
Moja známa, ktorá už 
roky žije v Kanade, mi 
pred niekoľkými rokmi 
povedala, že nemôže 
predsa každý rok letieť 
do Európy, do rodného 
kraja, aj keď sa jej veľmi 

cnie,  pretože by sa príliš zväčšila jej ekolo-
gická stopa. Priznám sa, že som tomu vtedy 
veľmi nerozumela, iba som nad tým mávla 
rukou.  Ako môže let jednej osoby  ohroziť 
planétu? Prešlo však niekoľko rokov a téma 
už nie je iba v rovine úvah a akademických či 
politických debát. Je tu a všetci ju začíname 
pociťovať na vlastnej koži. Uvedomujeme 
si, že naša krásna Zem je (aj) plytvaním, se-
beckosťou  a nemyslením na naše prostre-
die vážne ohrozená. Klimatické zmeny, kto-
ré pociťujeme na vlastnej koži, nedostatok 
zdrojov vody, extrémne sucho v mnohých 
častiach sveta... Zásadné rozhodnutia sa pri-
jímajú na veľkých svetových fórach. Je to dô-
ležité, no nemenej dôležité je to, aby sme sa 
aj my, jednotlivci,  vyzliekli  z  ľahostajnosti 
a snažili sa niečo urobiť v prospech svojho  
okolia, ktoré je súčasťou veľkého celku, náš-
ho životného priestoru. 

Napríklad. Na našich sídliskách sa objavili 
farebné kontajnery na rôzne druhy odpa-
du. Rešpektujme ich, separujme zvyšky už v 
našich kuchyniach. Alebo sa snažme využiť 
všetko, čo sa len dá. Nie je to také zložité, len 
si treba na to zvyknúť. Musím sa priznať, že 
mňa v mnohých situáciách poúča náš vnú-
čik, ešte len predškolák. Od neho viem, že aj 
v škôlke sa tomu venujú. Majú tam kontajner 
na vybité batérie a zberajú nepotrebný  pa-
pier. Nuž a keď chystám raňajky, skritizuje 
ma, prečo vraj kupujem obľúbenú parenicu 
vo veľkom plastovom obale, keď dostať aj 
úspornejšie balenie. A namiesto minerálok 
v umelých  fľašiach  odporučí nám, starým 
rodičom, aby sme si „kúpili taký prístroj, kto-
rý vyrába bublinkovú vodu z vody vodovod-
nej“. Semienko je zasiate...

V uplynulých dňoch sa v Nitre konala pre-
hliadka i lmov z festivalu Ekotopi lm. Ponúk-
la  veľa zaujímavých snímok na tému ochra-
ny životného prostredia. Mňa, akože inak, 
zaujala najmä jedna babská téma. S názvom  
o spomaľovaní „rýchlej“ módy. Čo to zna-
mená? Nuž to, že my, ženy, často nevieme 
odolať lacným „handrám“, ktoré na nás číha-
jú zo všetkých strán. Aj keď vieme, že nie sú 
kvalitné a dlho nevydržia, lákajú nás, odniesť 
si ich domov.  A tak naše skrine  praskajú vo 
švíkoch a chytáme sa za hlavu, čo s toľkým 
šatstvom. Tie uvedomelejšie majú riešenie, 
dobré a kvalitné kúsky nevyhadzujú,  využijú 
na iný cieľ. Nič nového pod slnkom, veď to 
robili aj naše mamy a babky. Nerecyklova-
li, ale usilovne prešívali...Tak toľko osobná 
skúsenosť. A teraz šup do iného levelu. Do 
laboratórií a učební našej univerzity, kde sa 
mladí ľudia pripravujú na život v zmenených 
podmienkach. Tak otočme list...   

Katarína Potoková

Vedenie Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave, zastúpe-
né jeho riaditeľkou Ing. Petrou Kotuliakovou, 
PhD., a rektor našej univerzity Dr. h. c.  prof. 
Ing. Peter Bielik, PhD., podpísali 21. februára na 
pôde  STU dohodu o vytvorení Konfuciovej trie-
dy na našej univerzite. Ako uviedla Ing. Kotulia-
ková, pre inštitút je to veľmi významná udalosť. 
„Nitra má pre nás veľký potenciál, čínski lektori 
tam pôsobia  už niekoľko rokov, počet záujem-
cov rastie, preto ju považujeme z hľadiska vý-
učby čínštiny za strategické miesto“ zdôraznila 
riaditeľka. Na celom svete funguje okolo 500 
Konfuciových inštitútov a zhruba tisíc Konfu-
ciových tried. Vznikali v priebehu ostatných 
dvanástich rokov, pričom spočiatku sa dôraz 
kládol na kvantitu, v súčasnosti  sa čínska strana 
skôr zameriava na rozvoj existujúcich ustano-
vizní. „Otvorenie takejto triedy nie je jednodu-
chá vec, predchádzalo mu veľa príprav, počnúc 

dokladovaním demograi ckého vývoja regiónu, 
končiac očakávaniami, ktoré sa do tohto projek-
tu vkladajú. Čínska strana veľmi pozorne zvažu-
je perspektívnosť vybraných miest. Otvorenie 
Konfuciovej triedy totiž neznamená len výuč-
bové miesto, je to zriadenie  pracoviska  s ojedi-
nelým statusom,“ dodala Ing. Kotuliaková. Má 
viac právomocí a väčšie možnosti,  v rámci uni-
verzity môže konať autonómnejšie, to znamená 
nielen poskytovať výučbu jazyka, ale napríklad 
posielať viac svojich študentov do Číny.

V sídle Konfuciovho inštitútu na STU v Brati-
slave, ktorého interiér príchodziemu aj navonok 
navodzuje atmosféru vzdialenej ázijskej krajiny,  
hostí z SPU v Nitre na čele s rektorom Dr. h. c. 
prof. Ing.   Petrom Bielikom, PhD., prorektorkou 
prof. RNDr. Zdenkou  Gálovou, CSc., a doc. Ing. 
Natáliou Turčekovou, CSc.,  privítal rektor Slo-
venskej technickej univerzity, prof. Ing. Robert 

Aj keď podľa kalendára i pohľadu z okna 
kraľovala ešte  zima, pri vstupe do skleníkov 
Botanickej záhrady našej univerzity sa náv-
števník ocitol akoby v inom svete. Vo svete 
tisícich farieb, tvarov a vôní. Odborníka aj 
laika očarila Nežná krása orchideí. 

Na SPU v Nitre vznikla 
Konfuciova trieda

Akademický senát Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre prijal na svojom zasadnu-
tí 28. februára uznesenie, na základe ktorého vy-
hlasuje voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre 
na nové funkčné obdobie. Voľby sa budú konať 
11. apríla 2018. V prípade nezvolenia sa nová 
voľba kandidáta na rektora SPU v Nitre usku-
toční dňa 24. apríla 2018.                   r

Študenti našej univerzity majú už niekoľko rokov nevšedný  benefi t. Vďaka aktivitám Kon-
fuciovho inštitútu majú možnosť učiť sa čínsky jazyk na domácej pôde, pod vedením origi-
nálnych lektorov. Znalosť jazyka, to je zároveň okno do kultúry tejto, pre nás takej vzdia-
lenej  a exotickej krajiny, ktorá má veľký ekonomický potenciál. Pre väčšinu z nás je Čína 
veľkou neznámou, iba málokto má predstavu o tamojšom živote. Obyčajne si ju spájame s 
medzinárodným obchodom,  ale to nie je všetko. Je to krajina, ktorá sa rozvíja obrovským 
tempom. Netreba vari ani zdôrazňovať, akú výhodu na svetových trhoch práce má jedinec, 
ktorý ovláda  čínsky jazyk. Aj preto záujem o štúdium čínštiny na SPU rastie a od februára 
tohto roku nadobúda nový rozmer. Otvára sa tu Konfuciova trieda.

Exotický svet orchideí 
v botanickej záhrade

Vyhlásenie volieb 
kandidáta na rektora

Ku Dňu učiteľov

Riaditeľkou Konfuciovej 
triedy sa stala docentka 
Natália Turčeková

pokračovanie na strane 2

Klimatická zmena  
a naša univerzita 
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Opäť je tu otázka: 
kam na vysokú?
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Ekologická stopa

Nežná krása orchideí v skleníkoch Botanickej záhrady SPU očarila stovky návštevníkov      Foto: za

Vedenie SPU v Nitre s predstaviteľmi a lektormi Konfuciovho inštitútu v Bratislave             Foto: za
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Týmto sloganom pozývali zamestnanci 
botanickej záhrady návštevníkov do svojich 
priestorov v areáli univerzity na výstavu, ktorá 
bola záujemcom k dispozícii od 19. februá-
ra do 11. marca tohto roku. Na slávnostnom 
otvorení výstavy privítala riaditeľka Botanic-
kej záhrady Ing. Erika Mňahončáková, PhD., 
prítomných, medzi nimi predstaviteľov ve-
denia univerzity, prorektorov prof. RNDr. 
Zdenu Gálovú, CSc., doc. Ing. arch. Robertu 
Štěpánkovú, PhD., prof. Ing. Jána Gaduša, 
PhD., ako aj riaditeľku centra AgroBioTech, 

pokračovanie na strane 6

V zmysle dohody o vytvorení Konfuciovej trie-
dy na SPU v Nitre vymenoval rektor SPU Dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., do funkcie riaditeľ-
ky Konfuciovej triedy doc. Ing. Natáliu Turčeko-
vú, PhD. Vymenovací dekrét jej v mene vede-
nia SPU v Nitre odovzdala prof. RNDr. Zdenka 
Gálová, PhD., prorektorka SPU pre vzdelávaciu 
činnosť a ECTS.

„Učiteľská práca utvára živého človeka, naj-
zložitejšieho tvora, pre budúce dobro celej spo-
ločnosti. Učiteľ pomáha uchovávať hodnoty mi-
nulej kultúry, ale má byť pripravený utvárať aj 
budúcnosť, lebo vychováva budúce generácie... 
Akú väčšiu alebo lepšiu službu môžeme preuká-
zať štátu, ako keď učíme a vzdelávame žiakov!“

Ján Amos Komenský (1592-1670)
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Projekt s názvom Zvýšiť kvalitu a efektívnosť 
celoživotného vzdelávania na Fakulte záhrad-
níctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 
sa zameriava na rozšírenie vedomostí a kom-
petencií vzdelávania v študijných odboroch 
krajinárstvo, krajinná a záhradná architektúra 
a záhradníctvo. 

Jeho úlohou  je prepojiť systém vzdelávania 
s odborníkmi z profesijných organizácií, vy-
tvoriť programy celoživotného vzdelávania 
pre mladých ľudí do 25 rokov, usmerňovať  
frekventantov pri výbere povolania, overovať 
nadobudnuté spôsobilosti, vedomosti a zruč-

Okrem zástupcov nemeckej univerzity, ako 
koordinátorky projektu, sa na ňom zúčastni-
li partneri z ruských, iránskych a talianskych 
univerzít. SPU v Nitre reprezentoval fakult-
ný koordinátor projektu za Technickú fakul-
tu  doc. Ing. Jozef  Rédl, PhD., a Ing. Ladislav 
Tóth, PhD., z TF. Precízne pripravené rokova-
nia, prebiehali v priateľskej atmosfére v kom-
plexe Ernst-Abbe-Zentrum, pracovné tempo 
bolo tradične „nemecky“ náročné. Súčasťou  
programu bolo predstavenie jednotlivých uni-
verzít a ich študijných programov, workshopy, 

rokovania o i nančnom manažmente projektu, 
pláne mobilít a pláne práce, ako aj možnos-
tiach vytvorenia online vzdelávacieho labo-
ratória na našej univerzite. Projekt, ktorého 
lokálnym koordinátorom za našu univerzitu je 
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odštarto-
val vlani a potrvá do roku 2020. Jeho cieľom je 
okrem iného vytvorenie medzinárodného štu-
dijného programu agromechatronika, ktorý sa 
bude vyučovať na SPU  v Nitre v anglickom ja-
zyku v súlade so zásadami ECTS. Určený bude 
študentom mobilitného programu Erasmus+.

Podľa slov docenta Jozefa Rédla, naša uni-
verzita bude spolupracovať aj pri vytváraní 
štandardov a hodnotení výkonov činností 
partnerských univerzít v Ruskej federácii a 
Iráne. Manažérsky sa bude podieľať na zabez-
pečovaní potrebného technického vybavenia 
pre vznikajúci študijný program a na príprave 
letnej školy, zameranej na oblasť udržateľné-
ho poľnohospodárstva. Naša univerzita, ako 
strategický partner projektu, bude zároveň 
hostiteľom pedagógov partnerských univerzít, 
ktorí budú riešiť praktické aspekty programu 

v oblasti agroinžinierstva. Ďalšie pracovné 
stretnutie riešiteľského kolektívu sa uskutoční 
na prelome mája a júna na pôde SPU.                r

Podpora internacionalizácie
poľnohospodárskeho technického 
vybavenia v Iráne a Rusku [FARmER]

Koordinátor projektu: Technische Universität 
Ilmenau, Nemecko

Lokálny koordinátor na SPU v Nitre: dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Fakultný koordinátor za Technickú fakultu 
SPU v Nitre: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Projekt 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-
CBHE-JP Podpora internacionalizácie poľno-
hospodárskeho technického vybavenia v Iráne 
a Rusku [FARmER], (En.:“Fostering Interna-
tionalisation in AgRicultural Engineering in 
Iran and Russia“ [FARmER]) bol fi nancovaný 
s podporou Európskej komisie. Tento článok je 
informáciou autorov a komisia nenesie zod-
povednosť za akékoľvek použitie zverejnených 
informácií. Spolufi nancované z programov EÚ 
Erasmus+ .

V priestoroch Nemeckého výskumného úra-
du v Bruseli sa 28. februára uskutočnilo pravi-
delné pracovné stretnutie členov FOODforce, 
na ktorom sa zúčastnili zástupcovia univerzít 
a výskumných inštitúcií z Francúzska, Dán-
ska, Nemecka, Holandska, Nórska, Spojeného 
kráľovstva, Talianska, Portugalska, Belgicka, 
Srbska, Španielska, Poľska, Írska, Rumunska, 
ako aj zástupcovia SAFE konzorcia. Slovensko 
na stretnutí zastupovala prof. Ing. Adriana Ko-
lesárová, PhD., prodekanka Fakulty biotech-
nológie a potravinárstva SPU v Nitre a doc. 
Ing. Vladimír Vietoris, PhD., z Katedry skla-
dovania a spracovania rastlinných produktov 
FBP. 

Súčasťou pracovného programu bolo pred-
stavenie SUSFOOD2 ERA-NET pre trvalo 

udržateľnú potravinovú výrobu a spotrebu, 
prezentovanie úlohy Európskej rady pre infor-
mácie o potravinách. Účastníci sa zaoberali aj 
aktuálnymi informáciami Európskej komisie 
týkajúcimi sa potravinárskeho sektora (FP9) a 
EIT pre potraviny. Cieľom stretnutia bolo pre-
pojenie spolupráce s participujúcimi inštitú-
ciami v smere prípravy spoločných projektov 
a plánovaných aktivít.  

FOODforce predstavuje platformu, ktorá 
spája popredné európske univerzity a vý-
skumné organizácie zaoberajúce sa potravi-
novým systémom. Od januára t.r. je jej koor-
dinátorkou Hohenheimská univerzita v ne-
meckom Stuttgarte a Dr. Susanne Braunová, 
riadieľka Výskumného centra pre biohospo-
dárstvo.              AK

Na SPU v Nitre vznikla 
Konfuciova trieda

Európsky monitorovací komitét FEANI roz-
hodol o zaradení Fakulty záhradníctva a 
krajinného inžinierstva SPU v Nitre do In-
dexu FEANI. 

Absolventi FZKI 
sa môžu stať 
euroinžiniermi

Úspešné projektové 
stretnutie 
Erasmus+ KA2 

Zahraniční študenti budú u nás študovať 
agromechatroniku

FZKI uspela s projektom 
celoživotného vzdelávania 

Pracovné stretnutie FOODforce 
v Bruseli

pokračovanie zo strany 1
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Zúčastnilo sa na ňom dvadsaťpäť hostí zo 
Srbska, Bosny a Hercegoviny a Rumunska.  Na 
úvod stretnutia ich privítal rektor SPU Dr.h.c. 
prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý projekt na 
SPU koordinuje. 

Účelom stretnutia bolo oboznámiť partnerov 
s e-learningovým nástrojom Moodle, ktorý SPU 
využíva na svojich pracoviskách. Prostredníc-
tvom prednášok, ktoré pripravila RNDr. Darina 
Tóthová, PhD., z FEM a Mgr. Ing. Ondrej Beňuš, 
PhD., z FEŠRR, sa účastníci zoznámili s teoretic-
kými informáciami, ale aj príkladmi konkrétne-
ho využitia nástroja Moodle.

Mgr. Vladislav Valach, KZVaMVP

Redhammer, PhD. V krátkom príhovore pod-
čiarkol, že má radosť z toho, ako sa  partnerská 
univerzita  z Nitry   pripája  k šíreniu  čínskej 
kultúry u nás. „Čínština sa onedlho stane  jed-
ným zo svetových jazykov, hospodársky, eko-
nomicky je to prudko sa rozvíjajúca ekonomi-
ka a myslím si, že by sme mali  pomôcť Slová-
kom pochopiť kultúru a i lozoi u krajiny. Ako 
predseda správnej rady Konfuciovho inštitútu 
som veľmi rád, že sa plní  naša i lozoi a, ktorú 
sme si predsavzali pred desiatimi rokmi, pri 
jeho vzniku.  Aby  neslúžil iba jednej univerzi-
te,  aby bol otvorený aj pre partnerské univer-
zity, ďalšie vysoké a stredné školy. Pravda, so 
všetkými záväzkami aj povinnosťami. Preto je 
vytvorenie Konfuciovej triedy v Nitre jedným 
z dôležitých krokov, ktoré ma tešia“, povedal 
rektor Robert Redhammer a poprial  našim 
študentom  veľa úspechov.

Za vedenie našej univerzity hostiteľom po-
ďakoval rektor Peter Bielik.  „Čína je pre nás 
už niekoľko rokov pozitívnym príkladom, na-
šli sme tam množstvo partnerských kontaktov 
na  univerzitách, vo výskumných inštitúciách, 
v akadémii vied, uzavreli sme  zmluvy, ktoré 
sú základom veľmi prospešnej  kooperácie  v 
oblasti vzdelávania. Môžeme už hovoriť aj o 
tradícii čínskych letných škôl, zameraných  na 
vzájomné objavovanie kultúr, na nové výzvy 
doby.  Účastníci letných škôl sa majú možnosť 
okrem diania na univerzite zúčastňovať aj 
na spoločenskom živote a objavovať  bohatú  
históriu  tejto ázijskej krajiny. Naša viacročná 
práca už prináša konkrétne výsledky. Dôle-
žitým krokom bolo nadviazanie  spolupráce 
s Konfuciovým inštitútom, výučba čínskeho 
jazyka na našej univerzite. Nebolo to teda 
len na základe entuziazmu, spolupráca na-
dobudla  legislatívny rámec a podpis dnešnej 
zmluvy je vlastne vyvrcholením tohto úsilia“, 
povedal Peter Bielik. 

Rektor prisľúbil materiálnu aj personálnu 
podporu tomuto projektu a poďakoval pred-
sedovi správnej rady a predstavenstva Konfu-
ciovho inštitútu, ako aj čínskym kolegom za 
pomoc. Vyslovil presvedčenie, že pre študen-
tov, ktorí budú študovať čínsky jazyk, to bude 
veľký prínos pri uplatnení na trhu práce.                          

  Katarína Potoková

Na pôde SPU v Nitre sa 20. - 22. februára 
uskutočnilo stretnutie partnerov projek-
tu Ďalší cieľ Balkán: Vývoj krajín v oblasti 
agroturistiky v rámci programu Erasmus+ 
KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho 
vzdelávania, do ktorého je zapojených 15 
partnerov zo šiestich európskych krajín.

Absolventi fakulty s minimálne dvojročnou 
praxou a znalosťou svetového jazyka na úrov-
ni štátnej skúšky majú teraz možnosť uchá-
dzať sa o titul európsky inžinier. Euroinžinier, 
skrátene EUR ING, označuje európsky ekviva-
lent technického vysokoškolského vzdelania, 
podporeného zodpovedajúcou praxou a mo-
rálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená 
garanciu odbornej a spoločenskej kvality inži-
niera Európy.

Titul euroinžiniera je potvrdením profesijnej 
zdatnosti aj tých slovenských inžinierov, ktorí 
sa uchádzajú o zamestnanie v inej krajine (aj 
mimo Európy). Certii kát EUR ING vyriešil 
problém vzájomného uznávania profesijnej 
kvalii kácie a umožnil neobmedzenú mobili-
tu inžinierov v Európe a vo svete. Titul môže 
absolventom pomôcť pri výbere zamestnania 
v štátoch EÚ a prispieť k dynamickému kariér-
nemu rastu. Titul EUR ING sa môže oi ciálne 
uvádzať za menom. Udelenie titulu nevyžadu-
je dodatočné skúšky žiadneho druhu. 

Zväz slovenských vedeckotechnických spo-
ločností zriadil Slovenský národný komitét 
FEANI (SNKF), prostredníctvom ktorého, má 
Slovensko zastúpenie vo FEANI a zabezpečuje 
slovenským technickým inžinierom možnosť 
uchádzať sa o titul EUR ING na základe uzna-
nia rovnocennej kvality výchovného procesu 
inžinierov na slovenských technických uni-
verzitách v porovnaní s európskymi univerzi-
tami.         Doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD., FZKI

Na Technickej univerzite v Ilmenau v Spolkovej republike Nemecko sa od 12. do 16. februára  uskutočnil úvodný míting k novému pro-
jektu Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku, riešenému v rámci programu Erasmus+ 
KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania.

Podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľ-
skými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania, to je 
cieľ nového projektu schváleného z operačného programu Ľudské zdroje, s ktorým uspela 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Korešponduje tak so špecifi c-
kým cieľom výzvy  1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom 
na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifi kácie.

Zástupcovia SPU s predstaviteľmi partnerských 
iránskych univerzít                         Foto: archív JR
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Voda, voda, samá voda
V roku 2010 sa na Fakulte záhradníctva a 

krajinného inžinierstva začal v spolupráci s 
Ústavom hydrológie SAV riešiť projekt budova-
nia Centra excelentnosti pre integrovaný ma-
nažment povodí v  meniacich sa podmienkach 
prostredia. Vzniklo v roku 2013 a jeho úlohou 
je výskum tvorby odtoku a dynamiky zásob 
vody v pôdach hlavných povodí Slovenska, 
rozširovanie poznatkovej základne, diagnos-
tika a prognózovanie hydrologického režimu 
povodí v podmienkach prebiehajúcej klima-
tickej zmeny. Pracovisko umožňuje zlepšiť vy-
hodnocovanie a pravdepodobnosť prognózy 
vzniku povodní a sucha ako dôsledkov dopadu 
extrémnych meteorologických javov. 

Vysoký prírodný potenciál, ale...
Riešiteľský kolektív z Fakulty záhradníctva 

a krajinného inžinierstva vypracoval v roku 
2015 Stratégiu rozvoja vidieka Nitrianskeho 
samosprávneho kraja  na roky 2016 – 2022, s 
podtitulom Zelená infraštruktúra - fenomén 
našej doby. Spoločným menovateľom projek-
tu je pojem „zelený“ vidiek / dedina. Klima-
tická zmena  a jej dôsledky sa prejavujú stále 
jasnejšie. Vidiek sa bude rozvíjať iba v prípade 
adaptácie na ne. V krajine bude treba preto 
realizovať  opatrenia zamerané na poľnohos-

podárstvo, vodné hospodárstvo, ekologickú 
stabilitu, ochranu pôdy a podobne. Nitriansky 
samosprávny kraj disponuje takýmito štúdiami 
a strategickými plánmi, a to aj preto, že v rámci 
Slovenska má najlepšie podmienky pre poľno-
hospodársku produkciu,  ale zároveň patrí z 
hľadiska klimatických zmien k najzraniteľnej-
ším. 

Kľúč k potravinovej bezpečnosti
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov  

ponúka v rámci svojich študijných programov 
nové predmety, z ktorých  študenti nadobudnú 
poznatky o mechanizmoch a prírodných zá-
konitostiach, ktoré sa podpisujú na produkcii 
a kvalitatívnych vlastnostiach rastlín v súvis-
losti s klimatickými zmenami. Ide o predmety 
klimatická zmena, produkcia a kvalita rastlín, 
fyziológia stresu rastlín, produkčná ekologická  
a klimatická zmena, základy biologickej bez-
pečnosti, udržateľná produkcia potravín, ži-
votné prostredie a zdravie. Prinesú študentom 
informácie,  ktoré budú v budúcnosti kľúčové z 
hľadiska potravinovej bezpečnosti. 

Ľudstvo závisí od rastlín
Pristavme sa pri predmete  produkčná eko-

logická a klimatická zmena. Okrem klasických 
tém, akými sú limitujúce faktory produkcie 

rastlín, evolúcia a mechanizmy fotosyntézy, 
rast a tvorba úrod v meniacich sa podmien-
kach prostredia, ekofyziológia porastu a po-
dobne, ponúka aj aktuálne vedecké argumenty 
o klimatických zmenách, globálnom otepľo-
vaní, príčinách, zdrojoch emisií skleníkových 
plynov, dôsledkoch  na produkčné schopnosti 
rastlín, ale aj na poľnohospodársku krajinu ako 
celok. 

Prečo je tento typ predmetu podľa slov jeho 
garanta prof. Ing.  Mariána Brestiča, CSc., z 
Katedry fyziológie rastlín FAPZ, taký dôleži-
tý? „Pretože ľudstvo bolo, je a bude čoraz viac 
závisieť od rastlín. Rastliny ponúkajú človeku 
stavebný materiál, potravu, stavebné látky a 
komponenty potrebné pre jeho zdravie. Ná-
kladovosť na výrobu 100 gramov sacharidov 
a proteínov je pri rastlinách mnohonásobne 
nižšia ako pri  zvieratách, nehovoriac o efektív-
nosti využitia sladkej vody, ktorej je čoraz väčší 
nedostatok, na produkciu. Predmet  má za cieľ 
ukázať budúcim odborníkom spojitosti medzi 
prostredím a rastlinami a poukázať na dopa-
dy ľudskej  činnosti, a to v podobe globálneho 
otepľovania, klimatických extrémov, aridizácie 
a dezertii kácie regiónov a ich dopadu na pri-
rodzenú vegetáciu, biodiverzitu a produkčné 
schopnosti rastlín. Dôsledkom je nedostatok 
potravín a vody v určitých častiach sveta, lokál-
ne konl ikty a migrácia populácie. Poľnohos-
podárstvo bez l exibility a schopnosti reago-
vať na aktuálne zmeny prostredia, bez reálnej 
podpory v základnom a aplikovanom výsku-
me, nie je udržateľné,“ konštatuje prof. Brestič 
a dodáva, že moderné vzdelávanie musí byť 
založené na výskume. Vo vyspelom svete, ale 
aj v rozvojových krajinách, si dôsledky klima-
tických zmien čoraz zodpovednejšie uvedo-
mujú nielen politickí lídri, ale aj predstavitelia 
univerzít či vedeckých inštitúcií. Podporujú 
rozvoj  nových metodologických prístupov a  
vedeckých smerov, ktoré sa opierajú o analýzy 
a potreby, napr. hĺbkovo študujú mechanizmy 
tolerancie na environmentálne stresy, pričom  
výsledky napomáhajú  zlepšovanie rastlín, ale-
bo ponúkajú možnosti zefektívňovania využi-
tia prostredia rastlinami. Z biotechnológií sa v 
posledných rokoch rozvinuli vetvy genomiky, 

proteomiky, taskriptomiky atď. V krátkom čase 
sa otvoril široký priestor v oblasti nanobiotech-
nológií. Na mnohých zahraničných univerzi-
tách vyrastajú  kompetentní  odborníci vďaka 
tomu, že vzdelávanie a výskum sa zameriava-
jú na cieľ a vízie, a nie na prežitie. Mladí ľudia 
sa aktívne podieľajú na riešení problémov, 
uplatňujú svoju kreativitu. Vidno to napríklad 
aj na kvalitných publikáciách, pochádzajúcich  
dokonca z tzv. zabudnutých a často pre nás 
neznámych častí sveta. „Dopady klimatickej 
zmeny na poľnohospodárske rastliny sú kom-
plexným problémom a treba o nich so študent-
mi hovoriť“, prízvukuje prof. M. Brestič. Pred-
met ponúka diskusný priestor na analýzu stavu 
v oblastiach, ktoré sú z hľadiska budúcnosti 
produkcie rastlín dôležité a napomáha rozvíjať 
kritické myslenie, analyzuje mýty a fakty o tom, 
aká bude naša realita v budúcich desaťročiach. 

Šľachtenie zvierat a životné prostredie
Znížením emisií metánu do ovzdušia sa zao-

berá predmet šľachtenie zvierat, ktorý sa takis-
to vyučuje na Fakulte agrobiológie a potravino-
vých zdrojov. Šľachtenie je  založené na prin-
cípoch cieľavedomého zlepšovania úžitkových 
vlastností hospodárskych zvierat. Vedie to k 
zvyšovaniu efektívnosti produkcie, čím sa zlep-
šuje nielen udržateľnosť poľnohospodárstva, 
ale v dôsledku selekcie dochádza aj k zmenám 
v metabolizme zvierat, teda k signii kantné-
mu zníženiu emisií metánu do ovzdušia. Aj 
výskum v oblasti výživy prežúvavcov vedie v 
konečnom dôsledku  k zníženiu vylučovania 
N-zlúčenín do životného prostredia. 

Ekotechnológie pre udržateľné hospodárenie 
Predmet  ekologické inžinierstvo a obnova 

ekosystémov prináša študentom na Fakulte 
európskych štúdií a regionálneho rozvoja po-
znatky o  interakciách medzi ekosystémami a 
environmentálnou záťažou a princípoch eko-
logického dizajnu.  Budúci odborníci budú 
schopní  identii kovať  hlavné zdroje environ-
mentálnej záťaže,   navrhovať  ekotechnológie,  
využívané pri obnove štruktúry a funkcie eko-
systémov, ale navrhovať aj dizajn udržateľnej 
praxe hospodárenia v krajine.               r

Vzťahy, väzby, komunikácia

Klimatická zmena si vyžaduje (aj) kritické myslenie
Zmeny klímy, globálne problémy dneška, ovplyvňujú nielen životné prostredie, fungovanie prirodzených ekosystémov, ale aj riadenú poľnohospodársku výrobu, produkciu potravi-
nových zdrojov, kvantitu, kvalitu produkcie a zdravie človeka. Čo v rámci svojich študijných programov a predmetov v tejto oblasti ponúka študentom naša univerzita?

Rastliny ponúkajú človeku stavebný materiál, potravu, stavebné látky a komponenty potrebné 
pre jeho zdravie             Foto: za

Začnime tradičnými podujatiami. Deň vyso-
koškoláka, Dni otvorených dverí či návštevy 
stredných škôl patria ku „klasike“. Sú to príleži-
tosti, ako priblížiť  budúcim maturantom z prvej 
ruky život na vysokej škole, možnosti štúdia i 
uplatnenia.  Uvedomujeme si však, že tieto jed-
norazové stretnutia so stredoškolskou verejnos-
ťou dnes už nestačia. Fakulta sa snaží aktívnej-
šie zapájať do života stredných škôl, zviditeľňo-
vať svoje aktivity celoročne. Formy spolupráce 
sú rôzne, počnúc prednáškovou činnosťou, 
končiac účasťou v rôznych komisiách. V tejto 
súvislosti hodno spomenúť napríklad 4. kon-

traktačný veľtrh cvičných i riem, ktorý sa konal 
v decembri minulého roka na Obchodnej aka-
démii v Seredi. Študenti z desiatich slovenských 
a jednej rakúskej strednej školy prezentovali 
výrobky a služby 17 rôznych cvičných i riem, 
pričom mali priestor aj na uzatváranie obchod-
ných zmlúv medzi sebou a na nadväzovanie 
nových kontaktov. V odbornej komisii, ktorá 
okrem iného hodnotila  aj originalitu stánku, 
logo, slogan, katalóg, elektronickú prezentáciu, 
vizitku a starostlivosť o zákazníka, nechýbala 
ani zástupkyňa FEM-ky, PaedDr. Silvia Šebeno-
vá, PhD., z Centra výskumných a vzdelávacích 
projektov. Špeciálnu cenu FEM získala cvičná 
i rma pri SOŠ Záhradnícka G. Čejku Malinovo 
s názvom Progress Entertainment Garden PEG, 
s. r. o. Čo o tom rozhodlo? Spôsob prezentácie 
a sebavedomý prejav členov tímu. FEM-ka po-
skytla aj priestor pre organizovanie Ekonomic-
kej olympiády, na ktorej sa zúčastňujú najlepší 
stredoškoláci.

Hosťujúci stredoškolský študent, to je ďalší 
spôsob, ako spolupracovať so strednými ško-
lami. Aby študenti z partnerskej strednej ško-
ly prišli na fakultu  na výberovú prednášku, 
cvičenie alebo inú zaujímavú akciu, musia 

byť včas a vhodne informovaní. Stredná škola 
obchodu a služieb z Nových Zámkov vyslala 
študentov na výberovú prednášku o úspechu 
a cieľoch, ďalšia stredná škola  na prednášku 
o kryptomenách. Po prednáške sa študen-
ti môžu stretnúť a diskutovať s odborníkmi. 
Ďalšiu novinku, a to Triangel: stredná škola – 
univerzita – prax, zavádza FEM-ka v spolupráci 
so spoločnosťou IBM. Na začiatku bude táto 
aktivita prepojená na akciu Hosťujúci stredo-
školský študent a jej cieľom bude poukázať na 
mnohostranné partnerstvá, ktoré prinášajú be-
nei ty pre všetkých aktérov. 

Absolútnou novinkou je FEM Online, ktorá sa 
na fakulte pilotne testuje v marci. Počas zverej-
nených hodín bude poskytovať online poraden-
stvo k vypĺňaniu prihlášok na vysokú školu. Nuž 
a napokon, fakulta využíva na propagáciu aj ko-
munikáciu s vlastnými študentmi, najmä tými, 
ktorí končia bakalárske štúdium. Na prezentácii  
inžinierskych programov sa koncom februára  
zúčastnili všetci garanti študijných programov, 
resp. ich zástupcovia, čo je potešiteľné. Aj toto 
je spôsob, ako zvýšiť informovanosť  študentov 
o možnostiach ďalšieho štúdia na FEM.

PaedDr. Silvia Šebenová, PhD., FEM

Na prahu akademického roka, teda vlani v septembri, sme si na Fakulte ekonomiky a manažmentu  zaumienili, že sa budeme intenzívne 
venovať komunikácii s našimi partnermi, študentmi, vonkajším prostredím. Je to nevyhnutnosť pri  propagácii fakulty, zameranej na zís-
kavanie budúcich študentov. Zrekapitulujme si teda, čo sa v tomto smere dialo, čo sa deje v týchto dňoch.

V stredoškolskej cvičnej kuchyni v hotelovej 
akadémii

nosti a konfrontovať ich s požiadavkami praxe. 
„Výstupy projektu  metodicky spoja požia-

davky neformálneho vzdelávania a praxe. Zá-
roveň významne prispejeme k dei novaniu  
obsahu študijného odboru v rámci formálne-
ho vzdelávania“, hovorí dekanka FZKI doc. 
Ing. Kaudia Halászová, PhD. Do procesu budú 
priamo zapojení aj experti z praxe a zástupco-
via profesijných združení a komôr. S ich pris-
pením bude vypracovaná dokumentácia, ktorá 
bude slúžiť na dei novanie súboru výstupov a 
výsledkov vzdelávania (deskriptorov) pre ce-
loživotné vzdelávanie. Tie budú spracované a 
následne overené v rámci štyroch pripravova-
ných letných škôl, zameraných na pozemkové 
úpravy, zelenú infraštruktúru, vinohradníctvo, 
vinárstvo a ovocinárstvo.                    r

FZKI uspela s projektom 
celoživotného 
vzdelávania            

pokračovanie zo strany 2

Foto: archív FEM
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Narodil sa 22. feb-
ruára 1933 v Kriváni, 
v rodine železničiara. 
Po maturite na  Poľ-
nohospodársko-tech-
nickej škole v Orav-
skom Podzámku po-
kračoval v štúdiu na 

Zootechnickej fakulte VŠP v Nitre (1953-
1958). Po promóciách zostal pracovať na  
Katedre drobnochovu na úseku hydiny. V 
roku 1965 obhájil kandidátsku dizertačnú 
prácu, v roku 1969 habilitoval a v roku 1994 
bol menovaný za profesora v odbore  špe-
ciálna zootechnika.

Počas svojej dlhoročnej pedagogickej 
práce vyučoval predmety z oblasti hydi-
nárstva. Bol členom vedeckých rád vý-
skumných ústavov, redakčných rád, ko-
misie pre obhajobu dizertačných prác, 
komisie pre rozvoj poľnohospodárskeho 
školstva a  predsedom slovenskej pobočky 
Svetovej hydinárskej vedeckej spoločnosti.  
V rokoch 1980 až 1993 vykonával funkciu 
vedúceho Katedry hydinárstva a malých 
hospodárskych zvierat. Bol aj prorektorom 
VŠP v Nitre.

Stručný výpočet aktivít dokazuje, že prof. 
Ing. Martin Halaj, CSc., sa natrvalo zapísal 
do análov hydinárskej vedy. Neslobodno 
zabúdať na jeho pozitívne charakterové 
vlastnosti,  pracovitosť,  geneticky ixované 
generáciami predkov v úzkej interakcii s 
tvrdými podmienkami rodného Podpoľa-
nia. Dokázal prekonať osobnú traumu, po-
níženie a obmedzovanie činnosti v rokoch 
normalizácie na VŠP v Nitre. Vďaka podpo-
re prof. Ing. Antona Groma, DrSc., v tom 
čase riaditeľa Výskumného ústavu chovu 
a šľachtenia hydiny v Ivanke pri Dunaji, 
ktorý poznal odborné aktivity a  vedeckú 
erudíciu prof. Halaja, mohol ďalej riešiť 
významné vedecké úlohy, ktoré  prispeli k 
rozvoju moderného hydinárstva nielen v 
bývalej ČSSR, ale aj v krajinách RVHP. Po 
roku 1989 bol Martin Halaj prezidentom 
menovaný za vysokoškolského profesora. 
Poznáme ho ako tvorivého človeka s mla-
díckym entuziazmom, šíriteľa moderných 
poznatkov v hydinárskej praxi. Svedčia o 
tom aj početné odborné príspevky, ktoré 
neustále publikuje v Roľníckych novinách 
a iných periodikách.

Do ďalších rokov Vám, pán profesor, pra-
jeme hodne zdravia a tvorivej aktivity!

Prof. Ing. Jozef Golian, Dr.     
     Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Ktoré ovocie je vhodné na destiláciu?
Podľa našej legislatívy vlastne všetky 

druhy, ktoré sa u nás, teda v našom klima-
tickom pásme, dopestujú. No keďže v dô-
sledku klimatickej zmeny sa tu už pestujú aj 
teplomilnejšie druhy, napríklad hurmikaki či 
igy, možno použiť aj tie, ak to pestovateľ vie 
vydokladovať. Veľmi chutné, no na výrobu 
náročné, sú destiláty z banánov, pomaran-
čov, citrónov či limetky, aj to sme už skúšali. 
Najnovšie sa využíva aj dula, tradičné ovo-
cie, ktoré akoby v posledných rokoch trochu 
upadlo do zabudnutia.

Na ovocinárskom seminári pod názvom 
Papranno 2018 ste pestovateľov poučili, 
ako postupovať pri príprave a spracovaní 
ovocného kvasu, určeného na destiláciu. 
Na čo ste ich upozornili? 

V prvom rade na to, že len z dobrého kva-
su je dobrá pálenka. To znamená, že si treba 
dať pozor na kvalitnú prípravu. Z nedobrého 
základu nebude dobrý výsledok. Nakoniec, 
to platí v každej ľudskej činnosti. A preto 
proces destilácie začína už pri samotnej sta-
rostlivosti o ovocné stromy. Tá sa nám od-
vďačí  kvalitným a zdravím ovocím. Zberané 
ovocie, ktoré chceme využiť na destiláciu, 
teda v prvej fáze na prípravu kvasu, musí 
byť dozreté, bez vonkajších nečistôt a najmä 
zdravé. Nahnité a plesnivé kusy tam nemajú 
čo hľadať! Vysvetlil som účastníkom seminá-
ra, ako treba pripraviť správny kvas. Pretože 
je to naozaj  piplavá robota, ktorú treba robiť 
s láskou. Podľa skúseností viem, že mnohí 
nemajú na to trpezlivosť,   vravia, že nechajú 
ovocie radšej zhniť pod stromami. Je to veru 
škoda, premrhať energiu vynaloženú na prá-
cu v sade.

Verím, že ste viacerých pestovateľov pre-
svedčili a budú sa na komplexné zužitko-
vanie ovocia dívať už inými očami.  Vráťme 
sa však na vašu katedru. Zaujalo ma, že sa 
na nej chcete venovať vývoju destilačných 
technológií.  

Áno, pretože táto oblasť u nás akosi stag-
nuje, odborníci sa jej venovali tak pred päť-
desiatimi – šesťdesiatimi rokmi, v súčasnosti 
musíme po nové informácie a technológie 
do Nemecka či USA. Radi by sme túto tému 

na našej fakulte  oživili. Láka ma spojiť teó-
riu s praxou, novými vedeckými poznatka-
mi, ktoré univerzita ponúka. V páleniciach a 
liehovaroch sa využívajú dva základné typy 
destilačných zariadení, a to destilačné koló-
ny (tzv. jednokotlovky), kde prebieha troj- a 
viacstupňová destilácia. Druhou, a zatiaľ na 
Slovensku najrozšírenejšou technológiou, je 
jednoduché destilačné zariadenie (tzv. dvoj-
kotlovka), kde prebieha dvojstupňová desti-
lácia. Každý typ zariadenia ma svoje výhody 
a, samozrejme, nevýhody. No dnes, či už 
po energetickej alebo kvalitatívnej stránke, 
sú kladené vyššie nároky, a to ma vedie do-
predu. Osobne vidím na trhu spomínaných 
zariadení určité rezervy, a to sú moje ciele, 
kde by som sa mohol realizovať. V súčasnos-
ti je to na  Slovensku tak, že irmy, pálenice, 
neradi zasväcujú do tajov svojej „kuchyne“ 
cudzích, strážia si svoje know-how.  Nuž a 
ja mám výhodu, pretože naša rodina pre-
vádzkuje rodinnú pálenicu, kde si môžem 
prakticky overiť to, čo naštudujem alebo vy-
skúmam. Myslím si, a tak vediem aj svojich 
študentov, že treba veci vždy vidieť v širších 
súvislostiach, pretože nikdy nevieme, pred 
aké úlohy nás život postaví. Aby si vážili ve-
domosti z rôznych oblastí, ktoré im štúdium 
na našej univerzite ponúka. 

Vravíte, že pokračujete v rodinnej tradícii. 
No keď vás tak počúvam, zrejme ste ju po-
výšili na vyššiu, súčasnú úroveň...

Je to tak. Odmalička som aj s bratom veľa 
času trávil s dedkom na vidieku, vo veľkej zá-
hrade  s množstvom ovocných stromov. Naši 
nás viedli k tomu, aby sme si túto robotu vá-
žili. Keď sme sa ako rodina rozhodli postaviť 
pálenicu a podnikať v tejto oblasti, venovali 
sme výberu lokality veľkú pozornosť. Rozho-
dovanie trvalo aj pol roka, kým sme precíz-
ne, na základe ekonomických, štatistických, 
technických poznatkov či prieskumu po 
celom Slovensku  určili, kde to bude najvý-
hodnejšie. Vybrali sme si obec Močenok. 
Myslím, že dôkladná príprava stála za to, 
pretože v súčasnosti máme ročne tak 1400-
1800 zákazníkov z celého Slovenska, z toho 
je asi 50-percent z okruhu do 50 km, ostatní 
sú z celého územia republiky, ba aj z Čiech. 

Je to zaujímavé, ako k nám postupne vozia 
kvas podľa toho, kde aké ovocie práve zreje. 
Mnohí sa pýtajú na záležitosti okolo kvase-
nia, no a my radi odpovieme, robíme osve-
tu. Ako správne vyberať a aplikovať kultúrne 
kvasinky, ako zachovať ovocnú arómu, vôňu 
a chuť, aké nádoby použiť a podobne. Aby 
bol výsledok čo najlepší, k spokojnosti oboch 
strán. Pre tých, ktorí sa vyznajú v technoló-
giách, pripomeniem, že sme sa pri výbere z 
dvoch existujúcich technológií na destiláciu 
skvaseného ovocia rozhodli pre destilačnú 
kolónu, v ktorej prebieha 4-stupňová destilá-
cia, pri ktorej vzniká jemnejší a aromatickejší 
destilát ako v prípade 2-stupňovej destilácie, 
kde je zas vyššia výdatnosť. 

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa úspe-
chov!                  Katarína Potoková

Na výrobu destilátov sa začala využívať aj 
dula, tradičné ovocie, ktoré takmer upadlo do 
zabudnutia.

Z ovocinárskeho diania

Profesor Martin Halaj 
85-ročný

Na prelome januára a februára sa v  Dolnej 
Strehovej konal ovocinársky seminár Papran-
no 2018. Zorganizovala ho irma KohaPLANT v 
spolupráci s Katedrou ovocinárstva, vinohrad-
níctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre a časopisom 
Sady a vinice. Podujatie pritiahlo pozornosť 
ovocinárov zo Slovenska a Českej republiky a 
odborný program zabezpečili prednášajúci zo 
Slovenska, Belgicka, Česka, Francúzska, Maďar-
ska a Rakúska. V súlade s aktuálnymi trendmi v 
ovocinárstve boli prednášky zamerané na prob-
lematiku biológie chorôb a škodcov ovocných 
rastlín a biologickej ochrany proti nim, otázky 
dopadov klimatickej zmeny na ovocinárstvo a 
ochrany proti neskorým jarným mrazom, no 
bokom nezostala ani otázka opeľovania či vý-
živy ovocných rastlín, ako aj  témy konverzie na 
bioprodukciu, marketing a organizácia výrob-
cov. V programe seminára nechýbala ani prob-
lematika výroby kvalitných destilátov a tradičná 
odborná degustácia vín a destilátov.

Doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.,  
KOVV FZKI SPU v Nitre

Na zdravie s vôňou ovocia

WCGALP – pojem vo svete genetiky zvierat 

Ovocie je prirodzenou súčasťou nášho jedálnička. Od čerstvých plodov, rovno zo záhrady, až po zakonzervované či sušené varianty 
v našich komorách. No to nie je všetko. Škála možností spracovania úrody by nebola úplná, keby sme zabudli na chuť a vôňu ovocia, 
uchovanú v destilátoch. Kvalitná pálenka je tradičným sprievodcom človeka v každej životnej etape. Vítame ňou nový prírastok do 
rodiny, štrngáme si na zdravie, uctíme si hostí, pre niekoho je voňavý pohárik jednoducho zdrojom  inšpirácie. Pôsobí  blahodarne, 
pravda, v primeranom množstve. Ing. TOMÁŠ HOLOTA, PhD., z Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky Technickej fakulty, 
nás uviedol do problematiky výroby ovocných destilátov

V Aucklande, na Novom Zélande, sa začiatkom februára konal svetový kongres genetiky hospodárskych zvierat. Podujatie sa organizuje 
pravidelne v štvorročnom cykle a tentokrát sme aj my, pracovníci  Katedry genetiky a plemenárskej biológie, v zložení doc. Ing. Radovan 
Kasarda, PhD., Ing. Nina Moravčíková, PhD.,  a Ing. Veronika Kukučková, PhD., mali možnosť prezentovať na ňom výsledky svojej práce. 
Bola to súčasť riešenia projektov APVV 14-0054 a VEGA 1/0742/17, realizovaných na katedre.

Miestni organizátori si boli vedomí,  že Auc-
kland je jedným z najvzdialenejších miest na 
svete a že budú musieť vynaložiť veľké  úsilie 
na prípravu programu, ktorý zaujme a priláka 
účastníkov kongresu. Možnosť spoznať krajinu 
poskytli odborné exkurzie zamerané na najdô-
ležitejšie odvetvia živočíšnej výroby: ovce, do-
bytok, jelene, ako aj kone. Mohli sme sledovať 

realizáciu genetického pokroku priamo v prvo-
výrobe a stretnúť producentov, ktorí sú nadšení 
zo zvyšovania proitability vďaka genetickým 
riešeniam. 

Na rozdiel od mnohých iných kongresov, 
ktoré majú v názve označenie „svetový“, v Auc-
klande sa to len tak hemžilo osobnosťami zvuč-
ných mien z celého sveta, takže zámer organi-
zátorom vyšiel. Je lepšie raz počuť a vidieť, ako 
len čítať články v časopisoch.

V spolupráci s WCGALP prebehlo výročné 
zasadnutie organizácie ICAR (medzinárodná 
komisia pre kontrolu úžitkovosti), ako aj Inter-
bull (medzinárodná organizácia pre genetické 
hodnotenie mliekového dobytka). Svetoví lídri 
v produkcii genetického materiálu a výrobcovia  
potravinových zdrojov úspešne implementujú 
výsledky genetického výskumu, čo im umož-
ňuje produkovať efektívnejšie, dosahovať zisk, 
zachovať  konkurencieschopnosť a udržateľ-
nosť, čo deklarovali prítomní zástupcovia. Na 

potrebu získavať väčšie množstvo presnejších 
dát, ako aj prepojenia produkčných a genomic-
kých údajov reagujú aj výrobcovia zariadení na 
identiikáciu, evidenciu  a dokumentáciu, ako aj 
automatizované meranie úžitkovosti. 

Na kongrese sme prezentovali tri príspevky v 
sekcii Genetický zisk – stratégie pre lokálne ple-
mená. Boli zamerané špeciicky na pinzgauský 
dobytok, ktorý je naším lokálnym plemenom. 
Prezentovali sme metodické prístupy a straté-
gie na uchovanie genetickej jedinečnosti tohto 
plemena na Slovensku aj pre ďalšie generácie 
prostredníctvom optimalizácie pripárovacích 
plánov s využitím celogenómových údajov. 
Ako ukazujú výsledky našich štúdií, genetické 
pozadie slovenského pinzgauského dobytka je 
v porovnaní s inými blízko príbuznými populá-
ciami jedinečné, a  preto ho treba uchovať ako 
naše národné bohatstvo. Naše vystúpenia boli 
prijaté so záujmom a sprevádzala ich  pomerne 
rozsiahla diskusia.                                                      RK

Tomáš Holota na ovocinárskom seminári ho-
voril aj o príprave a spracovaní ovocného kva-
su, určeného na destiláciu       Foto: archív TH

Na svetovom kongrese v Aucklande                    

Foto: archív RK



 www.polnohospodar.sk  5

Opäť je tu otázka: kam na vysokú?
Meno: Ing. Marek 
Rašovský
Pracovná pozícia: 
doktorand na Kated-
re rastlinnej výroby 
FAPZ
Miesto narodenia: 
Nitra

Vek: 31
Čím ste chceli byť ako dieťa? Od útleho 
detstva som hrával hokej a s ním boli spo-
jené aj všetky moje detské sny. 
Čo študujete a prečo práve tento odbor? 
Študujem odbor špeciálna rastlinná pro-
dukcia. Je to akási nadstavba predchádza-
júceho štúdia. Od prvého ročníka na SPU 
som začal zisťovať, aká zaujímavá a dôleži-
tá je rastlinná výroba pre život človeka, až 
sa z nás nakoniec stali kamaráti. 
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprá-
vať? Mohol by to byť pokojne niekto z vlá-
dy, aby mi odpovedal na pár otázok.
Z čoho ste mali v poslednom období naj-
väčšiu radosť? So snúbenicou sme si kúpili 
byt. 
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? Určite 
by som sa zameral na zdravie najbližších. 
Ale v neposlednom rade aj na prerozdele-
nie svetového bohatstva. 
Čo rád čítate (počúvate)? Nikdy som ne-
mal vyhranený štýl, v podstate to, čo ma v 
danom momente zaujme. 
Aké máte koníčky? Najväčším koníčkom je 
hokej a potom všeobecne šport. 
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť? 
Samozrejme, nejaké zlozvyky  by sa našli, 
ale v záujme dobrého obrazu si ich ne-
chám pre seba.
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôle-
žitejšie? Najvyššou je určite rodina. Potom, 
samozrejme, zdravie a priateľstvo.
Máte nejaký obľúbený citát? „Keď chceš, 
nájdeš spôsob, keď nie, nájdeš dôvod.“ 
Myslím, že v dnešnej dobe naozaj aktuál-
ne.                 r

 V ZRKADLE                          

 VESELOU CERUZKOU                        
Marcel Krištofovič

Univerzít či vysokých škôl je u nás veľa, možností štúdia ako maku. Vzdelávací „trh“ je vskutku pestrý. To je jedna strana mince. Dru-
hou sú budúci maturanti, ktorí sa rozhodujú, čo ďalej. Ako ich zaujať a presvedčiť, aby sa prihlásili práve na tú našu univerzitu, na naše 
študijné programy? To je každoročná dilema zodpovedných predstaviteľov fakúlt, aktuálna práve v prvých mesiacoch roka. Možností 
práce s verejnosťou v tejto oblasti je veľa. Dni otvorených dverí, inzeráty v tlači,  výstavy,  pútavé webky a aplikácie. To všetko sprevá-
dzané stohmi farbistých  propagačných materiálov, ponúkajúcimi dobré uplatnenie absolventov, študijné pobyty v zahraničí, možnos-
ti aktívneho prežívania  voľného času. Nuž, ani maturant to nemá ľahké!

Aj naša univerzita je súčasťou týchto aktivít. 
Ako prvá v tomto roku otvorila 19. januára zá-
ujemcom svoje brány Fakulta ekonomiky a 
manažmentu. Budúcich vysokoškolákov víta-
li predstavitelia fakulty, ale aj maskot FEMky, 
ktorý na podobných podujatiach nesmie chý-
bať. Nuž a stredoškoláci sa dozvedeli všetko, čo 
im treba vedieť o študijných programoch, in-
ternacionalizácii a networkingu, ale aj o mož-
nostiach študentského života. 

O týždeň neskôr sprístupnila Fakulta zá-
hradníctva a krajinného inžinierstva verej-
nosti svoje ateliéry a učebne a umožnila mla-
dým návštevníkom nahliadnuť do zákulisia. V 
priebehu dňa si mohli zvoliť ľubovoľný študij-
ný program a vydať sa na krátku cestu vzdelá-
vacím procesom. Mali jedinečnú príležitosť 
porozprávať sa so súčasnými študentmi či ab-
solventmi a spoznať svojich budúcich učiteľov, 
skrátka dozvedieť sa všetko, čo ich zaujíma. 
Fakulta spustila od januára aj novú kreatívnu 
kampaň pre uchádzačov o štúdium. Prostred-
níctvom digitálnej komunikácie predstavuje 
trojicu študijných odborov – krajinárstvo, zá-
hradníctvo a krajinnú a záhradnú architektú-
ru. Autori hovoria, že ak majú študenti na to 
hlavu, nos či oko, aj oni môžu rozhodovať o 
tvare našej krajiny, preraziť so svojou vlastnou 

značkou, alebo navrhovať parky či záhrady po 
celom svete. Súčasťou kampane je aj unikát-
ny instagramový účet s názvom Flórstagram, 
videá a kreatívy na sociálnych sieťach a pod-
porná webová stránka vonavestudium.sk, kde 
uchádzač o štúdium nájde všetky potrebné in-
formácie.

Maratón pokračoval v prvý februárový pia-
tok, keď svoje pracoviská sprístupnili až tri 
naše fakulty, FEM, FEŠRR a FAPZ. Záujemcov, 
ktorí zavítali na Fakultu agrobiológie a potra-
vinových zdrojov zaujímali najmä možnosti 
štúdia, podmienky prijímacieho konania, po-
nuka ubytovania či trávenia voľného času. Sú-
časťou dňa otvorených dverí bola prehliadka 
laboratórií Výskumného centra AgroBioTech, 
priestorov jazdeckého centra, univerzitného 
vivária, botanickej záhrady a vzorkovníc plo-
dín a zvierat. 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdro-
jov a Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
pozvali záujemcov o štúdium aj do svojich 
stánkov na sérii výstav Kam na vysokú, ktorá 
sa od 30. januára do 8. februára formou road 
show konala v šiestich krajských mestách: v Tr-
nave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a 
Košiciach. Pedagógovia a študenti informovali 
potenciálnych študentov o ponúkaných štu-

dijných programoch, možnostiach štúdia v za-
hraničí, ale aj o uplatnení absolventov v praxi.

V piatok 9. februára sa konal Deň otvorených 
dverí aj na Fakulte biotechnológie a potravi-
nárstva, ktorá v budúcom akademickom roku 
ponúka mladým štúdium v akreditovaných 
bakalárskych programoch agrobiotechnológie, 
agropotravinárstvo, aplikovaná biológia, bez-
pečnosť a kontrola potravín, vinárstvo a potra-
viny a technológie v gastronómii.

Vstupné priestory OC Galérie Mlyny patrili 
6. februára katedrám a pracoviskám Technic-
kej fakulty. Záujemcom prezentovali nielen 
akreditované študijné programy, ktoré na fa-
kulte ponúkajú, ale návštevníci si na vlastnej 
koži mohli vyskúšať aj rôzne novinky zo sveta 
techniky a technológií, ktoré im predviedli zá-
stupcovia jednotlivých katedier. Zariadenie na 

meranie sily stisku, ťahu rúk a mŕtveho ťahu, 
frézované logo fakulty, vyrobené v priamom 
prenose, kamerový systém, snímajúci kvalitu 
výliskov, alebo autopilota, ktorý sa montuje do 
kombajnov a traktorov. Zaujal aj tester kvali-
ty brzdových kvapalín, boroskop, ktorý vidí aj 
tam, kam ľudské oko nedosiahne, solarimeter 
a hlukomer, rovnako ako recykláty z autotextí-
lií a nápojových obalov...

V Galérii Mlyny sa 7. marca predstavilo aj 
šestnásť katedier a pracovísk Fakulty agro-
biológie a potravinových zdrojov, ktoré záu-
jemcom o štúdium a širokej verejnosti ponúkli 
to najzaujímavejšie zo svojej pedagogickej a 
vedeckovýskumnej činnosti. Návštevníci si 
mohli vyskúšať odber pôdnych vzoriek či po-
stupy využívané pri molekulovo-genetických 
analýzach živočíchov, nahliadnuť do špeciál- 
nych herbárových položiek a mikroskopic-
kých preparátov, otestovať si prácu s automa-
tickou pipetou, pod mikroskopom pozorovať 
patogénne organizmy, ktoré spôsobujú rôzne 
choroby ovocia a zeleniny. Ďalší si mohli for-
mou súťažného testu overiť svoje vedomosti 
o mineráloch a horninách, iní o obilninách či 
strukovinách. Zabavili sa aj pri lúpaní špaldy, 
ochutnávaní čajov z liečivých bylín, porovná-
vaní vzoriek živých tráv či odpaľovaní golfovej 
loptičky na umelom trávniku. Malých aj veľ-
kých potešili živé exponáty kuriatok či králikov 
a ukážka práce s dravcami, ktorú predviedli 
členovia sokoliarskeho krúžku.                          KP

Máš na to oko, nos, hlavu? Nová digitálna kampaň FZKI, zameraná na uchádzačov o štúdium 

Členovia sokoliarskeho krúžku FAPZ predviedli v Mlynoch prácu s dravcami       Foto: Filip Gedaj

Technická fakulta sa už tradične predstavuje 
stredoškolákom aj v Galérii Mlyny

Študentská rada VŠ 
oslávila 20. výročie

Záhradnícke fórum 2018 

Najvyšší zastupiteľský orgán študentov vy-
sokých škôl na Slovensku si koncom minulého 
roka pripomenul 20. výročie svojho vzniku. V 
decembri 2017 sa konalo jeho valné zhromaž-
denie v Hornom Smokovci. Riešila sa na ňom 
metodika členenia rozpočtu, rozvoj doktorand-
ského štúdia a problémy doktorandov na uni-
verzitách či  vysokých školách. V rámci disku-
sie zástupcovia ŠRVŠ pripomienkovali kritériá 
akreditácie profesijne orientovaných študijných 
programov bakalárskeho stupňa, štipendiá a 
študentské domovy. Našu univerzitu zastupo-
vali zvolení delegáti ŠRVŠ, a to  Bc. Jozef Čva-
pek,  Bc. Patrik Jančík, Ing. Michaela Jánošová, 
Ing. Marek Petriľák a autorka tohto príspevku. 
Okrem zástupcov študentov sa na podujatí zú-
častnili aj zástupcovia  Ministerstva školstva 
vedy, výskumu a športu SR, Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Akre-
ditačnej komisie a Asociácie doktorandov Slo-
venska.                                    Ing. Mária Holovičová

Foto: Ján Csillag

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 
organizovala 14. a 15. februára v Nitre už sied-
my ročník Záhradníckeho fóra, medzinárodné-
ho seminára určeného nielen záhradným ar-
chitektom, ale aj realizátorom, pedagógom, vý-
skumníkom a študentom. Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva sa aj tento raz aktívne 
podieľala na jeho príprave a realizácii.

Témy prednášok odzrkadľovali súčasné prí-
stupy v tvorbe mestskej zelene (Brno, Bratisla-

va), obnove historickej zelene (Bojnice) či tvor-
be moderných pietnych miest (lesoparkový cin-
torín v Prešove). Druhý deň patril praktickým 
témam: výsadbe alejových stromov, použitiu 
trvaliek v parkoch a záhradách a mykoríznym 
hubám a ich výhodám. V rámci seminára bola 
možnosť diskutovať s predajcami a dodávateľmi 
noviniek v oblasti záhradnej tvorby a techniky. 
 Na záver fóra sa konalo slávnostné vyhlásenie 
výsledkov tretieho ročníka súťaže Záhrada, Park 

a Detail roka 2017. Päťčlenná porota navštívila 
všetkých 14 prihlásených realizácií, diskutovala 
s tvorcami i realizátormi a na základe samostat-
ného hodnotenia stanovila poradie. 

Je potešujúce, že väčšina autorov nomino-
vaných realizácií študovala práve na Fakulte 
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v 
Nitre a jej absolventi,  Ing P. Gondár , Ing. P. Pa-
sečný, a Ing. R. Masár, obsadili v súťaži popred-
né miesta.                   Ing. Mária Bihúňová, FZKI

V jeho veku by som ani ja nestačil na vysoko-
rýchlostný internet
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SKRIPTÁ
J. Tomáš a kol.: Laboratórne postupy z orga-
nickej chémie, 3. nezmenené vydanie,  ná-
klad 300 ks, cena  1,80 €.
D. Bajčan a kol.: Analytická chémia, 2. ne-
zmenené vyd., 300 ks, 2,70 €.
M. Kročko a kol.: Technológia spracovania 
mäsa II, 1. vyd., 100 ks, 5,90 €.
J. Hrubec – J. Cservenáková: Inžinierstvo 
kvality produkcie, 1. prepracované vyd., 100 
ks, 5,20 €.
J. Beresecká: Vidiecky cestovný ruch – prak-
tikum, 1. vyd., 70 ks, 4,20 €.  Dotlač.
A. Bobková – Ľ. Belej: Falšovanie a autentii-
kácia potravín, 1. vyd., 300 ks,  5,50 €.  
I. Košovská a kol.: Základy účtovníctva 
(Zbierka úloh), 1. prepracované vyd., 1000 
ks, 2,80 €.
A. Šebo: Podnikové inancie, 4. nezmenené 
vyd., 500 ks, 3 €.
UČEBNICE
J. Horák: Klimatológia, 1. vyd., 150 ks, 9,70 €.
O. Kadlečík a kol.: Biodiverzita populácií 
zvierat, 1. vyd., 350 ks, 13 €.

VEDECKÉ   MONOGRAFIE
S. Javoreková a kol.: Pôda, kompost a ver-
mikompost ako zdroj produkčných kmeňov 
aktinomycét, 1. vyd., 100 ks, 4 €.    
P. Kováčik – M. Kmeťová:  Vplyv vermikom-
postu na biomasu kukurice, 1. vyd., 110 ks, 
5 €. 
MONOGRAFIA
P. Chrenek a kol.:  Mikroskopické analýzy 
pohlavných a kmeňových buniek hydiny,  
1. vyd., 100 ks, 4 €.
ODBORNÁ  KNIŽNÁ   PUBLIKÁCIA
J. Jarábková: Vidiecky cestovný ruch jedným 
ťahom, 1. upravené vyd., 100 ks, 3 €.
ÚČELOVÉ  PUBLIKÁCIE    
P. Bielik - I. Zentková a kol.: Požiadavky na 
prijímacie skúšky – ekonómia, 8. vyd., 100 
ks, 7 €.
R. Hornyák Gregáňová – D. Országhová a 
kol.: Požiadavky na prijímacie skúšky - ma-
tematika, 6. vyd., 100 ks, 7 € 
I. Felixová a kol.: Požiadavky na prijímacie 
skúšky –  anglický jazyk, 11. vyd., 100 ks, 7 €.
            Vydavateľstvo SPU 

 POZÝVAME VÁS                        

 PRÁVE VYŠLI                                                                              OZNAMUJEME                             

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre ďakuje všetkým, ktorí ju v minulých 
rokoch podporili. Získané prostriedky sa 
použili najmä na nákup kvalitnej vedeckej 
literatúry – domácej a zahraničnej. Veríme, 
že našu univerzitu podporíte aj v tomto roku. 
Potrebné informácie a tlačivá nájdete na we-
bovej stránke www.uniag.sk.                            r

V hoteli Park v Piešťanoch sa  22.  a 23. 
marca stretnú účastníci pätnásteho roční-
ka vedeckej konferencie s medzinárodnou 
účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín. 
Organizátori očakávajú 210 účastníkov zo 
Slovenska, Česka,  Poľska, Ruska, ako aj zá-
stupcov Európskeho úradu pre bezpečnosť 
potravín (EFSA). Takmer stovka účastníkov 
bude z potravinárskej praxe. Na konferen-
cii odznie 30 prednášok a prezentovaných 
bude 87 posterov. O vedeckej spolupráci a 
aktivitách EFSA  bude hovoriť  jeho zástup-
ca Sérgio Potier Rodeia. Novinkou budú aj 
prednášky o inováciách v potravinárskom 
priemysle.                                                              JG

Slovenská poľnohos-
podárska univerzita v 
Nitre s hlbokým zármut-
kom oznamuje, že dňa 
22. februára 2018 vo veku 
51 rokov navždy odišla z 

našich radov dlhoročná kolegyňa a vzác-
na priateľka Ing. Paulína Bányiová. Na 
SPU v Nitre pracovala od roku 1997 ako 
výskumná pracovníčka a vedúca Strediska 
biológie a ekológie rastlín FAPZ. V posled-
ných rokoch pôsobila vo funkcii  námest-
níčky pre účelovú činnosť vo Vysokoškol-
skom poľnohospodárskom podniku SPU v 
Kolíňanoch. Poznali sme ju ako skromnú, 
pracovitú, láskavú a spravodlivú ženu. 

Česť jej pamiatke!  
                                                     Spolupracovníci

  Dekanka Fakulty záhradníctva a krajin-
ného inžinierstva  Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre oznamuje, že:

27.  marca 2018 o 9.00 h v posluchárni 
TD-01 (pavilón FZKI, Tulipánová 7) pred-
nesie Ing. Alena Andrejiová, PhD., vyso-
koškolská pedagogička na Katedre zele-
ninárstva FZKI, verejnú habilitačnú pred-
nášku na tému Súčasnosť a perspektívy 
pestovania vybraných druhov plodovej 
zeleniny v podmienkach SR. Obhajoba jej 
habilitačnej práce sa bude konať o 10.30 h 
v rovnakých priestoroch; 

 28. marca 2018 o 9.00 h v posluchárni 
TD-01 (pavilón FZKI, Tulipánová 7) pred-
nesie Ing. Štefan Ailer, PhD., vysokoškol-
ský pedagóg na Katedre ovocinárstva, vi-
nohradníctva a vinárstva  FZKI verejnú ha-
bilitačnú prednášku na tému Technické a 
technologické vybavenie v procese tvorby 
kvalitného vína. Obhajoba jeho habilitač-
nej práce sa bude konať o 10.30 h v rovna-
kých priestoroch. 

  Dekan Technickej  fakulty  Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre  
oznamuje,  že:

17. apríla 2018 o 9.00 h v  priestoroch  
veľkej  zasadačky TF  SPU v Nitre (pavi-
lón MF,  4. posch.) prednesie Ing. Ján Ko-
siba, PhD., odborný asistent na Katedre 
dopravy a manipulácie TF, habilitačnú 
prednášku na tému Metódy testovania hy-
drostatických prevodníkov aplikovaných v 
mobilných energetických prostriedkoch a 
bude obhajovať habilitačnú prácu Hodno-
tenie degradačných procesov biologicky 
odbúrateľných kvapalín;

17. apríla 2018 o 11.00 h v  priestoroch  
veľkej  zasadačky TF SPU v Nitre (pavi-
lón MF,  4. posch.)  prednesie Ing. Martin 
Olejár, PhD., odborný asistent na Katedre 
elektrotechniky, automatizácie a informa-
tiky TF, habilitačnú prednášku na tému 
Základy fuzzy riadenia a jeho využitie vo 
výrobnej technike a bude obhajovať ha-
bilitačnú prácu Možnosti implementácie 
riadiacich plôch fuzzy regulátora do cen-
trálneho riadiaceho systému mobilného 
robota;

18. apríla 2018 o 8.30 h v  priestoroch  
veľkej  zasadačky TF  SPU v Nitre (pavilón 
MF,  4. posch.) prednesie doc. Ing. Zuza-
na Palková, PhD., docentka na Katedre 
elektrotechniky, automatizácie a informa-
tiky TF, inauguračnú prednášku na tému 
Využitie prostriedkov informačných tech-
nológií v procese modelovania a riadenia 
závlahových sústav.

 Predseda Vedeckej rady Fakulty bio-
technológie a potravinárstva  Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
oznamuje, že:  

19. marca 2018 o 9.00 h v posluchárni 
Z-01 prednesie doc. Ing. Janette Musi-
lová, PhD., docentka na  Katedre chémie 
FBP, verejnú inauguračnú prednášku na 
tému Kontaminujúce a bioaktívne látky v 
potravinových surovinách;

19. marca  2018 o 11.00 h  v posluchárni 
Z-01 prednesie MVDr. Lenka Luptáková, 
PhD., verejnú habilitačnú  prednášku na 
tému Molekulová taxonómia a DNA bar-
coding. Obhajoba jej habilitačnej práce  na 
tému DNA barcoding – metóda uľahčujúca 
identiikáciu organizmov, sa uskutoční o 
13.30 h v zasadacej miestnosti pod aulou 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre.

SPU v Nitre sa uchádza o vaše 
2% aj v tomto roku

Bezpečnosť a kontrola 
potravín
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 NEPREHLIADNITE                        

 S PIETOU                             

doc. Ing. Tatianu Bojňanskú, CSc. Profesorka 
Zdenka Gálová vo svojom krátkom príhovore 
poďakovala zamestnancom BZ za ich prácu 
a vyzdvihla úspechy, ktoré dosiahli, v zmysle 
poslania tohto špeciického pracoviska. Pripo-
menula aj ich zásluhu na propagácii univerzi-
ty. Jej slová podporil aj prorektor Ján Gaduš, 
ktorý zdôraznil, že za ostatné štyri roky badať 
veľký progres na pracovisku, a to aj vďaka krás-
nym podujatiam, ktoré počas celého roka or-
ganizuje. Riaditeľka Erika Mňahončáková na 
oplátku poďakovala vedeniu univerzity za dô-
veru a možnosť realizovať sa nielen na domá-
cej pôde, ale aj vo verejnosti.

Akoby v trópoch a subtrópoch 
Prví návštevníci sa v sprievode riaditeľky Ing. 

Eriky Mňahončákovej a vedúcej oddelenia 
skleníkových kultúr a biotechnológií Ing. Mar-
gity Záhorskej prešli dvoma skleníkmi a vypo-
čuli si veľa zaujímavostí z ríše orchideí. Okrem 
iného to, že v prírode ich existuje niekoľko mi-
liónov druhov a že sa medzi sebou krížia, dru-
hovo aj rodovo. Sú rozšírené na všetkých kon-
tinentoch, samozrejme, okrem tých najchlad-
nejších. Rastú v Ázii, na ostrovoch Sumatra 
či Jáva, v Austrálii, Severnej i Južnej Amerike, 
Kanade, aj v Afrike. Nájdeme ich aj v nad-
morskej výške do 3800 m nad morom, podľa 
posledných poznatkov vraj aj vo vyšších polo-
hách, kde nerastú ako pralesné rastliny, ale ako 
sukulenty na skalách, napríklad v Peru či Equ-
ádore. Znášajú extrémne teploty, od plus 50 až 
do mínus 1- až 3- stupňov, ráno bývajú nieke-
dy pokryté ľadom. Napriek tomu, že mnohí z 
nás považujú orchidey za výsostne exotické, 
od naslovovzatých odborníčok sme sa dopo-
čuli, že sú to vlastne veľmi nenáročné rastliny, 
ktoré dokážu žiť takpovediac zo vzduchu. Nie-
ktoré rastú vo výškach, vzdušnými koreňmi, 
ktorými sa prichytávajú na konáre, prijímajú 
živiny, majú tak dostatok svetla i vlahy, pre svoj 
život nepotrebujú pôdu. Sú to epifyty, druhy 
rastúce väčšinou v trópoch a subtrópoch. Ale 
poznáme aj terestrické orchidey, rastúce vo 
voľnej prírode, v jemnej humusovej pôde, ľah-
ko priepustnej, ktorá im zabezpečí dostatok 
vlahy a živín. Najznámejšími zástupcami tejto 
skupiny sú cymbídiá, ktoré návštevník uvidí aj 
na tejto výstave. Na Slovensku rastie 79 druhov 
tzv. zemných orchideí mierneho pásma a sú 
zákonom chránené. 

„Naša“ kvitnúca papučka
V našej botanickej záhrade nájdeme 75 rodov 

a 210 druhov orchideí, pravda, nie všetky sú 
teraz v kvete. Keďže orchidey u nás kvitnú od 
októbra do februára, návštevníkov postupne 
prekvapovala farebná aj druhová rozmanitosť 
kvetov. Botanická záhrada Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity sa môže pochvá-
liť vlastným hybridom papučky, ktorý práve 
kvitne! Ako hovorí Ing. Záhorská, nie je ešte 
oiciálne zapísaný do zoznamu hybridov, pre-
tože šľachtenie je beh na dlhé trate. Musia ho 
sledovať niekoľko rokov, až potom ho možno 
zaznamenať.

Výstava sa veľmi páčila
Sprievodným podujatím výstavy bol odbor-

ný seminár, venovaný pestovaniu orchideí a 
ich využitiu vo loristike. Prišlo naň stopäť-
desiat návštevníkov, medzi nimi štyridsiatka 
študentov s pedagogickým zborom zo Stred-
nej odbornej školy z Rakovíc. Po prezentácii 
Ing. Margity Záhorskej, zameranej na pesto-
vateľské informácie, predviedol lorista Ing. 
Robert Bartolen možnosti využitia orchideí v 
aranžmánoch, kyticiach. Jeho kolekcia Jungle 
lowers odzrkadľovala trendy modernej loris-
tiky, využívajúcej exotické kvety. 

Výstavu orchideí, sprístupnenú širokej verej-
nosti, navštívilo počas jej trvania vyše dvetisíc 
dvesto záujemcov. Ako pripomenula riaditeľka 
Erika Mňahončáková, o úspechu svedčia aj po-
chvalné zápisy v knihe návštev. Medzi záujem-
cami o nežnú krásu orchideí nechýbali ani cu-
dzinci, hostia z Ruska, Rakúska, ale aj ďalekého 
Toronta.                        Katarína Potoková 

Exotický svet orchideí v botanickej záhrade 

Počas troch týždňov navštívilo výstavu vyše dve-
tisíc návštevníkov z celého Slovenska i zo zahra-
ničia.      Foto: za

pokračovanie zo strany 1


