
Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvali-
fikácie zamestnancov podľa príslušného zákona 
o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďal-
šom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovní-
kov na návrh SPU v Nitre priznala 13. decembra 
2017 vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore 
Prírodné vedy – Biologické vedy Dr. Oksane Sytar, 
PhD., (Katedra fyziológie rastlín FAPZ), Dr. Ing. 
Miroslave Požgajovej  a Ing. Zuzane Kňažickej, 
PhD., (Obe z VC  AgroBioTech SPU v Nitre).  

Dekréty o priznaní vedeckého kvalifikačného 

stupňa IIa odovzdal trojici odborníčok 15. januá-
ra rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 
Poprial im veľa úspechov v ich profesionálnom 
pôsobení, vo výskume, publikačnej činnosti ako 
aj pri zviditeľňovaní pracoviska a celej univerzi-
ty. "Priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa 
IIa považujem za medzistupeň vo vašej práci a 
verím, že budete aj ďalej napĺňať svoje vedecké 
ambície. Je to motivujúce a inšpiratívne aj pre os-
tatných mladých vedeckých pracovníkov, ktorých 

Počas stretnutia s rektorom SPU Dr.h.c. prof. 
Ing. Petrom Bielikom, PhD., a členmi vedenia 
univerzity a fakúlt sa zahraniční partneri pod ve-
dením prezidenta univerzity prof. Shen Shuxinga 
oboznámili s činnosťou a aktivitami našich praco-
vísk. Vyjadrili záujem o užšiu spoluprácu v oblas-
ti výmeny študentov a učiteľov, ako aj o spoločné 
aktivity v oblasti vedy a výskumu. Prezreli si aj 
Výskumné centrum AgroBioTech, pričom vysoko 
hodnotili špičkové vybavenie laboratórií a aktuál-
ne výsledky výskumnej činnosti, ktorú im priblí-
žili pracovníci centra. V rámci popoludňajšieho 
programu navštívili čínski hostia Fakultu ekono-
miky a manažmentu a Fakultu biotechnológie a 
potravinárstva SPU. Hlavnou témou rozhovorov 
na FEM bola spolupráca v oblasti vzdelávania, 
ponuka študijných programov vyučovaných v an-
glickom jazyku, možnosti mobilít a spoločných, 

resp. dvojitých diplomov. Zástupcovia čínskej 
delegácie sa zoznámili s činnosťou Oddelenia 
bioekonomiky VC ABT a výsledkami aktuálneho 
výskumu v oblasti bioekonomiky, neuromarke-
tingu, spotrebiteľského správania, ako aj s re-
gistrovanými patentmi v tejto oblasti. Na záver 
navštívili Indonézsky kútik a priestory študent-
ského „klubu” Challenge Fund Teamu. Diskusia 
na FBP sa niesla v podobnom duchu. Dotýkala sa 
najmä obojstrannej spolupráce v oblasti vzdeláva-
nia, vytvorenia spoločných študijných programov 
so zameraním na potraviny a biotechnológie, ako 
aj rozvoj mobilít. Diskutovalo sa tiež o otázkach 
dvojitých diplomov a ponuke štipendií. Zahranič-
ní partneri ocenili publikačnú aktivitu fakulty a 
vedecké časopisy, ktoré ponúka. Súčasťou progra-
mu na FBP bola aj návšteva  Centra excelentnosti 
pre bielo-zelenú biotechnológiu.                   r

Jeho výskumná činnosť je orientovaná na sle-
dovanie vplyvu endokrinných disruptorov na re-
produkčné zdravie samcov. Zameriava sa najmä 

Pri tejto príležitosti sa 18. decembra 2017 vo 
Vígľaši konalo slávnostné zasadnutie SRK za 
účasti predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, 
mládež a šport NR SR Ľubomíra Petráka a štát-
nej tajomníčky MŠVVaŠ SR Oľgy Nachtmanovej. 
Slovenská rektorská konferencia vznikla trans-
formáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov čes-
kých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 
1992. V roku sa inštitucionalizovala ako občian-
ske združenie. V roku 2002 zákon o VŠ zmenil 
jej postavenie a zaradil ju k reprezentáciám slo-
venských vysokých škôl. SRK ako orgán repre-
zentácie VŠ schvaľuje alebo sa vyjadruje k návr-
hom, ktoré jej predkladá Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.

V priebehu 25 rokov stáli na čele Slovenskej 
rektorskej konferencie desiati prezidenti – profe-
sori: Juraj Švec, Štefan Šľachta, Juraj Stern, Igor 
Hudoba, Miloš Somora, Milan Dado, Juraj Sinay, 
Vladimír Báleš, Libor Vozár a v súčasnosti Ru-
dolf Kropil.                                  r
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polnohospodár
Vážená akademická 
obec, milé kolegyne 
a kolegovia, milí čitatelia,
keď ma vedúca redaktor-
ka nášho univerzitného 
časopisu oslovila s po-
nukou napísať úvodník 
do prvého tohtoročného 

čísla, začala som rozmýšľať, čo by som mala 
a hlavne čo by som chcela povedať širšej ve-
rejnosti. Vzápätí som si oživila poznatky z 
literárnej teórie, ktorá úvodník (alebo edito-
riál) označuje za klasický žurnalistický žáner 
vyznačujúci sa okrem iného subjektívnosťou, 
adresnosťou pretavenou do apelu na kompe-
tentných, úsilím o vystihnutie podstaty, ako aj 
istou mierou pátosu či poúčania. A keďže na 
záver roka sa bilancovalo a rekapitulovali sa 
dosiahnuté úspechy našej univerzity, rozhodla 
som sa vyjadriť k hodnotám, ktoré podmieňu-
jú jej budúcu úspešnosť a ďalšie napredovanie. 

Vkročili sme totiž nielen do roka význam-
ných historických výročí, ale zároveň aj do 
roka výrazných inštitucionálnych zmien. Prá-
ve preto treba zdôrazniť, že súčasná pozícia 
SPU ako rešpektovanej a uznávanej vedec-
kovýskumnej i vzdelávacej ustanovizne je 
výsledkom dlhodobého úsilia, nadrámcovej 
osobnej angažovanosti, strategického a vý-
sledkovo-orientovaného riadenia (vždy však 
zohľadňujúceho sociálne aspekty) a snahy o 
kolektívnu atmosféru. 

V súvislosti s týmito fenoménmi je z môj-
ho pohľadu paradoxom vnímať silnejúcu in-
dividualizáciu a devalváciu v komunikácii a 
medziľudských vzťahoch ako pozitívum či 
dokonca zvyšovanie kvality akademického 
prostredia. Univerzita je kreatívne a inovatív-
ne miesto, mala by byť základným zdrojom 
spoločenských noriem a predpisov a mala by 
sa zapájať do vecí verejných, do spoločenské-
ho a ekonomického rozvoja, ale aj do riešenia 
morálnych a etických problémov. Takto to 
vníma aj Vladimír Šucha, medzinárodne uzná-
vaná osobnosť a autor knihy Aby univerzita 
mala dušu (2010), v ktorej prezentuje svoju 
predstavu univerzity ako priestoru charakte-
rizovaného étosom, slobodou, tvorivosťou a 
pozitívnymi spoločenskými hodnotami. Pôso-
bím na tejto univerzite už viac ako štvrťstoro-
čie a vážim si svoju prácu. Zároveň pociťujem 
osobnú zodpovednosť za spoločenský status a 
verejný imidž „mojej chlebodarkyne“, čo teraz  
formálne podčiarkuje i post na čele akademic-
kej samosprávy. Doteraz sa však neviem sto-
tožniť s jednotlivcami, pre ktorých je jediným 
možným riešením názorovej či postojovej od-
lišnosti vyvolanie konfliktu, alebo s tými, pre 
ktorých je pohodlnejšie vždy hľadať dôvody, 
prečo sa niečo nedá. 

Apelujem preto na celú akademickú obec 
i všetkých ostatných zamestnancov našej uni-
verzity, aby sa snažili sprostredkovávať pocho-
penie, vyvážene používať nielen ľudskú my-
seľ, ale aj cit a vôľu a aby boli schopní vnímať 
potreby celku aj ako potreby vlastné. Na záver 
mi dovoľte parafrázovať slová Pavla Barabáša 
a zaželať našej univerzite čo najviac ľudí, ktorí 
to s ňou myslia dobre. Vzájomná úcta je zá-
klad, na ktorom sa dá stavať a zveľaďovať sa dá 
len to, čo máme radi...

Danka  Moravčíková
predsedníčka akademického senátu SPU v Nitre

Šesťčlenná delegácia z Hebejskej poľnohospodárskej univerzity v Číne zavítala 14. de-
cembra 2017 na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. 

Titul Študentská osobnosť Slovenska za rok 
2016/2017 v kategórii Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a drevárstvo si tento rok prevzal 
absolvent Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva SPU v Nitre Ing. Tomáš Jambor, 
PhD., v súčasnosti mladý vedeckovýskumný 
pracovník na Katedre fyziológie živočíchov. 

V novembri 2017 uplynulo 25 rokov od 
založenia Slovenskej rektorskej konfe-
rencie, ktorá združuje rektorky a rekto-
rov vysokých škôl vymenovaných prezi-
dentom SR a dnes je jednou z troch re-
prezentácií VŠ. 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Hebejská univerzita v Číne má 
záujem o spoluprácu  

Študentskou 
osobnosťou Slovenska 
je Tomáš Jambor z FBP

Slovenská rektorská 
konferencia si 
pripomenula 25. výročie

Trojici odborníčok z SPU bol priznaný 
vedecký kvalifikačný stupeň IIa 

Záujem o vzdelávací 
program sladovník – 
pivovarník rastie 
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Klobásovica priblížila 
aj tradičný vidiecky 
spôsob života 
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Za úspešnosťou nemožno 
hľadať skratky...

Ocenený T. Jambor s prodekankou FBP prof. a. 
kolesárovou      Foto: archív FBP

Hostia z univerzity v Hebei navštívili aj špičkové laboratóriá Výskumného centra agroBioTech

Členovia Srk na slávnostnom zasadnutí vo Vígľaši

Na snímke zľava: prof. J. Gaduš, Dr. O. Sytar, Ing. Z. kňažická, prof. P. Bielik, prof. Ľ. Bártová, Ing. 
M. Požgajová, doc. k. Olšovská a doc. T. Bojňanská            Foto: za 

Foto: za

Foto: V. Veverka
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Prevádzka a kmeňoví zamestnanci 
Súčasťou Výskumného centra AgroBioTech 

(VC ABT) je tridsať špecializovaných laborató-
rií a tri integrálne a servisné laboratóriá, ktoré 
tvoria komplex miestností zariadených a vyba-
vených infraštruktúrou, získanou počas rieše-
nia projektu Vybudovanie výskumného centra 
AgroBioTech ITMS 26220220180. V ďalšom ob-
dobí sa dopĺňajú infraštruktúrou, potrebnou na 
riešenie výskumných úloh, prenesenou zo zák-
ladných pracovísk jednotlivých fakúlt SPU alebo 
zakúpenou v rámci realizovaných projektov.

Prevádzkovanie priestorov VC ABT je nároč-
né vzhľadom na moderné technické zázemie, 
predovšetkým klimatizáciu priestorov, ich mo-
nitorovanie, elektronické hlásenie požiarov a 
elektronickú požiarnu signalizáciu, výrobu ul-
tračistej vody a jej rozvod do niektorých labora-
tórií, centrálny rozvod plynov (CO2) do niekto-
rých laboratórií, elektronické otváranie dverí pre 
vstupy a pod. Na druhej strane však zabezpeču-
je podmienky pre vedeckovýskumnú činnosť, 
ktoré zodpovedajú najvyšším štandardom, po-
žadovaným pre uvedený typ činností. To všetko 
si vyžaduje špeciálny prístup a pochopenie zo 
strany zainteresovaných.

Pre zabezpečenie prevádzky VC ABT a vý-
skumných činností realizovaných v laborató- 
riách, predovšetkým na prístrojovom vybavení, 
ktoré je súčasťou integrálnych, servisných a ďal-
ších špecializovaných laboratórií, boli vytvorené 
pracovné miesta, v súčasnosti obsadené 17 kme-
ňovými zamestnancami VC ABT vrátane tech-
nického personálu a administratívnej pracov-
níčky. Vedeckovýskumní zamestnanci a odborní 
zamestnanci vo výskume tvoria kolektív, ktorý 
má veľký výskumný potenciál. Snahou praco-
viska je, aby mladý tím tvorený odborníkmi v 
rôznych oblastiach (analytické, mikroskopické, 
spektroskopické a fotometrické metódy, geneti-
ka, experimentálna biológia, technológie potra-
vín, bioekonomika) bol prínosom pre vedecké 

činnosti realizované na SPU a umožňoval riešiť 
špecializovaný výskum v laboratóriách VC ABT.

Výskumné aktivity odborných riešiteľov, 
študentov a doktorandov

V rámci 30 špecializovaných laboratórií je ak-
tuálne zaregistrovaných viac ako 140 pedago-
gických a vedeckovýskumných zamestnancov, 
ktorí sú kmeňovými pracovníkmi jednotlivých 
fakúlt SPU a svoje vedeckovýskumné aktivity vo 
výskumnom centre realizujú podľa dohodnu-
tých podmienok ako odborní riešitelia VC ABT. 

V zmysle Organizačno-prevádzkového poriad-
ku VC ABT tu môžu svoje vedeckovýskumné 
aktivity realizovať aj študenti tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia (doktorandi). V roku 
2016 a 2017 požiadalo o vstupy a v laboratóriách 
výskumného centra pracovalo 51 doktorandov. 
Prínosom pre pracoviská SPU je tiež možnosť 
realizovať záverečné práce študentov v labora-
tóriách VC ABT (pod dohľadom školiteľov, resp. 
poverených osôb), vďaka čomu sa štúdium na 
univerzite stáva pre študentov atraktívnejším a 
viac prepojeným s výskumom realizovaným v 
laboratóriách vybavených modernou infraštruk-
túrou. V roku 2016 bolo ukončených a úspešne 
obhájených 23 záverečných prác a v roku 2017 
97 záverečných prác, v ktorých bolo uvedené 
poďakovanie VC ABT (zdroj: SlPK SPU v Nitre).

S využitím infraštruktúry laboratórií vý-
skumného centra je aktuálne riešených (aj 
čiastočne) 52 projektov (H2020 – 1, APVV - 6, 
VEGA - 27, KEGA - 7, COST – 2, Interreg – 1, GA 
SPU – 2, iné - 6). Ich počty sa menia v závislos-
ti od úspešnosti získavania projektov, prípadne 
aktivity a iniciatívy odborných riešiteľov, ktorí 
si nachádzajú cestu do laboratórií VC ABT. In-
formácie o výskumnom centre, vybudovaných 
laboratóriách, ich infraštruktúre a vedeckom za-
meraní možno získať na webovej stránke www.
agrobiotech.sk, kde sa nachádzajú aj postupy a 
formuláre potrebné na registráciu pre prácu v 

laboratóriách VC ABT. V prípade otázok treba 
kontaktovať zamestnancov výskumného centra, 
ktorí všetkým záujemcom ochotne pomôžu zo-
rientovať sa.

Prezentácia a propagácia
Neodmysliteľnou súčasťou činností, realizo-

vaných pracovníkmi a odbornými riešiteľmi VC 
ABT, je propagácia SPU v Nitre ako významnej 
výskumnej univerzity a propagácia a prezentá-
cia činností výskumného centra. Hostia univer-
zity a jej fakúlt sú častými návštevníkmi priesto-
rov VC ABT. Od jeho slávnostného otvorenia v 
októbri 2015 do konca októbra 2017 bolo ofi- 
ciálne zaevidovaných 735 hostí, ďalší si priesto-
ry laboratórií prezreli individuálne s odbornými 
riešiteľmi. 

Cieleným spôsobom prezentácie vedeckový-
skumnej činnosti SPU sú workshopy realizované 
ako sprievodný program konferencií, organizo-
vaných na pracoviskách SPU (Medzinárodná 
vedecká záhradnícka konferencia, september 
2016; Biotechnológie a kvalita surovín a potra-
vín, máj 2017), prípadne workshopy súvisiace 
s ďalšími aktivitami SPU (Workshop Towards 
Food, Nutrition and Health Research Infrastruc-
ture, júl 2017). Výskumné centrum každoročne 
pripravuje Deň vedy VC ABT (november 2016, 
november 2017) a Prezentačný deň VC ABT 
(máj 2016 a apríl 2017), v rámci ktorých vystu-
pujú uznávaní odborníci z významných oblastí 
výskumu, respektíve sa tu prezentujú výsledky 
dosiahnuté výskumnými činnosťami v laborató-
riách VC ABT. 

V rámci sprievodného programu pri príležitos-
ti 65. výročia založenia univerzity a 2. výročia 
otvorenia pracoviska organizovalo výskumné 
centrum v októbri 2017 prehliadku s názvom 
Svet vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech 
SPU v Nitre, ktorú si prezrelo 207 návštevníkov 
vrátane študentov stredných škôl, potenciálnych 
záujemcov o štúdium na SPU.

Rada by som na záver všetkým poďakovala za 
doterajšiu spoluprácu, podporu a osobnú za- 
interesovanosť a vyjadrila nádej, že v roku 2018 
bude úspešná spolupráca pokračovať, rady od-
borných riešiteľov, ktorí v laboratóriách VC ABT 
realizujú výskumné úlohy, sa budú rozširovať 
a vďaka spoločnej podpore vzrastie počet kva-
litných výsledkov, dôležitých pre rozvoj SPU a 
upevnenie jej pozície ako jedinečnej výskumnej 
univerzity.

Doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

Za uplynulé viac ako dvojročné obdobie sa Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre stalo neoddeliteľnou súčasťou uni-
verzity a veľmi aktívne sa zapojilo a priebežne zapája do jej vedeckovýskumných aktivít. V predchádzajúcich ročníkoch Poľ-
nohospodára boli postupne predstavované činnosti realizované vo vybraných laboratóriách výskumného centra, v nasledujú-
com príspevku chceme ponúknuť súhrnné informácie o jeho prevádzke a aktivitách za uplynulé obdobie. 

AgroBioTech už tretí rok poskytuje 
podmienky pre špičkový výskum 

Nový priestor na 
prezentáciu poznatkov  
z uchovávania a využívania 
agrobiodiverzity

Medzinárodný program 
Agrobiodiverzita pre 
zlepšenie výživy, zdra-
via a kvality života, 
ktorý inicioval kolek-
tív Inštitútu ochrany 
biodiverzity a biolo-
gickej bezpečnosti v 
spolupráci s Národnou 
botanickou záhradou 
M. M. Griška pri Ná-
rodnej akadémii vied 

Ukrajiny, sa úspešne realizuje už vyše desať ro-
kov. Program je súčasťou medzinárodnej siete 
AgroBioNet spájajúcej viac ako 200 expertov a 30 
inštitúcií z 15 krajín. Pre prezentáciu rozsiahlych 
výsledkov a poznatkov získaných zo  spoločne 
realizovaných medzinárodných výskumných, 
vzdelávacích a rozvojových projektov a z reali-
zovaných výskumných pobytov výskumných 
pracovníkov, doktorandov a študentov pripravil  
medzinárodný kolektív priestor vo forme pravi-
delného vydávania zborníka vedeckých prác s ná-
zvom  Agrobiodiversity for improving nutrition, 
health and life quality. Zborník vytvára  súčasne 
priestor pre prezentáciu dosiahnutých výsledkov 
z riešenia projektov v Excelentnom centre ochra-
ny a využívania agrobiodiverzity, zriadenom pri 
Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov 
(ECOVA ITMS 26220120015 a ECOVAplus ITMS 
26220120032), ako aj iných projektov (ITEBIO 
ITMS 26220220115, TRIVE ITMS 26110230085, 
AgroBioTech ITMS 26220220180). 

V prvých ročníkoch 2015 a 2016 bolo v tlače-
ných zborníkoch  publikovaných viac ako 300 
krátkych odborných prác. V tomto roku bol zbor-
ník vedeckých prác spracovaný vo forme  Open 
Journal System za aktívnej spolupráce zriaďova-
teľov, zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej 
knižnice, Vydavateľstva SPU a pracovníkov Cen-
tra informačných a komunikačných technológií. 
Zborník vedeckých prác predstavuje priestor pre 
„expresnú“ prezentáciu krátkych vedeckých prác 
nielen výskumných pracovníkov, ale aj dokto-
randov a študentov s registráciou ISBN a ISSN a 
v systéme DOI. Prvých 103 vedeckých prác je v 
inovovanej forme prezentovaných v zborníku  
AGROBIODIVERSITY 2017 na adrese https:// 
agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/index. 

Olga Grygorieva

na vývin nových a modernizáciu súčasných me-
todických postupov, ktoré dokážu determinovať 
potenciálne riziká spojené s pôsobením týchto 
látok. Ing. T. Jambor pracoval pod vedením prof. 
Ing. Norberta Lukáča, PhD.

Už v poradí 13. ročník odovzdávania cien Štu-
dentská osobnosť Slovenska sa konal 13. decem-
bra v Pálffyho paláci v Bratislave. Pod záštitou pre-
zidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a or-
ganizácie Junior Chamber International – Slovakia 
bolo ocenených dvanásť najúspešnejších kandidá-
tov, ktorí si prevzali toto významné ocenenie.   rch

máte vo svojich tímoch," povedal rektor. Zároveň 
zablahoželal aj prof. Ing. Ľubici Bartovej, CSc., 
ktorá si 4. decembra 2017 prevzala z rúk prezi-
denta SR A. Kisku vymenovací dekrét profesorky. 
Na slávnostnom stretnutí bol prítomný aj prorek-
tor SPU pre vedu a výskum prof. Ing. Ján Gaduš, 
PhD., riaditeľka Výskumného centra AgroBio-
Tech SPU v Nitre doc. Ing. Tatiana Bojňanská, 
PhD., a vedúca Katedry fyziológie rastlín FAPZ 
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.                  r

Viac na www.poľnohospodár.sk

Študentskou osobnosťou 
Slovenska je Tomáš Jambor 
z FBP

Trojici odborníčok z SPU 
bol priznaný vedecký 
kvalifikačný stupeň IIa 

pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 1
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Súťažnému večeru predchádzala príprava 
na Katedre hodnotenia a spracovania živočíš-
nych produktov, kde študenti chystali klobásy 
podľa vlastných receptúr. V deň D jednotlivé 
tímy vyzdobili súťažné stoly, obliekli sa do 
tematických kostýmov a pripravili svoje pro-
dukty na ochutnávku. Vďaka Katedre skla-
dovania a spracovania rastlinných produktov 
mohli ponúknuť k hotovým klobáskam aj 
poctivý domáci chlebík. 

Prezentáciu vyrobených produktov sláv-
nostne otvoril dekan FBP, pričom ocenil sna-
hu organizátorov aj súťažiacich pokračovať v 
obľúbenej súťaži. Odborná komisia, zložená 
z potravinársky orientovaných pedagógov a 
odborníkov z praxe hodnotila klobásy pred 
tepelným spracovaním a po ňom. Medzi hod-
notené parametre patrili textúra, vôňa, šťav-
natosť, vzhľad v nákroji a, samozrejme, chuť.  
Víťazom sa stal tím In vitro klbásy, druhé 
miesto získal Rigor mortis, tretie Inšpekčné 
komando. Kreativitu a nápaditosť pri výzdo-
be ocenila komisia špeciálnou cenou, ktorá 
putovala k členom tímu Slovenské junácke 
klobásy. Všetci súťažiaci dostali pamätné lis-
ty, ocenené tímy diplomy a hodnotné ceny od 
sponzorov. 

Nasledovala príjemná zábava spestrená hu-
dobným vystúpením členov Divadielka na 

Osmičke, zabíjačkovou kapustnicou a nápoj-
mi, ktoré zabezpečili sponzori. Hoci výborná 
atmosféra, ktorá všade vládla,  bola dôležitým 
atribútom podujatia, úmysel organizátorov 
bol ešte o niečo hlbší. Klobásovica priblížila 
návštevníkom aj súťažiacim život na vidieku, 
kde je bežná domáca príprava kvalitných mä-
sových produktov. Možno trochu namáhavá, 
no zábavná forma prezentácie vidieckeho 
spôsobu života môže prispieť k obnovovaniu 
tradícií starých a prastarých rodičov.

Organizátori

Klobásovica priblížila aj 
tradičný vidiecky spôsob života

Folkloristka a speváčka 
Petra Zaujecová vydala 
prvé CD

Absolventi Technickej 
fakulty sa môžu stať 
euroinžiniermi 

Animal Biotechnology 2017

Záujem o vzdelávací program 
sladovník – pivovarník rastie

 „Zápis Technickej fakulty do Indexu  FEANI 
umožňuje jej absolventovi  po minimálne dvoj-
ročnej praxi vo vyštudovanom odbore získať titul 
EUR ING, ktorý mu dáva rovnocenné postavenie 
s absolventmi  34 európskych krajín, združených 
vo FEANI.  Titul potvrdzuje jeho vzdelanostnú 
úroveň, praktické zručnosti i morálne hodnoty. 
Jeho nositeľ má významné postavenie pri hľada-
ní vhodnej pracovnej pozície doma i v zahraničí,“ 
píše sa v liste Ing. Antona Bittnera, MBA, generál-
neho sekretára SNK FEANI pri Zväze slovenských 
vedeckotechnických spoločností, ktorý poslal  ve-
deniu TF. 

Viac o podmienkach získania certifikátu EUR 
ING nájdete na: www.zsvts.sk/europsky-inzinier/

                  r

V Národnom poľnohospodárskom a potravinár-
skom centre VÚŽV v Nitre sa 7. decembra 2017 
uskutočnila piata medzinárodná vedecká konfe-
rencia Animal Biotechnology 2017 zameraná na 
biodiverzitu, živočíšne genetické zdroje, repro-
dukciu a genetiku zvierat, ktorej garantom bol 
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Zaregistrovalo sa 
na nej 77 účastníkov. Okrem domácich prednáša-
júcich prezentovali aktuálny stav v rámci uvedenej 
problematiky aj hostia z Poľska, Česka, Rakúska, 
Slovinska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Srbska a 
Talianska. Organizátorom konferencie bolo NPPC 
VÚŽV Nitra v spolupráci s Fakultou biotechnoló-
gie a potravinárstva SPU v Nitre.                        PCH

Európsky monitorovací komitét FEANI (Eu-
rópska inžinierska federácia) na svojom 
poslednom zasadnutí rozhodol o zaradení 
Technickej fakulty SPU v Nitre do Indexu 
FEANI. 

Špeciálnu cenu za kreativitu a nápaditosť získal tím Slovenské junácke klobásy

Víťazné družstvo In vitro klbásy 

Za štyri roky ukončilo vzdelávací program 103 ab-
solventov        Foto: archív FBP

Ing. MICHAELA  
JÁNOŠOVÁ
Pracovná pozícia:  
doktorandka na Katedre 
dopravy a manipulácie 
Technickej fakulty
Miesto narodenia: 
Žiar nad Hronom
Vek: 29 

Čím ste chceli byť ako dieťa?  
Asi všetkým. Dobre si však pamätám, že dlho 
ma držal a dodnes drží tanec, takže  najviac 
som chcela byť tanečnicou J.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor?
Keďže som absolvovala strednú školu tech-
nického zamerania, hľadala som aj vysokú 
školu podobného typu. Prvá, ktorú mi „vy-
hodilo“, bola Technická fakulta SPU v Nitre. 
Neváhala som a povedala som si, že nielen 
chlapec, ale aj dievča môže vyštudovať tech-
niku. To ma akosi motivovalo počas deviatich 
rokov môjho štúdia. A zdá sa, že to bola tá 
správna voľba, alebo – ako sa vraví – zrno 
padlo na úrodnú pôdu, keďže už končím tretí 
stupeň štúdia. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať? 
No, to neviem - nemám nijaký idol...
Z čoho ste mali v poslednom období naj-
väčšiu radosť? 
Hmm... treba sa tešiť z maličkostí. Takže te-
ším sa každý deň z niečoho iného, ale asi naj-
viac ma teší moje krstniatko Jerguško, ktorý 
je teraz takým mojím pokladom. (Som s ním 
aj na fotke). 
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?  
Asi systém fungovania školstva. Pre mladých 
ľudí, ktorí končia doktorandské štúdium a 
chceli by zostať učiť na škole, je podľa mňa 
dehonestujúce poberať plat vo výške 500 eur. 
Čo rada čítate (počúvate)?  
Počúvam väčšinou slovenských interpretov 
(No Name, IMT Smile, Kollárovci....), a keď 
mám čas, tak rada čítam knihy napísané pod-
ľa skutočnosti.
Aké máte koníčky? 
V súčasnosti všetok svoj voľný čas venujem 
krstniatku. Ďalším mojím koníčkom je ta-
nec, vystupujem vo folklórnom súbore Hron. 
Mám rada aj splavovanie riek, našich či za-
hraničných.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?  
Asi ako každý človek, a nielen jeden. Najhor-
ší je tuším ten, že si neviem zahryznúť do ja-
zyka…
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie?
Najmä zdravie, rodina, láska, priateľstvo, 
všetko ostatné sa predsa dá kúpiť.
Máte nejaký obľúbený citát? 
Čo nás nezabije, to nás posilní.                       rch

 V ZrkaDle                        

Pokračovaním dlhoročnej tradície bol ďalší ročník obľúbenej Klobásovice, ktorá sa usku-
točnila 6. decembra 2017 v priestoroch jedálne ŠD A. Bernoláka. Akcia, organizovaná pod 
záštitou dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva profesora Jána Tomáša, sa už 
počas registrácie tešila veľkému záujmu.  Organizátori sa preto rozhodli zvýšiť počet sú-
ťažných tímov  z plánovaných desať na dvanásť. Na štartovacej listine nechýbali študenti z 
FBP, FAPZ, TF, FEM a FZKI, čo prispelo k výraznejšej konkurencii a súťaživosti medzi jednot-
livými tímami.

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov Fakulty biotechnológie a potra-
vinárstva organizuje od roku 2013 v rámci ďalšieho vzdelávania akreditovaný vzdelávací 
program sladovník – pivovarník. 

 VESELOU CERUZKOU 

Marcel krištofovič

Snímky: Dominik Hollý

„V našon dvore ruža kvitňe”, je názov prvého 
profilového CD folkloristky a speváčky Petry Za-
ujecovej, ktoré vyšlo koncom roka 2017. Cédeč-
ko je výsledkom jej 25-ročnej aktívnej činnosti 
v oblasti folklóru. „Poslucháči tu nájdu piesne 
z Ponitria a Tekova, ktoré sú súčasťou môjho 
repertoáru s Orchestrom ľudových umeleckých 
nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením 
Miroslava Dudíka, ale aj úplne nové piesne, s 
výberom ktorých mi pomohol Marián Járek, 
významný predstaviteľ folklóru v Nitrianskom 
kraji“, prezradila Petra Zaujecová, absolvent-
ka FEŠRR, ktorá v súčasnosti pôsobí na Útvare 
štrukturálnych fondov SPU.

Projekt pripravila v spolupráci s Miroslavom 
Dudíkom, vo folklórnom svete uznávaným hus-
listom, spevákom, upravovateľom  ľudových 
piesní a organizátorom folklórneho života  na 
Slovensku. Okrem toho sa na ňom podieľala aj 
ľudová hudba Dudíci z Myjavy s primášom Ši-
monom Dudíkom a ženská spevácka skupina 
folklórneho súboru Furmani z Nitry. Jej vedúci, 

Marián Hlavatý, bol jedným z ľudí, ktorí formo-
vali Petru už od útleho detstva, keď pôsobila ako 
speváčka v detskom folklórnom súbore Borinka.

„Celé cédečko - od výberu piesní, až po jeho 
vydanie - vzniklo takpovediac v rodine, v spo-
lupráci s ľuďmi blízkymi môjmu srdcu, ktorých 
mám úprimne rada, obdivujem ich. Od detstva 
sú mojim vzorom a významným spôsobom 
ovplyvnili a stále ovplyvňujú môj život,“ poveda-
la Petra.  Už od detstva sa venovala spevu, tan-
cu a hre na husliach. Účinkovala v detskom FS 
Borinka, stredoškolskom FS Nitran a v rokoch 
2005 – 2017 vo vysokoškolskom FS Zobor. V 
roku 2014 vyhrala v súťaži mladých interpretov 
spevákov Cenu Janky Guzovej. Spieva prevažne 
piesne Ponitria, Tekova a okolia Topoľčian. Lás-
ke k folklóru učí aj najmladšiu generáciu detí vo 
folklórnom krúžku, ktorý vedie.                  r

Program sa realizuje v spolupráci so Sloven-
skou živnostenskou komorou a Asociáciou ma-
lých nezávislých pivovarov Slovenska. Účast-

níci absolvujú 150 hodín teoretickej prípravy a 
200 hodín praxe priamo v Banskobystrickom 
pivovare, a.s. (Urpiner). Vzdelávací program 
končí kvalifikačnými skúškami na overenie od-
bornej spôsobilosti a po ich úspešnom zvlád-
nutí účastníci získavajú osvedčenie, ktoré ich 
oprávňuje podnikať v danej oblasti. 

O program je veľký záujem, doposiaľ ho 
ukončilo 103 účastníkov a ďalší čakajú na zara-
denie do kurzu v roku 2018. 

Počet malých remeselných pivovarov na Slo-
vensku v ostatných rokoch narastá aj vďaka 
nášmu vzdelávaciemu programu. Jeho absol-
venti zakladajú v jednotlivých regiónoch Slo-
venska malé pivovary a obohacujú trh o nové 
druhy špeciálnych regionálnych značiek tohto 
obľúbeného nápoja. O absolvovanie programu 
prejavili záujem aj uchádzači zo zahraničia. 
Garantku vzdelávacieho programu doc. Ing. 
Helenu Frančákovú, CSc., ocenila Slovenská pi-
vovarnícka akadémia Výročnou cenou za dlho- 
dobý prínos slovenskému pivovarníctvu.       rch
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Slovenská poľnohos-
podárska univerzita v 
Nitre s hlbokým zármut-
kom oznamuje,  že 7. 
januára 2018 vo veku 96 
rokov navždy odišla Elza 
Glesgová, bývalá výkon-
ná redaktorka spravodaj-
cu Poľnohospodár.

Na poslednej ceste sme ju odprevadili 12. ja-
nuára 2018 na Mestskom cintoríne v Nitre.

Česť jej pamiatke!
kolektív redakcie Poľnohospodára

 „Oznamujeme všetkým čitateľom a prispie-
vateľom Poľnohospodára, že od 1. II. 1965 bude 
výkonným redaktorom elza Glesgová, bývalá 
pracovníčka dekanátu PeF. Doterajší redaktor 
Ján Benej má študijné voľno pred štátnicami...“ 
Toľko strohá správa zo zažltnutých stránok 
našich novín spred mnohých rokov. Strohá 
ako strohá. Pre pani Elzu Glesgovú to bol vý-
znamný krok, nástup na kolotoč redakčného 
života, ktorý sa zastavil až po trinástich rokoch 
a ôsmich mesiacoch, 1. októbra 1978. I keď ju 
spomínaný Janko, ako hovorievala, zaučil do 
tajov tohto čierneho remesla, hlava sa jej veru 
krútila z neskoro dodaných príspevkov, ich 
štylistickej a gramatickej úpravy, prepisovania, 
z uzávierok, železných termínov v tlačiarni, 
nekonečných korektúr a stáleho napätia, aby 
nebodaj nezaúčinkoval povestný tlačiarenský 
škriatok.

Pani Glesgová zhromaždila počas svojich re-
dakčných rokov okolo seba výborný kolektív, 
ktorý tvorili desiatky nadšených študentov. 
Nejeden na ňu s láskou a uznaním spomína 
dodnes. Stretnutia v redakcii, kde sa to hemžilo 
rukopismi, „zrkadlom“, fotografiami a ďalšími 
dôležitými maličkosťami, neboli pre nich iba 
užitočné, ale aj príjemné. Študenti neprináša-
li len svoje príspevky či prvé nesmelé riadky 
vlastnej tvorby, prichádzali často iba tak na kus 
reči, po radu či inú pomoc v núdzi. Vytvorili sa 
priateľské putá, ktoré pretrvali desaťročia. Elza 
držala nad mnohými ochrannú ruku, keď bolo 
treba. Ako milovníčka histórie a slovenskej li-
teratúry nevtieravým spôsobom šírila medzi 
„svojimi“ kultúru slova a vzťah k umeniu, ku 
kráse. Úspešne. Viacerí jej odchovanci a odcho-
vankyne pôsobili alebo dodnes pôsobia v mé-
diách, v redakciách novín, v rozhlase, televízii. 

Svoje bohaté skúsenosti z redakčnej práce si 
nenechávala iba pre seba. Priamo i nepriamo 
ich odovzdávala nastupujúcim kolegom, nám 
všetkým, ktorí sme po nej preberali redakčnú 
štafetu. Robila to s citom, nementorsky, múdro. 
Do vysokého veku sa živo zaujímala o dianie 
na univerzite i v redakcii, pravidelne sa zúčast-
ňovala na každoročných stretnutiach seniorov. 
Vždy šarmantná, elegantná, plná energie...
Mám v živej pamäti naše stretnutie pri príle-
žitosti 55. výročia založenia Poľnohospodára, 
keď s dojatím preberala z rúk rektora pamät-
nú medailu SPU. Viem si predstaviť, ako pred 
jej vnútorným zrakom defilovali desiatky jej 
milých spolupracovníkov, študentov, z ktorých 
vyrástli významné osobnosti...

Medzi ľuďmi často odznieva bonmot, že 
nielen prácou je človek živý. Čo bolo tou po-
vestnou soľou života pre pani  Elzu Glesgovú? 
Mnohí Nitrania to vedia. Všetky odtiene kultú-
ry. Po celý život, až do vysokého veku, bola ne-
odmysliteľnou osobnosťou kultúrneho diania v 
našom meste.  Kým jej to zdravie dovoľovalo, 
nevynechala jedinú divadelnú premiéru, kon-
cert klasickej hudby, vernisáž či podujatie Li-
terárneho klubu Janka Jesenského. Dodávala 
im punc noblesy, vzdelanosti, ktorú nadobudla 
počas štúdia na reálnom gymnáziu v Nitre. 

Hodnota firmy, podniku či školy sa podľa 
múdrych hláv nemeria majetkom, výškou ob-
ratu či úspechmi na trhu. Najväčšou hodnotou 
sú zamestnanci, ktorí usilujú o  ich dobro a po-
zitívne  napredovanie. Pani Glesgová bola pre 
redakciu Poľnohospodára, pre našu alma mater 
takouto hodnotou...jej pamiatku si zachováme!                       

katarína Potoková

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. Streďanský - A. Streďanská: Hodnotenie kva-
lity ŽP, 3. prepracované vydanie, náklad 100 ks, 
cena 5,50 €.
L. Tátošová: Diaľkový prieskum Zeme, 1. vyd., 
100 ks, 5,50 €.
M. Bujna – M. Korenko: Simulácia výrobných 
procesov, 1. vyd.,  100 ks, 4 €.
R. Abrahám a kol.: Manipulačná technika, 1. 
vyd., 70 ks, 5 €.
Š. Týr – J. Smatana: Základy herbológie, 1. dopl-
nené vyd., 300 ks, 3,50 €. 
VEDECKÉ  MONOGRAFIE
O. Hanušovský a kol.: Kontinuálne sledova-
nie parametrov bachorového prostredia vy- 
užitím prenosu dát nízkofrekvenčným sig-
nálom, 1. vyd., 100 ks, 4,50 €.
S. Klymenko a kol.: Maloizvestnije vidy plo-
dovych kultur, 1. vyd., 100 ks, nepredajné.
M. Císarová – D. Tančinová: Inhibícia rastu 
aflatoxinogénnych kmeňov rodu Aspergillus 
rastlinnými silicami, 1. vyd., 100 ks, 5 €.
K. Vavrišínová a kol.: Vývoj a produkčné 
parametre chovu mäsového dobytka na Slo-
vensku, 1. vyd., 100 ks, cena 3 €.
E. Škorecová a kol.: Zvyšovanie efektívnosti 
rozhodovania manažérov s podporou infor-
mačných systémov a účtovníctva, 1. vyd.,  
100 ks, 3,50 €.         Vydavateľstvo SPU v Nitre

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slo-
venskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre, Vyšehradská asociácia univerzít, Klub 
poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v 
Nitre, Asociácia poľnohospodárskych eko-
nómov na Slovensku v spolupráci s ďalšími 
asociáciami (ASECU, EUNIS-Slovensko, JCI-
-Slovakia) organizujú 16. – 17. mája 2018 už 
pätnásty ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018 
– Smerom k produktívnemu a udržateľnému 
svetovému poľnohospodárstvu a potravino-
vým zdrojom. 

Cieľom podujatia je výmena skúseností a 
výsledkov výskumu v oblastiach poľnohos-
podárstva a manažmentu medzi akademic-
kými vedcami, výskumníkmi a výskumný-
mi pracovníkmi. Zároveň poskytuje inter-
disciplinárnu platformu pre tvorcov politík, 
top manažérov, výskumníkov, praktikantov 
a pedagogických pracovníkov s cieľom pre-
zentovať a diskutovať o najnovších témach 
spojených s inováciou, trendmi,  praktic-
kými výzvami a riešeniami v oblasti poľ-
nohospodárstva. Témy konferencie budú 
zamerané na reformu domácej politiky, libe-
ralizáciu obchodu, hospodársky rast, reduk-
ciu chudoby, klimatické zmeny, udržateľný 
rozvoj inovácie, podnikanie a poľnohospo-
dársku výchovu. 

Program konferencie a prihlášku nájdete 
na http://spu.fem.uniag.sk/mvd2018/. 

Termín registrácie príspevkov – do 31. 
januára 2018.             r

 PRÁVE VYŠLI                                                     

 POzýVamE VÁS                                                     

 S PIEtOU                                                

 NEPREHLIaDNItE                                                                              

Víťazný tím so zástupcami univerzitnej organizácie                                                     Foto: P. Magdina 

Turnaj otvorila prorektorka SPU doc. Roberta 
Štěpánková a podpredsedníčka OZ PŠaV pri SPU 
Ing. Ľubica Ďuďáková. 

Diváci videli desať kvalitných zápasov, v kto-
rých  padlo 33 gólov. Tento ročník turnaja bol 
veľmi vyrovnaný, o poradí na prvých troch 
miestach rozhodol jediný bod. Po prvýkrát v 
histórii turnaja zvíťazilo mužstvo Rektorátu. 

Konečné poradie: 1. Rektorát, 2. FBP,  
3. FAPZ, 4. TF, 5. FEM. 

Najlepším hráčom turnaja sa stal Ladislav Du-

csay (FAPZ), brankárom Filip Tirpák (FBP) a 
strelcom Robert Kirchner (Rektorát), ktorému 
sa 5-krát podarilo prekonať súperových branká-
rov. S prehľadom rozhodoval Matúš Šturdík. 

Poďakovanie patrí kolegom, ktorí pomáhali pri 
príprave a organizácii turnaja, predovšetkým: 
Jozefovi Dolinskému, Františkovi Cupákovi, 
Romanovi Hrnčárovi, Ľubici Miklovej, Petrovi 
Magdinovi, Miroslavovi Prístavkovi a členom vý-
boru Univerzitnej organizácie. 

roman récky, športová komisia UO OZ PŠaV 

Víťazom futsalového turnaja sa 
po prvýkrát stalo mužstvo Rektorátu
Športová hala SPU privítala 14. decembra hráčov a fanúšikov tradičného futsalového  turnaja 
zamestnancov a doktorandov našej univerzity O pohár predsedníčky Univerzitnej organizácie 
OZ PŠaV pri SPU v Nitre. Na devätnástom ročníku podujatia, ktoré pripravila športová komisia v 
spolupráci s Centrom univerzitného športu, sa zúčastnilo päť mužstiev. 

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Sloven-
skou akadémiou vied a Slovenskou organi-
záciou  pre výskumné a vývojové aktivity 
(SOVVA) pripravili druhý ročník sloven-
skej edície programu na podporu mladých 
a nádejných vedkýň L'Oréal-UNESCO For 
Women in Science.

Knižná novinka  
o histórii vegetácie  
a kultúrnej krajine

Publikácia o SPU potešila 
bývalých absolventov  

Renomované medzi-
národné vydavateľstvo 
vedeckých prác Sprin-
ger vydalo monografiu 
doc. Ing. Alexandra Fe-
héra, PhD., z Katedry 
udržateľného rozvoja 
FEŠRR SPU v Nitre  
s názvom Vegetation 
History and Cultural 
Landscapes. Kniha sa 
venuje vývoju štyroch 
ekosystémov, a to lesov, 

lúčnych ekosystémov, mokradí a agroekosysté-
mov. Okrem teoretického základu, obsahuje aj 
niekoľko ukážkových prípadových štúdií z juho-
západného Slovenska. Publikácia, ktorej úvod na-
písal bývalý minister životného prostredia SR prof. 
László Miklós, vyšla v edícii Geography. Obsahu-
je takmer 300 obrázkov (fotografií, máp a pod.) 
a môže byť významným zdrojom poznatkov pre 
vedeckú komunitu, ale aj pre študentov a prax v 
oblasti ochrany prírody a krajiny.                 r

Medzinárodné 
vedecké dni 2018

Kozmetická firma 
podporuje talentované 
vedkyne už 19 rokov

Podmienky účasti: slovenské občianstvo, titul 
PhD., aktívna vedecká činnosť v SR, vek do 45 
rokov.  Registrácia a prihlásenie: do 31. januára  
na  www.prezenyvovede.sk. Žiadosť musí obsa-
hovať kópiu diplomu PhD., odborný životopis 
v anglickom jazyku, počet publikácií (WOS/
Scopus), počet citácií WOS/Scopus, zoznam 
publikácií (WOS/Scopus), zoznam citácií na 
uvedené práce, výber najdôležitejších  publiká-
cií a i.

Prihlášky rozdelené podľa vekových kategórií 
vyhodnotí odborná porota vedená RNDr. Evou 
Majkovou, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV.  Z 
prvého kola postúpi 10 finalistiek, ktoré v aprí-
li 2018 svoj projekt osobne predstavia porote. 
Dve víťazky budú vyhlásené a ocenené na sláv-
nostnom galavečere v júni. Víťazka každej ka-
tegórie získa finančné ocenenie vo výške 5.000 
eur. Viac na www.prezenyvovede.sk              rV Oravskom Podzámku sa konalo tradičné 

stretnutie absolventov SPU a UkF, ktorí pochá-
dzajú a zároveň pôsobia na Orave. Jednou z 
cien tomboly bola publikácia vydaná pri príleži-
tosti 65. výročia  existencie SPU v Nitre. Získali 
ju manželia Tonka a Michal Borsíkovci, úspešní 
podnikatelia v cestovnom ruchu zo Zuberca. Na 
stretnutí sa zúčastnili aj pedagógovia SPU:  prof. 
J. Bulla, prof. P. Chrenek, prof. B. Bobček a PhDr. 
D. Wolfová.               DW

Za Elzou Glesgovou


