. vydanie, náklad 500 ks, cena 5 €.
E. Horniaková a kol.: Základy výživy, 3. vyd., 
50 ks,  3 €.
D. Bajčan a kol.: Návody na cvičenia z analy-
tickej chémie, 1. vyd., 400 ks, 2 €. 
I. Košovská - J. Bojňanský: Analýza účtovnej 
závierky, 1. vyd., 140 ks, 7,30 €.
R. Serenčéš - E. Lazorčáková: Spotrebiteľské 
teórie a teórie obchodu. Časť 1, Spotrebiteľské  
teórie, 1. vyd., 250 ks, 1,40 €. 
UČEBNICE
D. Hrubý – V. Cviklovič: Jazyk C a mikrokon-
troléry Silabs, 2. vyd., 100 ks, 6 €.   
D. Šťastná – P. Šťastný: Metabolické poruchy 
zvierat, 1. vyd., 300 ks, 6,70 €.
K. Hennyeyová a kol.: Informatika a spracova-
nie informácií, 1. vyd., 400 ks, 8,50 €.
J. Bystrická a kol.: Chémia - učebnica pre vy-
soké školy s nechemickým zameraním, 1. 
vyd., 400 ks, 4,99  €.
VEDECKÉ  MONOGRAFIE
P. Šmehýl: Rastové parametre syntetických 
línií brojlerových králikov, 1. vyd., 100 ks, 
3,50 €. 
E. Mňahončáková a kol.: Kultúrne rozšírenie 
vzácnych a zriedkavo pestovaných cudzokraj-
ných drevín na Slovensku, 1. vyd., 100 ks, 5 €.
C. Hrnčár: Optimalizácia procesu liahnutia 
kurčiat z hľadiska kvality násadových vajec,  
1. vyd., 100 ks, 4 €. 
L. J. Binkowski – N. Lukáč: Introduction to 
tissue preparation and the detection of metal 
concentrations in biological, medical and en-
vironmental samples, 1. vyd., 100 ks, 4 €. 
J. Brindza – O. Grigoreva: Maloispolzjemie 
vidy rastenij, 1. vyd., 150 ks,  nepredajné.
ODBORNá   KNIŽNá  PUBLIKáCIA  
E. Tobiašová: Organický podiel pôdy, Percen-
to pre život, 1. vyd., 150 ks, nepredajné

 Vydavateľstvo SPU v Nitre

 PRÁVE VYŠLI                                                     

 RECEnzIa                                                

Komisia pre prácu s deťmi Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU pripravila 2. decembra  tradičné 
stretnutie s Mikulášom. Anjel, čert a Mikuláš v podaní členov Divadielka Dunajka z Kuchyne potešili 
veselým predstavením a balíčkami dobrôt vyše 250 detí a vnúčat zamestnancov univerzity.

Víťazná snímka Radky Rybanskej

Foto: Ján Csillag

Po dvojtýždňovej letnej škole v poľskom Kra-
kove partnerov projektu privítali na FZKI v 
Nitre na Vyšehradskom festivale. Určený bol 
študentom VŠ a SŠ, ktorí si mohli vypočuť od-
borno-popularizačné prednášky. 

Činnosť Slovenského vodohospodárskeho 
podniku predstavil Ing. Juraj Jurica a Ing. Peter 
Ivan, PhD. S prednáškou o klimatickej zmene 
a jej vplyve na zrážky a krajinu vystúpila Mgr. 
Miriam Jarošová, PhD. Po prednáškach sa slova 
ujali študenti, účastníci LŠ v Krakove. V pre-
zentáciách predstavili svoje univerzity a zážit-
ky z LŠ. 

Na záver bola vyhodnotená fotografická sú-
ťaž pre študentov, vyhlásená v spolupráci s 
partnermi Vyšehradského projektu Sustaina-
ble Water Management and Hydrological Se-
curity in V4 group and Ukraine, ktorej cieľom 
bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí na tému 
vody,  jej ochranu a význam. Z 35 prihlásených 
autorov bola ocenená Radka Rybanská za foto-
grafiu  „odniekiaľ niekam, pohorie Vtáčnik“, 
Eliška Malecká - Vodné zrkadlo, Horná Lehota 
okres Brezno a Kamila Košecká - Dravá rieka, 
Kanada - Grand Forks.           

Ing. Andrej Tárník, PhD., FZKI

FZKI: Z aktivity spoločného projektu  
a vyhodnotenia fotosúťaže 
Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 21. novembra konala ďalšia ak-
tivita spoločného projektu Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v kraji-
nách V4 a Ukrajiny. Projekt je realizovaný s podporou Vyšehradského fondu.

Zo seminára  
o budúcnosti slovenského 
zeleninárstva

ry, a to overovaním nových odrôd a technológií 
pestovania zeleninových druhov, koreninových 
i aromatických rastlín a jedlých húb, ako aj rie-
šenie možnosti zvyšovania obsahu významných 
bioaktívnych látok v konzumných častiach zá-
hradníckych plodín. Za ďalšiu možnosť užšieho 
prepojenia vzdelávacieho procesu a zeleninár-
skej praxe FZKI považuje  realizovanie praktic-
kej výučby odborných predmetov na  inžinier-
skom stupni štúdia v špecializovaných firmách 
formou duálneho vzdelávania. Všetky podnety, 
ktoré zazneli na seminári mali jasný cieľ, a to 
zvýšiť vzájomnú informovanosť medzi  univer-
zitným prostredím a prvovýrobou s dôrazom na 
zvýšenie uplatniteľnosti absolventov študijného 
odboru záhradníctvo v rezorte pôdohospodár-
stva.                                                                         AA

Kniha o zvonoch

dieť o praxi už počas štúdia. Od manažéra, 
ktorého som si náhodne vybrala, som sa do-
zvedela, čo vyžaduje jeho práca, aký prístup 
k zamestnancom využíva, ako rieši problémy 
a konflikty a pod. Keďže v tíme mal aj zahra-
ničného zamestnanca, istú časť dňa som po-
čúvala komunikáciu v anglickom jazyku. Som 
vďačná za novú skúsenosť a na podobnom 
podujatí  by som sa rada zúčastnila aj v bu-
dúcnosti.“ (Natália)

Pozitívne akciu zhodnotili aj učitelia. Zauja-
lo ich najmä to, ako spoločnosť kladie dôraz 
na dobrovoľnícke aktivity, vzdelávanie za-
mestnancov a sociálny program. 

Projektové vzdelávanie a myšlienkové 
vodcovstvo

Zadať študentom projekty ako súčasť vzdelá-
vania je bežná prax. Projektové vzdelávanie a 
myšlienkové vodcovstvo v rámci niektorých 
predmetov na FEM-ke ide kúsok ďalej a je 
založené na priamom zapojení odborníkov 
z praxe do zadávania, riešenia a hodnotenia 
vypracovaných projektov. Dá sa povedať, že 
študent síce rieši projekt, ktorý tematicky sú-
visí s predmetom, ale zároveň rieši aktuálny 
problém vybraného podniku tak, ako je to na 
niektorých zahraničných univerzitách bežná 
prax. Do takejto spolupráce pristúpili členovia 
a vedenie Slovenskej poľnohospodárskej a po-

travinárskej komory a perspektívne spoločnosť 
KAUFLAND. Pri myšlienkovom vodcovstve ide 
naviac o to, aby názory študenta boli konfron-
tované s viacerými odborníkmi na danú prob-
lematiku. Táto forma sa začala vďaka dobrým 
medzinárodným vzťahom využívať napríklad 
na predmete globálny marketing a rozvíjajúce 
sa trhy, kde do spolupráce boli prizvaní zahra-
niční lektori z Indie, Ruska, Ukrajiny, Albán-
ska, Indonézie, USA, Konfuciovej  triedy. 

Veríme, že toto je dobrá cesta, ako prepojiť 
podnikateľské prostredie s akademickým v 
prospech študenta ako produktu univerzitného 
vzdelávania.                               

Prof. Dr. Ing. Elena Horská

Job shadowing pre FEM-károv
pokračovanie zo strany 3

pokračovanie zo strany 4

pokračovanie zo strany 2
trhu s PP a vysvetlil súčasný postoj Slovenska voči 
Európskej komisii v súvislosti s reguláciou pre-
vodu PP. Záverečná prezentácia plenárnej sekcie 
patrila prof. RNDr. Pavlovi Bielekovi, DrSc., ktorý 
predstavil pôdno-informačné systémy na Sloven-
sku ako nástroj na ochranu PP. 

V rámci popoludňajších vystúpení, v tematicky 
orientovaných sekciách, si účastníci mohli vy-
počuť prednášajúcich z Talianska, Poľska a SR. 
Prednášky sa týkali napríklad pozemkových spo-
ločenstiev, ochrany PP, podnikania na pôde, ale aj 
pozemkových úprav. Účastníci boli informovaní aj 
o projektoch riešených na FEŠRR, a to o projekte 
SULANET, ktorý sa zaoberá otázkami udržateľné-
ho pôdneho manažmentu a projekte IUCLAND, 
ktorý rieši problematiku ochrany pôdy na medzi-
národnej úrovni v spolupráci s univerzitami z eu-
rópskych a ázijských krajín. 

Na záver možno konštatovať, že otázky práv-
nych vzťahov k pôde patria v súčasnosti k jedným 
z najdôležitejších, nadväzujúc na citát Václava Cí-
leka: 

„...najväčším prírodným bohatstvom každej kra-
jiny nie je olej alebo zlato, ale voda a pôda.“

 Prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.,
 doc. JUDr. lucia Palšová, PhD., FEŠRR

FEŠRR: Čo priniesla 
konferencia Agrárne 
právo v Európskej únii?


