
Pani rektorka, aké máte plány s univerzitou na 
nasledujúce štyri roky? O čo sa chcete zasadiť, res-
pektíve čo bude patriť medzi vaše priority? 

Chcela by som sa sústrediť najmä na tri hlavné 
oblasti: vo vzdelávacej činnosti bude mojou prio-
ritou zvyšovanie kvality štúdia, úzky kontakt s pra-
xou a prehlbovanie spolupráce medzi fakultami. S 
tým úzko súvisí tvorba nových študijných plánov 

tak, aby sa nám podarilo získavať kvalitných uchá-
dzačov o štúdium, uplatniteľných na trhu doma i 
v zahraničí. Druhou prioritou je kvalitná vedecká a 
tvorivá činnosť akademických pracovníkov a našich 
študentov, doktorandov. Radi by sme posilnili ve-
dúce postavenie v niektorých študijných odboroch, 
ktoré sú na univerzite už tradičné, keďže sme jediná 

September, študenti a my
Leto vyplnené zážitkami a s ním prázdniny sa 

pomaly končia. Aj našim študentom. Rodičia si 
snáď vydýchnu, že konečne sa ich potomkovia 
opäť začnú venovať svojim študijným povin-
nostiam. A učitelia sa pripravujú, kompletizujú 
učebný materiál a vyzbrojujú sa trpezlivosťou a 
empatiou. Veď nemožno kresliť rovné čiary bez 
vzoru...   

Aj my v redakcii, diskutujúc o novom čísle 
Poľnohospodára, sme sa pozvoľne poddali 
nálade panujúcej v septembrovom ovzduší, na-
chvíľku sme si dali „veľkú prestávku“ a zaspo-
mínali na tie dni minulé - naše septembre. Veď 
kedy, keď nie v septembri sa príjemne rozpráva 
o škole a vzdelávaní?

V rozhovore ožili kuriózne histórie zo štu-
dentského života, zasmiali sme sa, ale aj trochu 
nostalgicky spomenuli na to bezstarostné štu-
dentské obdobie, keď sa naši učitelia zo všet-
kých síl snažili zasiať do našich otvorených hláv 
niečo rozumné, hodnotné, trvalé. Aj my sme si 
občas študentský život prispôsobili v zmysle 
známych (dospelému však len úsmevných) slov 
- aký nudný by bol svet, keby všetci boli múdri. 
No napriek tomu, najväčšou tragédiou bola zlá 
známka či nezdolaná skúška z fi lozofi e Kanta.  

A tak sme sa v úvahách dostali až k perspektí-
vam súčasných študentov, ktorí sa vydávajú na  
cestu za poznaním, k tomu, že v živote ich čaká 
prekonávanie horizontov a veľa rôznych zmien. 
Prajeme im, aby boli - a sme presvedčení, že 
budú - k lepšiemu.               rch

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite má rada jej schopnosť rýchle sa rozvíjať, ale aj jej 
spätosť s tradíciami. Hodlá sa zasadiť o jej ďalší infraštruktúrny rozvoj, nové úspechy na poli 
vedy a výskumu či užšiu spoluprácu fakúlt pri defi novaní absolventa. Zároveň chce  presadzo-
vať aktívnu komunikáciu so študentmi i pracovníkmi. Vedecko-pedagogickú činnosť tak na čas 
vystrieda manažérske obdobie. Nová rektorka doc. Klaudia Halászová začala ofi ciálne úradovať 
3. júla a na realizovanie svojich plánov má nasledujúce štyri roky.

Botanické leto, chill out zóna a fontána pred súdom patria k dvanástke úspešných projektov, 
ktoré získali podporu z grantového programu Mením moje mesto. Cieľom programu, ktorý vy-
hlásilo mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou, je zlepšenie kvality verej-
ných priestranstiev a miestnych lokalít, ich obnova či oživenie. O podpore jednotlivých projek-
tov rozhodla verejnosť v online hlasovaní.

S novou rektorkou 
Klaudiou Halászovou

V grantovom programe Mením moje 
mesto uspeli tri projekty z SPU

Prepájanie  teórie s praxou a využitie  potenciálu 
fakúlt SPU v Nitre  pre poľnohospodárov v praxi 
bolo hlavnou myšlienkou pracovného stretnutia 
rektorky Klaudie Halászovej a predsedu Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila 

SPU udelili Medailu 
svätého Huberta 

Účinnejšie prepojiť 
vzdelávanie s praxou

Z volieb kandidátov 
na dekanov

Predstavitelia VPP 
odovzdali rektorke 
žatevný veniec
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V Kaštieli vo Svätom Antone v Banskobystrickom 
kraji sa 1. – 2. septembra konal 28. ročník celosloven-
ských poľovníckych slávností Dni svätého Huberta.

Počas ceremoniálu otvorenia odovzdali rezortné 
vyznamenania Ministerstva pôdohospodárstva a RV 
SR zaslúžilým pracovníkom lesného hospodárstva 
na úseku poľovníctva a tiež ocenenia Slovenského 
poľovníckeho zväzu. Za významné zásluhy o rozvoj 
poľovníctva udelili Medailu svätého Huberta Slo-
venskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Oce-
nenie prevzala rektorka doc. Klaudia Halászová. Mi-
nisterka pôdohospodárstva a RV Gabriela Matečná 
udelila Bronzovú medailu za rozvoj a propagáciu slo-
venského poľovníctva Ing. Petrovi Šmehýlovi, PhD., 
z Katedry hydinárstva a malých hospodárskych zvie-
rat FAPZ.                                                                                   r                                                                                                                 

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce SPU v Nitre 21. septembra o 10.00 h v aule, ktoré svo-
jím príhovorom otvorí rektorka doc. Klaudia Halászová, vystúpia aj vzácni hostia, medzi nimi ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a predseda Slovenskej poľnohospodárskej a 
potravinárskej komory Emil Macho. Srdečne vás pozývame!           r

Druhá etapa revitalizácie
FZKI: Vynovený areál
strana 2

Na aktuálnu tému 
Z dňa bioenergetiky
strana 3

Pri príležitosti úspešného ukončenia žatvy na 
Vysokoškolskom poľnohospodárskom pod-
niku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, prijala 24. júla 
rektorka SPU doc. Klaudia Halászová, predsta-
viteľov podniku a slávnostne prevzala žatevný 
veniec ako symbol tohtoročnej úrody.

Ako informoval Ing. Ján Lajda, konateľ podni-
ku, tohtoročné vysoké teploty a sucho urýchlili 
dozrievanie obilnín a repky. Vo VPP Kolíňany za-
čali so žatvou o dva a pol týždňa skôr, ako po iné 
roky. „Úroda  repky olejnej bola na úrovni minulé-
ho roka 3,67 t/ha, pšenice ozimnej 5,81 t/ha, čo je 
o 7 % viac ako  vlani. Úroda ovsa bola 5,37 t/ha. Naj-
horšie výsledky sme dosiahli u jačmeňa jarného, 
ktorého sme pozberali 4,76 t/ha, celú úrodu  však 
v sladovníckej kvalite. Príčinou nízkej úrody jačme-
ňa bol hlavne suchý a horúci apríl, s teplotami nad 
30° C,“ povedal J. Lajda.                                           rch

  „Na našej univerzite mám rada jej dynamiku, ale i spätosť 
  s tradíciami...“

polnohospodár

Finančnú podporu vyše 4-tisíc eur získal projekt 
Botanické leto, ktorého cieľom bolo zatraktívniť 

prírodné prostredie Botanickej záhrady SPU v Nit-
re. Vysadená parková plocha slúži ako zázemie pre 
oddych, rekreačné aktivity a edukáciu. Podľa slov 
riaditeľky BZ Ing. Eriky Mňahončákovej, PhD., bolo 
na ploche 1600 m² vysadených sedem záhonov let-
ničiek. Každý záhon je doplnený tabuľkou s opisom 
sortimentu. Letničkové zmesi z priamych výsevov, 
ktoré pri výsadbe použili, zároveň prinášajú oboha-
tenie sortimentu o druhy, ktoré sú už zabudnuté.

Pedagogičky z Katedry záhradnej a krajinnej archi-
tektúry FZKI SPU v Nitre Ing. Denisa Halajová, PhD., a 
Mgr. art. Soňa Bellérová uspeli s projektom Fontána 

TF povedie prof. Roman Gálik 
Na Technickej fakulte SPU v Nit-

re sa 11. septembra na zasadnutí 
AS TF konali voľby kandidáta na 
dekana fakulty.  

Navrhnutí boli dvaja kandidá-
ti – prof. Ing. Pavol Findura, PhD., a prof. Ing. Roman 
Gálik, PhD. V prvom kole tajných volieb AS jednomy-
seľne zvolil za kandidáta na dekana TF SPU v Nitre 
na funkčné obdobie 2018 - 2022 bývalého prodekana 
pre vzdelávanie prof. R. Gálika. 

Novým dekanom FZKI bude 
doc. Dušan Igaz

Na Fakulte záhradníctva a kra-
jinného inžinierstva SPU v Nitre 
sa voľby kandidáta na dekana na 
funkčné obdobie rokov 2018 – 2022
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Botanické leto      Foto: BZ
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Galavečer sa konal 16. augusta. Ministerka 
pôdohospodárstva Gabriela Matečná udelila 15 
bronzových medailí, päť strieborných a dve zla-
té, ako aj tri špeciálne ceny.  

Medzi ocenenými odborníkmi bol aj prof. Jo-
zef Golian, vedúci Katedry hygieny a bezpečnos-
ti potravín Fakulty biotechnológie a potravinár-
stva SPU.  Za rozvoj potravinárstva na Sloven-
sku, publikačnú činnosť a vzdelávanie študentov 
v oblasti bezpečnosti potravín získal bronzovú 
medailu. Ocenenie je uznaním jeho dlhoročnej 

práce v oblasti pôdohospodárstva a odborného 
prínosu, ktorým prispel k rozvoju odvetvia. 

Cenu ministerky za prínos v oblasti propagácie 
poľnohospodárstva získal prof. Ivan Hričovský, 
významný slovenský pomológ, profesor v od-
bore špeciálna rastlinná výroba na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odborník 
v odbore ovocinárstvo a záhradníctvo, ktorý mi-
moriadne prispel aj k motivácii mladej generácie 
k návratu pestovania úžitkových rastlín v záhra-
dách.                   r

Tohtoročný Zlatý kosák v kategórii veda a 
výskum získala, v konkurencii ďalších nominova-
ných publikácií z SPU, NPPC, SAV a iných organi-
zácií, vysokoškolská učebnica Chémia potravín, 
vydaná Slovenskou poľnohospodárskou univer-
zitou v Nitre. Na jej príprave sa podieľal široký 

autorský kolektív pedagógov Fakulty biotechno-
lógie a potravinárstva, pod vedením prof. Aleny 
Vollmannovej, doc. Janette Musilovej a doc. Dany 
Urminskej. Ocenenie prebrali z rúk ministerky 
pôdohospodárstva a RV Gabriely Matečnej.        r

Recenziu učebnice čítajte na str. 6    

Expozíciu SPU v pavilóne M2 pripravila Sloven-
ská poľnohospodárska knižnica pri SPU, Botanic-
ká záhrada (BZ) SPU a Kancelária komunikácie 
a práce s verejnosťou. Aj tento rok návštevníci 
mohli získať množstvo informácií - o akreditova-
ných študijných programoch jednotlivých fakúlt, 
najnovších vedeckých monografiách vydaných vo 
Vydavateľstve SPU,  činnosti Výskumného centra 
AgroBioTech. Expozíciu už tradične esteticky do-

tvárala zeleň a aranžmány z BZ, ktorá na výstave 
ponúkala v predajnom stánku pestrý sortiment 
interiérových a exteriérových rastlín. Súčasťou 
expozície SPU bola ukážka mobilných (agro)tech-
nológií pre presné poľnohospodárstvo - mobilný 
odoberač pôdnych vzoriek, ktoré získala Technická 
fakulta (TF) na základe projektu ITEPAg. 

Ťahákom výstavy bol aj tento rok jedinečný inte-
raktívny pavilón F s témou Inovujeme vidiek, pre-
zentujúci rôzne oblasti poľnohospodárstva a po-
travinárstva hravou formou. Na jeho príprave sa už 
po siedmykrát podieľa aj naša univerzita. Zamest-
nanci a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva spolupracovali ako autori návrhov a 
ideového a grafického spracovania interaktívnych 
expozícií, náučných a ukážkových plôch a prvkov. 
Expozícia vznikla v spolupráci s MPRV SR v rámci 
projektu Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Na výstavnej ploche pred pavilónom C predstavi-
li svoju činnosť pracoviská TF. Súčasťou sprievod-
ného programu boli už návštevníkmi obľúbené 
jazdy zručnosti na traktore pod vedením zamest-
nancov Oddelenia dopravnej výchovy a služieb TF 
SPU a inštruktorov autoškoly Akadémia.           rch

SPU na národnej výstave 
Agrokomplex
Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex 16. augusta slávnostne otvorili  45. ročník medziná-
rodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Už tradične sa na nej prezentovala aj Slovenská poľ-
nohospodárska univerzita v Nitre. 

Zlatý kosák pre učebnicu z dielne 
odborníkov FBP

Rezortné ocenenie pre profesora Jozefa 
Goliana a profesora Ivana Hričovského

Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je udelenie ocenenia Zlatý kosák, ktoré sa odovzdá-
va v kategóriách: rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum. 

Pri príležitosti 45. ročníka výstavy Agrokomplex a 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ocenilo viacerých významných pracovní-
kov z praxe, školstva, výskumu a iných oblastí, ktoré v rezorte pôsobia.

Konalo sa pri príležitosti 770. výročia udelenia 
výsad slobodného kráľovského mesta Nitre, ktoré 
sme si pripomenuli 2. septembra.

Ako na zasadnutí povedal primátor Jozef Dvonč, 
mesto oceneniami vzdáva hold ľuďom, ktorí sa 
osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a 
propagáciu Nitry, obohatili ľudské poznanie vynika-
júcimi tvorivými výkonmi a činmi.

Cenu primátora mesta Nitry za významný prínos 
v oblasti univerzitného vzdelávania a za rozvoj mes-
ta Nitry udelili doc. Márii Kadlečíkovej z FEM. Pa-
mätné listy mesta Nitry pri príležitosti výročia udeli-
li prof. Jánovi Tomášovi, dekanovi FBP, ako aj doc. 
Antonovi Kretterovi a prof. Jánovi Jechovi.       r

Do začiatku AR totiž stihla zrealizovať aj druhú 
etapu revitalizácie areálu objektu na Hospodárskej 
ulici. Študentov tak privíta krásny areál plný kvetov 
so zeleným trávnikom a novovysadenými stroma-
mi.

„Čoskoro pribudnú aj nové lavičky a študenti si 
tak budú môcť tento areál vychutnať naplno. Sme 
radi, že sa nám darí rozvíjať nielen vzdelávanie a 
vedeckú činnosť,  ale zveľaďovať aj priestory, v 
ktorých fakulta sídli. Veď okrem úprav areálu na 
Hospodárskej ulici prešla výraznou rekonštrukciou 
aj budova Katedry zeleninárstva a Katedra ovoci-
nárstva, vinohradníctva a vinárstva v hlavnom kam-
puse univerzity,“ informuje vedenie fakulty.         AT

Slovenskej  poľno- 
hospodárskej   univer- 
zite bola na návrh Ve-
deckej rady Fakulty poľ-
nohospodárstva, potra-
vinárstva a environmen-
tálneho manažmentu 
(FPPEM) udelená Cena 
Pro Meritis Interfaculta-

tis za dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy, výskum 
a vzdelávania. Za SPU cenu prevzal poverený pro-
rektor pre informatizáciu a rozvoj univerzity doc. 
Tomáš Tóth.  

V rámci slávnostného zasadnutia Vedeckej rady  a 
Akademického senátu FPPEM bol na návrh Vedeckej 
rady Univerzity v Debrecíne udelený titul čestná pro-
fesorka doc. Juliane Molnárovej, bývalej zamest-
nankyni Katedry rastlinnej výroby Fakulty agrobioló-
gie a potravinových zdrojov SPU.                             rch

Zhromaždenie svojím príhovorom otvoril pro-
rektor UD prof. Ákos Pintér, prezident VUA prof. 
Peter Bielik a dekan FPPVEM UD prof. István 
Komlosi.

Prezident VUA P. Bielik vyhodnotil aktivity asociá- 
cie a predstavil jej plány na nadchádzajúce obdo-
bie. Valné zhromaždenie schválilo výročnú správu, 
ako aj návrh aktivít na rok 2019. Súčasťou progra-
mu bolo aj prijatie nových členov, a to Bielocer-
kevskej národnej agrárnej univerzity z Ukrajiny a 
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne, 
ČR. Zhromaždenie aj tento rok udelilo ocenenie 
VUA AWARD OF EXCELLENCE. Získala ho Štátna 
agrárna univerzita K. A. Timirjazeva v Moskve za 
aktívne plnenie úloh asociácie.

V rámci programu vystúpili pozvaní odborníci s 
prezentáciami na tému Nové postupy a metódy v 
oblasti agrárneho vysokoškolského vzdelávania. Z 
Univerzity v Bonne vystúpila Dr. S. Lehnert, z Uni-
verzity sv. Štefana v Gödöllő Dr. T. Mezei a Dr. C. 
Fogarassy.                  Mgr. Vladislav Valach, KZVMVP

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 
SPU v Nitre je pripravená otvoriť akademický 
rok 2018/2019 v novom šate. 

Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo  
5. septembra pri príležitosti 150. výročia za-
loženia poľnohospodárskeho vzdelávania na 
Univerzite v Debrecíne, Maďarsko, bola oce-
nená Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre a doc. Juliana Molnárová.  

Na Fakulte poľnohospodárskych a potravinár-
skych vied a environmentálneho manažérstva 
Univerzity v Debrecíne (UD) v Maďarsku sa  
2. - 4. septembra konalo valné zhromaždenie 
Vyšehradskej asociácie univerzít – VUA. Zú-
častnilo na ňom takmer 40 zástupcov univerzít 
a inštitúcií VUA. 

Významné osobnosti mesta Nitry v kultúr-
no-spoločenskej aj športovej oblasti ocenili na 
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľ-
stva v synagóge.

Ocenenými 
osobnosťami mesta 
Nitry sú aj naši 
odborníci

FZKI vstupuje  
do nového 
akademického roka  
s vynoveným areálom

Univerzita v Debrecíne 
ocenila SPU a doc. 
Julianu Molnárovú

Z valného 
zhromaždenia VUA  
v Maďarsku

Nová spolupráca 
s palestínskou 
univerzitou

Predstavitelia SPU v Nitre a Al-Quds Open 
University v Ramalláhu, Palestína, podpísali 
dohodu o spolupráci v oblasti poľnohospo-
dárstva medzi oboma stranami.

Dohodu podpísala na pôde SPU rektorka doc. 
Klaudia Halászová, vedeniu palestínskej univerzity 
ju v Ramalláhu odovzdala vedúca slovenskej de-
legácie doc. Zuzana Palková z Technickej fakulty 
SPU. Za palestínsku stranu ju 19. augusta podpísal 
prezident QOU prof. Younis Amr. 

Dohoda zahŕňa akademické a študentské mo-
bility medzi oboma univerzitami, účasť na semi-
nároch, vedeckých konferenciách, akademických 
programoch. Spolupráca umožní palestínskemu 
partnerovi získať informácie o moderných tech-
nológiách v oblasti poľnohospodárstva, ktoré by 
mohli byť nápomocné rozvoju agrárneho sektora 
v tejto krajine. Ako uviedla doc. Z. Palková, tieto 
aktivity by sa mohli rozvíjať najmä v oblastiach 
zmierňovania škôd spôsobených umelými hno-
jivami a v oblasti budovania zavlažovacích systé-
mov.                        rch

Expozícii SPU dominovali aranžmány botanickej záhrady                  Snímky: za

V pavilóne F na tému Inovujeme vidiek   

Areál FZKI na Hospodárskej ulici                Foto: AT
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poľnohospodárska univerzita na Slovensku, ale tiež 
rozšírili našu pôsobnosť v ďalších nových odboroch, 
ktoré si vyžaduje súčasná moderná prax. A čo je tiež 
veľmi dôležité, aj naďalej podporovať zveľaďovanie 
infraštruktúry a vytváranie kvalitného prostredia pre 
štúdium a rozvoj univerzity. 

Čiže za najdôležitejšiu úlohu pokladám pripraviť 
absolventov lepšie do praxe s väčšími praktickými 
kompetenciami, posilniť postavenie zelenej univerzi-
ty ako špičkového centra vedy a výskumu a upevniť 
jej prestíž v očiach verejnosti. Komparatívnou vý-
hodou školy jednoznačne musí byť inštitucionálna 
kvalita. 

Ako ste sa vyjadrili, chcete sa zamerať na zvyšo-
vanie kvality štúdia a prehlbovanie medzifakultnej 
spolupráce v oblasti vzdelávania. Ako to chcete 
docieliť?

Som presvedčená, že nastal čas pre väčšiu aktívnu 
spoluprácu fakúlt a ďalších univerzitných súčastí. Je 
to smerovanie, ktoré vychádza z nového hodnotenia 
inštitucionálnej kvality v oblasti študijných progra-
mov prepojených na vedeckovýskumnú činnosť 
jednotlivých fakúlt. Spoločným výsledkom musí byť 
absolvent uplatniteľný na trhu práce.

Pri predstavovaní kandidátov ste povedali, že 
treba zmeniť formu komunikácie v oblasti popula-
rizácie činnosti univerzity. Aká je vaša predstava v 
tomto smere? 

Chcem sa dohodnúť s dekanmi fakúlt na určitej 
koncepcii, ktorú budeme navonok presadzovať, keď- 
že doteraz sa robilo veľmi veľa aktivít zo strany 
univerzity aj fakúlt separátne, ale treba to zjednotiť 
a zharmonizovať. Treba zvýšiť aktivity smerom ku 
stredným školám a viac  komunikovať so zástupcami 
samospráv, pod ktoré patria najmä stredné odbor-
né školy. Aj otvorenie akademického roka zakladá 
istú tradíciu, kde chceme, aby sa stalo miestom pre 

stretnutie odborníkov v oblasti poľnohospodárstva, 
potravinárstva a rozvoja vidieka. Formovanie Klubu 
absolventov univerzity, by malo byť základom pre-
pojenia štúdia s praxou, cez úspešných absolventov, 
šírením dobrého mena univerzity a zároveň nástroj 
pre naše ďalšie smerovanie a napredovanie.  Musí-
me sa zamerať aj na našich budúcich uchádzačov o 
štúdium popularizáciou našich študijných odborov 
aj so zmenou digitálnej komunikácie univerzity.

Medzi vaše priority patrí dôraz na excelentnosť 
vedy. Aké perspektívy vidíte v tejto oblasti a čo by 
sa dalo na univerzite zlepšiť?

V niektorých vedných oblastiach má naša univer-
zita vynikajúce výsledky i v medzinárodných me-
radlách. Treba zo strany rektorátu posilniť adminis-
tratívnu podporu týmto vedeckým tímom, vytvárať 
otvorenejšie  prostredie najmä pre mladé začínajúce 
tímy s perspektívou rastu v medzinárodnom me-
radle a neustále hľadať možnosti v interdisciplinár-
nom chápaní vedeckovýskumnej činnosti.  Za príle-
žitosť pre špičkový výskum, ale aj ako šancu pre ďal-
šie získavanie projektov považujem naše Výskumné 
centrum AgroBioTech.

Hovorili ste aj o revitalizácii univerzitného kam-
pusu so všetkým, čo k tomu patrí. Čo plánujete v 
tomto smere?

Budeme pokračovať v začatých rekonštrukciách 
či už internátov alebo aj ostatných budov v správe 
univerzity. Prioritou je aj dostavba objektu archívu 
a knižnice, keďže ide o finančne náročný projekt. 
Uchádzame sa o projekty budovania prvkov zelenej 
a modrej infraštruktúry, pokračovanie v dokončení 
technického zázemia spoločenskej miestnosti v ŠD 
Mladosť, tvorbu nových študentských zón pre mi-
movýučbové trávenie času, dostupnosť informač-
ných systémov,  vytváranie zázemia pre voľnočaso-
vé kultúrne a športové aktivity, najmä revitalizácia 
priestorov Centra univerzitného športu. Areál a bu-
dovy univerzity, ako aj  priestory jednotlivých kate-
dier, musia byť prioritou vedenia univerzity, aby sme 
aj kultúrnosťou prostredia deklarovali naše posta-
venie v univerzitnom prostredí. Keďže sme zelená 
univerzita, chceme napĺňať svoje poslanie v rôznych 
energetických a environmentálnych formátoch.

Pani rektorka, ste absolventka univerzity a býva-
lá dekanka Fakulty záhradníctva a krajinného inži-
nierstva. Čo máte na SPU rada? Na čo ste hrdá a 
naopak, je niečo, čo vás ťaží?

Na našej univerzite mám veľmi rada jej dynamiku, 
schopnosť rýchlo sa rozvíjať, ale aj úctu k tradíciám. 
Keď sa ohliadnem späť na obdobie keď som začína-
la vo funkcii dekanky FZKI, urobili sme  veľmi veľa 

v mnohých oblastiach pôsobenia univerzity. Veľmi 
si vážim ľudí, ktorí pracujú na univerzite zodpoved-
ne, so schopnosťou spolupracovať a tiež tých, ktorí 
svoje zamestnanie neberú iba ako prostriedok na 
pôsobenie v spoločnosti. A čo ma ťaží? Hlavne to, že 
hľadáme chyby najmä na druhých, že dokážeme byť 
k sebe krutí i keď nepoznáme „pozadie“ a pri mno-
hých situáciách zabúdame na vzájomnú úctu. Sluš-
nosť musí byť základom fungovania na univerzite.

Pre kvalitu univerzity je dôležité mať kvalitných 
ľudí vo všetkých sférach. Pre nich je zase nevy-
hnutné isté zázemie, prínosy, ktoré by kompenzo-
vali náročnosť povolania či nízke príjmy...

Nepochybne sa budem snažiť vytvoriť čo najlepšie 
pracovné podmienky, komunikovať s ľuďmi, moti-
vovať ich a oceňovať podľa výkonu a zodpovednosti 
na  pozícii, ktorú zastávajú.

Študenti tvoria majoritnú časť našej akademickej 
obce, sú srdcom univerzity. Čo by ste im ako nová 
rektorka odkázali?

Chcem im odkázať, že by som rada s nimi aktívne 
komunikovala, že mi na nich a ich názoroch vždy 
záležalo a veľmi záleží. Takže musíme sa veľa roz-
právať, aby sa nám podarilo spoločne sa zapojiť do 
tvorivej činnosti v prospech rozvoja našej univerzity. 

A čo je vaša najlepšia motivácia pre prácu? 
Domnievam sa, že je to spoločenská objednávka. 

Vždy som pracovala s veľkým nasadením a najmä 
zodpovednosťou za svoje rozhodnutia, nech boli 
akékoľvek. Mám rada svoju prácu a teší ma úspech 
každého jednotlivca, lebo je to zároveň aj úspech 
univerzity.        Renáta Chosraviová

Čítajte aj rozhovor s rektorkou Klaudiou Halászo-
vou v denníku Pravda, na www. zurnal.pravda.sk/roz-
hovory/clanok/475592-studuj-na-zelenej-univerzite 
-neolutujes/ 

Cieľom seminára, ktorý sa konal na VPP SPU Ko-
líňany a zúčastnilo sa na ňom 41 účastníkov, bolo  
podporiť rozvoj výskumu v bioenergetike, spájať 
výskumné tímy pre riešenie úloh aplikovaného vý-
skumu a podporiť rýchly prenos výsledkov výsku-
mu a technológií z výskumných projektov do praxe.

V rámci odborného programu odzneli pred-
nášky vedeckých garantov podujatia - prof. Jána 
Gaduša na tému Nové trendy v energetickom 
využívaní biomasy a prof. Zuzany Jurekovej na 
tému Možnosti pestovania bioenergetických 
rastlín v podmienkach Slovenska. Diskusia k té-
mam následne pokračovala v Bioplynovej stanici, 
Laboratóriu využitia bioenergie, resp. v teréne 
na výskumnej báze, kde sa konala prehliadka 
vzorkovníc rýchlorastúcich drevín a bylín. Účast-
níci sa zaujímali o zameranie výskumných aktivít, 
dosahované výsledky pri hľadaní alternatívnych 
vstupných surovín pre produkciu bioplynu, o 
technické vybavenie laboratória vybaveného 
unikátnymi experimentálnymi fermentormi. Via-
cero otázok súviselo s pestovaním a využívaním 
mikrorias ako alternatívnej a veľmi perspektívnej 
vstupnej suroviny. Okrem tradičnej technológie 
sa návštevníci oboznámili s novou, inovatívnou 
technológiou, vyrobenou a nainštalovanou ako 

výstup projektu GIIPP001 Centre for the Rese-
arch of Biomass Potential (Centrum pre výskum 
potenciálu biomasy) podporeného z Nórskeho 
finančného mechanizmu. Biofilmový reaktor je v 
súčasnosti dlhodobo testovaný v prevádzkových 
podmienkach bioplynovej stanice v Kolíňanoch.                                                                        

V porastoch drevín a bylín bol záujem najmä 
o rýchlosť rastu a veľkosť produkcie bioma-
sy jednotlivých druhov, vplyv klímy na priebeh 
fenologických fáz, využitie biomasy v ener-
getike, stavebnom a nábytkárskom priemys-
le, rotačné cykly jednotlivých druhov a pod. 

Účastníkov prehliadky najviac zaujal porast 
dvoch hybridov Paulownia vysadených v roku 
2014 a 2016, ako aj nového pestovaného druhu - 
Arundo donax (trsť trsteníkovitá), pereniálna trá-
va vysadená v roku 2016 s rotačným cyklom jeden 
rok, ktorá je považovaná za jednu z tráv s najin-
tenzívnejším rastom biomasy, ale zároveň patrí do 
skupiny sto najinváznejších rastlín sveta. Aj v prípa-
de invázneho potenciálu trste je našou úlohou sle-
dovať jej aktuálne polohy a monitorovať eventuál- 
ne šírenie. V oblasti možného invázneho šírenia 
musí prebehnúť vzdelávanie všetkých vrstiev oby-
vateľstva. Na záver si účastníci prezreli mohutný 
porast ozdobnice čínskej (Miscanthus sinensis x 

giganteus a Miscanthus sinensis TATAI),  porasty 
rýchlorastúcich vŕb (Salix) a topoľov (Populus).

   Prof. Zuzana Jureková, prof. Ján Gaduš, FEŠRR

Viac na: www.polnohospodar.sk

Deň bioenergetiky – 6. ročník popularizácie vedy na FEŠRR
Katedra regionálnej bioenergetiky a Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR v spolupráci so Združením pre poľnohospodársku biomasu Agrobio- 
energia organizovali 6. septembra Deň bioenergetiky.  

Účastníci seminára                  Snímky: Dušan Húska

FBP: Animal 
Physiology 2018 

Skupina zamestnancov a doktorandov z Katedry 
fyziológie živočíchov a Katedry biochémie a bio-
technológie FBP sa 13. - 16. júna zúčastnila na kon-
ferencii Animal Physiology 2018 v Poľsku. Hlavným 
organizátorom podujatia bola Pedagogická uni-
verzita v Krakove. Zúčastnení vedeckí pracovníci 
FBP informovali o najnovších trendoch v rôznych 
oblastiach živočíšnej fyziológie. Budúci, 15. ročník 
konferencie sa uskutoční na Slovensku, organi-
začne ho zastreší Katedra fyziológie živočíchov 
SPU v Nitre.                                                       FT

S novou rektorkou Klaudiou Halászovou
pokračovanie zo strany 1

Tím novej rektorky:
prof. Zdenko Tkáč, poverený prorektor pre 

vedu a výskum a zástupca štatutárneho orgánu 
univerzity,

doc. Milan Šimko, poverený prorektor pre 
vzdelávaciu činnosť a ECTS,

doc. Tomáš Tóth, poverený prorektor pre in-
formatizáciu a rozvoj univerzity,

doc. Drahoslav Lančarič, poverený prorektor 
pre rozvoj univerzity so zameraním na strategic-
ké projekty,  

Ing. Ivan Takáč, PhD., poverený prorektor pre 
zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou,

Ing. Zuzana Gálová, kvestorka.

Z vedeckých podujatí 
Katedry fyziky TF

Katedra fyziky Technickej fakulty SPU organizo-
vala 15. - 18. mája dve medzinárodné konferencie. 

Akronym konferencie PRAE je vytvorený zo 
slov Physics – Research – Application – Educa-
tion, ktoré vystihujú jej tematické zameranie  na 
problematiku výskumu, aplikácie výsledkov v 
praxi a vyučovania fyziky v kontexte univerzit-
ného vzdelávania. V tomto roku sa konal 11. roč-
ník PRAE formou posterovej sekcie v rámci BPS.

Ambíciou medzinárodného workshopu BioPhys 
Spring (BPS) je vytvárať platformu pre doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov (MVP), ktorá by 
im umožnila prezentáciu vedeckých výstupov a vý-
menu odborných skúseností v priateľskej atmosfére. 
Tematicky je zameraný na oblasť fyziky aplikovanej 
na biologické systémy a na výskum poľnohospodár-
skych a potravinárskych materiálov. Prvýkrát sa konal 
v roku 2001 v Prahe. Tento rok sa už tretí raz konal 
v Nitre (2010, 2014, 2018). V rámci programu 17. roč-
níka BPS odzneli prednášky významných odborníkov 
a príspevky doktorandov a MVP. Kolegovia z UŠG sa 
opäť prezentovali zaujímavými fyzikálnymi pokusmi.                                                                                       

Doc. Zuzana Hlaváčová, doc. Vlasta Vozárová, TF 

Z volieb kandidátov  
na dekanov

konali 12. septembra na zasadnutí AS FZKI. Kandidatúru 
prijali obaja navrhnutí kandidáti - doc. Ing. Dušan Igaz, 
PhD., a doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. V tajných voľbách 
zvolili členovia senátu za kandidáta na dekana bývalého 
prodekana  pre vedu a výskum doc. D. Igaza.                  r

Účinnejšie prepojiť 
vzdelávanie s praxou
Macha. Konalo sa 7. augusta v Nitre. Počas roko-
vania obe strany vyzdvihli význam obojstrannej 
spolupráce SPU a SPPK vo vzdelávaní, výskume a 
propagácie v oblasti poľnohospodárstva, potra-
vinárstva a rozvoja vidieka. Rozdiskutované témy 
budú podkladom pre vypracovanie memoranda 
o spolupráci, ktoré sa musí stať zaväzujúcim pri 
konkrétnych aktivitách oboch strán.  Ťažiskovou 
oblasťou spolupráce bude snaha získavať kvalit-
ne pripravených absolventov pre potreby trhu  
v pôdohospodárskom a potravinárskom sektore  
a rozvoji vidieka. 

Viac na: www.polnohospodar.sk                       rch

pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 1

pokračovanie zo strany 1
NR (podporený sumou 5-tisíc eur). Rozhodli sa kre-
atívnym prístupom skultivovať fontánu pred budo-
vou súdu na Štúrovej ulici a zrevitalizovať mobiliár 
v jej okolí.

V rámci projektu Katedry zeleninárstva FZKI SPU v 
Nitre - Chill out zone (podporený sumou 4 972 eur) 
vznikne v areáli SPU v Nitre chýbajúce „outdooro-
vé“ zázemie pre študentov a širokú verejnosť. Do-
plnia ho vysadené stromy, jedlé byliny a infopanely  
o histórii a súčasnosti univerzity.                     r

V grantovom programe 
Mením moje mesto uspeli tri 
projekty z SPU

 Foto: Pavda  



4

Projekt Globálna univerzita IV 
úspešne ukončený

Nech žije veda! 

Projekt k HACCP sa blíži 
ku koncu

Zo stretnutia partnerov projektu FarmeR 
na Technickej fakulte

Spolupráca 
na zušľachťovaní 
levandule pre 
potravinárske využitie

Spolupráca univerzít 
a praxe v Európe

Na SPU v Nitre bol od decembra 2016 do mája 2018 realizovaný vzdelávací projekt Globálna uni-
verzita IV: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania. 

SPU v Nitre bola prostredníctvom Transfe-
rového centra spolu s Centrom edukačného 
manažmentu UK v Bratislave národným part-
nerom v projekte University-Business Coope-
ration in Europe (UBC), ktorý bol realizovaný 
v rokoch 2016 a 2017 konzorciom vedeným Vý-
skumným centrom pre vedu a podnikanie (Ne-
mecko) pre Európsku komisiu. 

Pri príležitosti ukončenia projektu z grantovej schémy Erasmus+, Strategické partnerstvá s ná-
zvom: Vytvorenie HACCP tréningových modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo svetle 
európskych štandardov sa 7. augusta na pôde Výskumného centra Agrobiotech SPU v Nitre kona-
lo záverečné stretnutie spoluriešiteľov projektu z SPU. 

Viva la Science bol názov jedinečnej letnej 
školy pre študentov biológie a biotechnológií, 
ktorú počas augusta organizovala Fakulta bio-
technológie a potravinárstva v spolupráci s Vý-
skumným centrom AgroBioTech. 

Koordinovala ho mimovládna organizácia Nadá-
cia Pontis a fi nancovala Slovenská agentúra pre 
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Hlavným rie-
šiacim a zodpovedným pracoviskom bola Katedra 
spoločenských vied FEM SPU. 

Projekt zároveň predstavoval významné pokra-
čovanie predchádzajúcej úspešnej spolupráce ka-
tedry a univerzity s Nadáciou Pontis v rámci Glo-
bálnej univerzity III. Okrem aktívneho implemen-
tovania rozvojových tém do výučby na SPU bolo 

jeho významným výstupom 
a hlavným cieľom vytvore-
nie a podanie akreditačné-
ho spisu pre nový bakalár-
sky študijný program sociál-
ny manažment a rozvoj, ako 
prvý program rozvojových 
štúdií na Slovensku. Ďal-
šou významnou výstupnou 

aktivitou projektu bolo vydanie vysokoškolskej 
učebnice Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy 
III, ktorá je pokračovaním dvoch predchádzajúcich 
úspešných dielov knihy Rozvojové vzdelávanie: 
Témy a metódy z roku 2013 (www.nadaciapontis.
sk/data/fi les/knihy/rozvoj-2014-blok-fi nal.pdf) a kni-
hy Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy II z roku 
2015 (www.nadaciapontis.sk/data/fi les/RV_2_2015_
WEB.pdf). Kniha Publikácia Rozvojové vzdelávanie: 
Témy a metódy III je výnimočná tým, že sa obsa-
hovo primárne zameriava na skúmanie a analýzu 
rôznych uhlov problematiky udržateľného rozvoja 
prepájaných s hlavným zameraním SPU. Každá ka-
pitola pozostáva z dvoch častí a okrem teoretic-
kého vymedzenia jednotlivých tém obsahuje aj 
konkrétne metodické postupy a cvičenia pre štu-
dentov, vďaka ktorým si môžu danú problematiku 
lepšie osvojiť. Na učebnici pozostávajúcej z desia-
tich kapitol sa autorsky podieľali ôsmi akademici 
– z toho šiesti z SPU a jeden prizvaný odborník na 
problematiku udržateľného rozvoja. Viac čítajte 
na: www. polnohospodar.sk   

 PhDr. Anna Mravcová, PhD.,  FEM

Projekt bol implementovaný VC ABT pod vedením 
koordinátora prof. Petra Bielika, v spolupráci s Ka-
tedrou hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty bio-
technológie a potravinárstva.  

Počas jedenapolročnej implementácie projektu 
mali spoluriešitelia možnosť navštíviť prevádzky v 

partnerských krajinách projektu (Turecko, Veľká 
Británia, Nemecko) a porovnať úroveň implemen-
tácie HACCP so Slovenskom. Pod záštitou SPU v 
Nitre bolo organizované priebežné stretnutie part-
nerov, v rámci ktorého sa konala návšteva prevá-
dzok, vybraných z pohľadu implementácie HACCP. 
Súčasťou projektu bolo vytvorenie tréningových 
modulov dobrej praxe, prevažne zo štandardov EÚ, 
ktoré budú následne implementované do podmie-
nok Turecka, odkiaľ pochádzala aj koordinátorská 
inštitúcia Eskisehir Directorate of Provincial of Food 
and Agriculture. 

Na záverečnom stretnutí spoluriešitelia zhrnuli 
dosiahnuté výsledky a zhodnotili možnosti ich využí-
vania vo vzdelávacom procese, ako aj vo výskumnej 
praxi.                       Ing. Lucia Gabríny, PhD., VC ABT           

Cieľom stretnutia bolo poskytnúť partnerom z 
Iránu (2 univerzity) a z Ruskej federácie (5 univerzít) 
komplexný pohľad na vedecko-pedagogický proces 
na TF z pohľadu kritérií ECTS a zásad defi novaných 
v Bolonskom procese. Predmety boli vybrané tak, 
aby čo najviac korešpondovali s novým programom 
agromechatronika. Partneri sa zúčastnili na sérii 
školiacich prednášok.

V rámci stretnutia boli predstavené kľúčové pred-
mety vyučované v anglickom jazyku na TF, prezento-
vaná Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 
SPU a jej atraktívne študijné programy z oblasti ag-
ronómie využiteľné v programe agromechatronika.

Súčasťou programu bola 29. mája návšteva Vý-
skumného centra AgroBioTech a vybraných labo-
ratórií na Technickej fakulte. Vo VC ABT sa hostia 
zaujímali o najnovšie technické vybavenie a jeho 
aplikačné využitie, s veľkým záujmom sa stretol ex-
perimentálny pivovar a špeciálny mikroskop. Partne-
rov z Iránu osobitne zaujal výskum vlastností biolo-
gických materiálov. V laboratóriách TF návštevníci 
ocenili moderné technické vybavenie, zaujímali sa o 

projekty riešené v súčasnosti. Tiež prejavili záujem o 
spoločnú publikačnú činnosť vo vedeckom časopise 
Acta Technologica Agriculturae.

Podnetnou bola aj návšteva výrobných a projekto-
vých priestorov spoločnosti Muehlbauer Technolo-
gies, s.r.o., kde im zároveň generálny riaditeľ Ladislav 
Paškrta v prezentácii predstavil fi nálne výrobky 
spoločnosti. V závere stretnutia si delegáti prevzali 

certifi káty o absolvovaní školenia pedagogických 
pracovníkov. 

Doc. Jozef Rédl, koordinátor  projektu za TF 
Viac na: www. polnohospodar.sk

Najväčší pestovateľ a spracovateľ levandule na 
Záhorí má záujem riešiť problematiku, ktorej cieľom 
je výber vhodnej odrody levandule úzkolistej určenej 
pre potravinárske využitie. Na projekte budú praco-
vať zamestnanci Fakulty agrobiológie a potravino-
vých zdrojov SPU v Nitre. Ing. Ján Gažo, PhD., a Ing. 
Marián Miko, CSc., z Katedry genetiky a šľachtenia 
rastlín sa budú podieľať na výbere ekologicky adap-
tovaného biologického materiálu pre podmienky 
Záhorskej nížiny, biotechnologické a molekulárne 
analýzy genotypov zrealizuje doc. Katarína Ražná 
(na snímke). Doc. Miroslav Habán z Katedry udrža-
teľného poľnohospodárstva a herbológie sa bude 
zaoberať analýzou úrodotvorných prvkov a kvanti-
tatívno-kvalitatívnymi charakteristikami účinných lá-
tok.                                                                                      MH

Jeho cieľom bolo získať hlbšie, komplexnejšie a 
najaktuálnejšie poznatky o stave spolupráce medzi 
univerzitami a podnikateľským sektorom v Európe 
z pohľadu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 
podnikateľského sektora. Projekt skúmal súčasný 
stav v rôznych krajinách, hlavné hnacie sily a pre-
kážky pre rôzne zainteresované strany, regulačné 
rámce a existujúce opatrenia podporujúce UBC na 
národnej úrovni. Toto sa uskutočnilo prostredníc-
tvom viac ako 20 odborných rozhovorov, 52 prí-
padových štúdií o dobrej praxi, revízií politiky UBC 
a indikátorov, ako aj rozsiahleho prieskumu v 33 
krajinách, ktorý viedol k 17 410 odpovediam. Táto 
zaujímavá spolupráca vznikla v nadväznosti na pro-
jekt Založenie Výskumného centra AgroBioTech, v 
rámci aktivity Transferové centrum zameranej na 
budovanie medzinárodných sietí. 

Výstupom UBC projektu je aj 25 národných 
správ ponúkajúcich zaujímavé fakty, informácie a 
zistenia, ktoré môžu podporiť rozhodovanie aka-
demických pracovníkov, podnikateľov a politikov 
pri podpore rozvoja spolupráce univerzít a praxe 
v národnom kontexte. Európska štúdia Európskej 
komisie o spolupráci medzi univerzitami a podni-
kateľskou sférou v 33 krajinách ukazuje, že spo-
lupráca na Slovensku je pod európskym prieme-
rom a je tu veľký priestor na zlepšenie. Asi 60 % 
slovenských akademických pracovníkov sa vôbec 
nezaoberá spoluprácou s podnikateľmi. Výsled-
ky ich výskumu a vývoja sú len zriedka komerčne 
využívané. Pokiaľ ide o podniky, tie sa väčšinou 
nepodieľajú na tvorbe univerzitných kurikúl a ich 
účasť v ďalších rozhodovacích mechanizmoch 
je nízka. Podpora pre študentov a akademických 
pracovníkov, ktorí chcú vytvoriť vlastný podnik, je 
dosť vzácna. Byrokracia a nedostatok fi nančných 
prostriedkov sú hlavnými prekážkami spolupráce. 
Avšak slovenskí akademici, ktorí sa už aktívne an-
gažujú v spolupráci s praxou, sú spokojní a odpo-

Osemnásť študentov z Nitry, Trnavy, Bratislavy, 
Prešova a Košíc absolvovalo prednášky a diskusie 
so špičkovými slovenskými akademikmi a vedcami, 
workshopy zamerané na potravinárske biotechnoló-
gie, semináre venujúce sa akademickému písaniu a 
prezentovaniu, ako aj miniprojekty, kde pretavili svo-
je teoretické vedomosti do experimentálnej práce.

Vajíčko na vandrovke
Jedna zo zaujímavých prednášok s uvedeným ná-

zvom sa konala 14. augusta pod taktovkou MVDr. 
Dušana Fabiana, DrSc., (na snímke) z Ústavu fyzioló-
gie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, Koši-
ce. Študenti sa dozvedeli aké sú štádiá fyziologické-
ho vývinu normálneho embrya, ako prebieha vývin 
embrya v nepriaznivých podmienkach, aká je situá-
cia v riešení problematiky asistovanej reprodukcie. 
Ako sa odborník vyjadril, za vážny problém ľudskej 
reprodukcie je považovaná neplodnosť. „V súčas-
nosti asi 15 % párov v Európe má problém počať die-
ťa. V EÚ sa za rok narodí 460-tisíc detí zo skúmavky. 
V Českej republike je to 9-tisíc, na Slovensku 1600 
(3 %). V Európe je lídrom v boji proti neplodnosti 
Dánsko, kde sa každoročne rodí 8 % detí zo skúmav-
ky, v rámci sveta je to Izrael a Austrália.“

Ako povedal D. Fabian, v súčasnosti fungujú aj rôz-
ne centrá asistovanej reprodukcie, v Čechách ich je 
45, v SR 13. „Počet neplodných párov sa zvyšuje a v 
budúcnosti bude tento problém vzrastať.“ Príčin vi-
dia odborníci viacero, jednou z nich je aj odkladanie 
materstva do vyššej vekovej kategórie.                  rch

V Malých Levároch vo fi rme Levandulaland 
u Miroslava Bertoviča sa 21. júna konalo 
úvodné pracovné stretnutie k zušľachťova-
niu levandule. 

Koncom mája, začiatkom júna (28. 5. - 1. 6.) sa v priestoroch Technickej fakulty (TF) SPU v Nitre konalo päťdňové stretnutie partnerov projektu 
Fostering Internationalization in AgRicultural Engineering in Iran and Russia (FARMER), riešeného v rámci programu Erasmus+ (585596-EPP-
1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP). 

pokračovanie na strane 6

Foto: MH

Z návštevy VC ABT                          Foto: archív LG   

Účastníci projektového stretnutia                                          Foto: archív JR



www.polnohospodar.sk5

V rámci doktorandského štúdia sa zaoberám 
spotrebiteľským správaním pri nákupe a spotrebe 
včelieho medu. Erasmus+ stáž som volil na zákla-
de už publikovaných článkov, ktoré sa zaoberajú 
mojou problematikou. Z existujúcich článkov som 
si zvolil práve odborníčku na marketing včelieho 
medu prof. Cristinu Biancu Pocol z Rumunska. 
Po dlhšej komunikácii som zistil, že aj ona v rám-
ci svojho doktorandského štúdia riešila marketing 
včelích produktov. 

Aký prínos mala stáž pre vaše štúdium a dizertač-
nú prácu?

Stáž ma obohatila nielen v odbornej, ale aj v 
osobnej rovine. Počas pobytu som absolvoval 
konferenciu, na ktorej som prezentoval spoločný 
článok s prof. Pocol. Okrem samotnej konzultácie 
dizertačnej práce som mal priestor aj na zrealizo-
vanie dotazníkového prieskumu obohateného aj o 
slepé testovanie, kde som získal viac ako 1500 res-
pondentov. Do konca pobytu sme publikovali štyri 
články, z toho jeden bol prezentovaný formou po-
steru. Z hľadiska osobného života, mi stáž prinies-
la množstvo nezabudnuteľných zážitkov, nových 
priateľstiev a skúseností. 

Ako pokračuje spolupráca? 
V súčasnosti pokračujeme výskumnou a publi-

kačnou činnosťou. Pani profesorka sa v máji  zú-
častnila na Medzinárodných vedeckých dňoch na 

FEM SPU, kde prezentovala náš spoločný článok a 
nadviazala sa ďalšia spolupráca. 

Čo by ste odkázali študentom, ktorí váhajú či ab-
solvovať pobyt v zahraničí?

Každý Erasmus pobyt predstavuje pridanú hod-
notu a dokáže obohatiť človeka vo viacerých rovi-
nách. Či už ide o zdokonalenie cudzích jazykov, zís-
kanie nových vedeckých poznatkov, spoznanie kra-
jiny, jej kultúry, histórie a pre doktorandov vytvára 
priestor na realizovanie svojho výskumu v zahra-
ničí, účasť na zahraničných konferenciách, získava-
nie nových kontaktov a príležitostí pre publikačnú 
činnosť. Pre všetkých, ktorí ešte nie sú rozhodnutí 
či  využiť Erasmus+ možnosti, by som rád uviedol 
citát: „Cestovanie sa podobá knihe a kto necestuje, 
číta iba jednu stranu.” (sv. Augustín)                  rch                                                                     

Mgr. Zuzana KUNOVÁ
Pracovná pozícia: Erasmus+ 
administrátorka, Kancelária za-
hraničných vzťahov a MVP
Miesto narodenia: Nitra
Vek: 41
Čím ste chceli byť ako dieťa?  

Asi všetkým tým, čo robila moja mamina, lebo 
bola pre mňa úspešná a odborne „podkutá“.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor? 
Vyštudovala som na UKF v Nitre, anglický ja-
zyk - európske štúdiá. Veľmi som túžila dobre 
vedieť anglický jazyk a po strednej škole som si 
myslela, že som tzv. fluent speaker. Realita však 
ukázala opak. Takže odišla som do zahraničia a 
až následne som nastúpila na vysokú školu a vy-
študovala vybraný odbor.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
Ako hovoria moje deti – s dedkom Jožkom, bab-
kou Dankou, tetou Liankou. Ľudia môjmu srdcu 
blízki, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. 
Z čoho ste mali v poslednom období najväč-
šiu radosť? 
Radostné sú pre mňa všetky chvíle strávené v 
kruhu rodiny. Decká nám pripravujú kultúrne 
pásma, kde predvádzajú svoje kreácie, a to je 
vždy záruka dobrej zábavy. 
Čo by ste zmenili, keby ste mohli? 
Dĺžku pracovného týždňa, na štyri pracovné dni, 
to by potešilo.
Čo rada čítate (počúvate)? 
V súčasnosti viac počúvam, ako čítam knihy. 
Z hudby je to z našich končín Katarzia, Billy 
Barman, Para, Hex, Horkýže slíže, ale aj vážna 
hudba. 
Aké máte koníčky? 
Plávanie, lyžovanie, bicyklovanie, severská chô-
dza.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?  
V lete je to určite konzumácia zmrzliny od ob-
ľúbených výrobcov, takže dobre, že leto poma-
ličky končí…
Aké hodnoty  sú pre vás v živote najdôleži-
tejšie? 
Obyčajná ľudskosť a empatia. 
Máte nejaký obľúbený citát? 
Je ich viac, ale tento od Oscara Wildea je veľa-
vravný: „V živote môžeme chcieť nemožné, ale 
nesmieme sa pokúšať o nepravdepodobné.“                                                                          

rch

 V ZRKADLE                           

 VESELOU CERUZKOU        
Marcel Krištofovič

Erasmus stáž v srdci Transylvánie
Doktorand Ing. Peter Šedík z Katedry marketingu a obchodu FEM absolvoval v AR 2017/2018 dvoj-
mesačnú stáž na Univerzite poľnohospodárskych vied a veterinárnej medicíny v Cluj Napoca v 
Rumunsku. Prečo práve v tejto krajine a čo mu dala stáž?

Botanická záhrada pri Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzite v Nitre vás pozýva na výstavu Farby a 
plody jesene, ktorá sa uskutoční  od 19. septembra  
do 16. októbra 2018 každý deň (vrátane víkendov) 
od 9.00 do 17.00 h v priestoroch skleníkov. Súčas-
ťou výstavy bude séria odborných seminárov: 

• 26. 9. 10.00 - 12.00 h Ovocie a zelenina v praxi 
– Marián Komžík, Ján Mezey

• 29. 9. 10.00 – 13.00 h Štipľavé liečiteľky (svet 
chilli) – Peter Gajdoštin

• 3. 10. 10.00 – 13.00 h Bylinky ako ich nepozná-
me – Ivana Mezeyová, Hanka Sekulová, Jarmila Neu-
gebauerová                     r

Letná škola čínskeho jazyka 2018. 
Čo ponúkla?
Tianjin - miesto, kde cisár prekročil rieku, sa nachádza na severe Čínskej ľudovej republiky.  
A práve toto niekoľkomiliónové mesto ohromilo aj tohtoročných účastníkov letnej školy čínske-
ho jazyka a čínskej kultúry z SPU v Nitre.

Tento rok sa na podujatí zúčastnilo deväť štu-
dentov a pracovníčka FEM, jeden študent FEŠRR, 
dve študentky FAPZ a dvaja študenti čínštiny z FF 
UKF (na snímke). 

Výučbu čínskeho jazyka, hodiny spoznávania 
čínskej kultúry (kaligrafia, viazanie čínskych uzlov, 
tajči, maľovanie čínskych divadelných masiek a i.), 
ako aj prehliadky kultúrnych pamiatok, absolvovali 
10. - 23. júla. Tiež sa zúčastnili na stretnutí s ďalší-
mi účastníkmi LŠ zo strednej a východnej Európy 
v Pekingu.

„Doobeda sme sa vzdelávali, rozširovali vedo-
mosti nielen z čínskeho jazyka, ale aj z maľovania 
či spevu, poobede nasledovala prehliadka zaují-
mavostí mesta. Navštívili sme múzeum v Tianjin 
University (TU), ktorá bola založená v roku 1895, 
Italian style street, Ancient culture street, Nanshi 
food street, prezreli sme si Zakázané mesto a pre-
šli sa po Čínskom múre. Navštívili sme aj niekoľ-
ko čínskych reštaurácií a ochutnali tradičné jedlá. 
Uprostred historickej kultúrno-turistickej oblasti 
Wudadao sme dokonca našli kúsok „domova“ v 
podobe tradičnej českej kuchyne a malého pivova-
ru,“ hovorí  RNDr. Janka Drábeková, PhD., z FEM. 

Za tento bohatý dvojtýždňový program patrí po-
ďakovanie Konfuciovmu inštitútu v Bratislave, KT 
na SPU v Nitre, Škole medzinárodného vzdelávania 
na TU, ako aj vedeniu FEM, FAPZ a FEŠRR SPU v 
Nitre.

„Čína je veľmoc, ktorú sa oplatí navštíviť. Študuj-
te jazyky a spoznávajte svet, je to vždy obohacujú-
ca skúsenosť. Čínština je považovaná za jazyk bu-
dúcnosti, tak neváhajte a využite jedinečnú mož-
nosť štúdia tohto jazyka na SPU v Nitre,“ uzatvára 
J. Drábeková.                               r

  Čítajte 
  na e-poľnohospodári: 

Dôležité dokumenty o pôde
Autorom článku je prof. Jozef Hanes

Green Economy: Letná 
škola FEM po druhýkrát 
v Almaty

Keď sme sa prechádzali po meste Almaty v Ka-
zachstane všimli sme si udržiavanú zeleň,  čisté 
chodníky, kultivovaných a moderne oblečených 
domácich, výstavby nových budov či množstvo lu-
xusných áut. Hory týčiace sa nad mestom, kolóny 
na cestách i preplnené autobusy - aj to je Almaty. 
Vďaka zdvorilosti a úslužnosti domácich si náv-
števníci odnášajú krásne spomienky na túto devia-
tu najväčšiu krajinu na svete. Almaty v doslovnom 
preklade znamená  „jablko“. V celom meste sme 
však nenašli obchod s jablkami či produktmi z jabĺk, 
dokonca aj kúpiť samotné jablko len tak na ulici bol 
veľký problém (keď nepočítame so supermarket-
mi alebo známym turistickým lákadlom - Green 
marketom). Aj z tohto obchodného nedostatku 
vyšiel nápad na jeden z projektov.

Od polovice júna (14. - 29.) sa šiesti študenti 
Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU spolu s 
lektorkou J. Paluchovou zúčastnili na letnej škole 
(LŠ) na partnerskej Kazašskej národnej poľnohos-
podárskej univerzite (KAZNAU) v Almaty. Študenti 
prezentovali svoje zručnosti a preniesli ich do finál-
neho start-up projektu a vedeckého článku. V tíme 
Green Economy boli s nimi aj študenti z Číny, Ka-
zachstanu, Ruska a Kirgizska. Naši FEM-kári obsadili 
z 10 projektov zo všetkých organizovaných škôl na 
KAZNAU prvú päťku.

Veronika Zábojníková, Michaela Rolinová a Pirma-
tov Khabibullo (doktorand na Katedre marketingu 
a obchodu), sa umiestnili na 4. mieste s projektom 
AlfaCheese - If cheese, alfa cheese. Piate miesto 
patrilo Zuzane Kovačičovej, Michaele Ďuriškovej a 
Alexandre Kopčekovej, ktoré s tímom spracovali 
projekt Almapple - Where are the apples in Alma-
ty? Spolužiaci z našej Green Economy LŠ z Kaza-
chstanu, Číny a Ruska získali 1. miesto s projektom 
webovej platformy podporujúcej predaj ovocia a 
zeleniny.

V rámci programu LŠ sa 18. - 19. júna konalo aj 
stretnutie s bývalým rektorom SPU prof. P. Bie-
likom, prodekankou FEM doc. N. Turčekovou a 
bývalou kvestorkou doc. I. Adamičkovou. Cieľom 
ich cesty bolo podpísať spoločnú dohodu medzi 
univerzitami a diskutovať o rozvoji double degree 
programu či letnej školy.  

LŠ však nebola len o štúdiu a povinnostiach, bola 
aj o spoznávaní mesta, života miestnych ľudí a tra-
dičnej kuchyne.      Ing. Johana Paluchová, PhD., FEM

Trh s medom v Rumunsku                                    Snímky: archív PŠ

Prof. C. Pocol a Ing. P. Šedík na konferencii

Študenti FEM v Kazachstane        Foto: archívJP
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SKRIPTÁ
T. Baranec a kol.: Botanika, 2.  nezmenené vyda-
nie, náklad 500 ks, cena 3,30 €.
A. Vollmannová a kol.: Všeobecná chémia, 1. vyd., 
150 ks, 3,90€. 
R. Gálik - Š. Boďo: Mechanizácia živočíšnej výro-
by, 1. vyd. 150 ks, 4 €.
J. Žitňanský - R. Drlička: CAx Technonológie,  
1. vyd., 150 ks, 6 €.
K. Ražná a kol.: Návody na cvičenia z Genomiky 
a bioinformatiky – metódy porovnávania a fylo-
genetické vzťahy sekvencií, 1. vyd., 100 ks, 2,30 €.
S. Kunová a kol.: Sanitácia v potravinárstve,  
2. prepracované vyd., 300 ks, 3,50 €. 
J. Nôžková a kol.: Analýza dát v agrobiológii, 2. ne-
zmenené vyd., 300 ks, 3,60 €.
J. Žarnovský a kol.: Výrobné technológie a mon-
táž, 1. vyd., 25 ks,  6,70 €.
K. Ražná a kol.: Explantátové kultúry rastlín,  
1. vyd., 100 ks, 4,60 €.
J. Lazíková a kol.: Európske obchodné právo,  
1. vyd., 200 ks, 9,20 €.
M. Bujna a kol.: Manažérstvo rizika vo výrobných 
technológiách, 1. vyd., 200 ks, 4,90 €.

UČEBNICE
L. Zeleňáková a kol.: Hygiena výživy a stravovania 
Uplatňovanie hygienických zásad v zariadeniach 
spoločného stravovania, 1. vyd., 500 ks, 7 €.
M. Bežo a kol.: Biologická bezpečnosť, 1. vyd., 200 
ks, 6,40 €.
D. Urminská a kol.: Enzymológia pre agrobiotech-
nológov, 1. vyd., 150 ks, 7 €.
M. Olejár: Progamovanie PLC, 3. nezmenené vyd., 
70 ks, 5 €.

VEDECKÉ   MONOGRAFIE
M. Babošová a kol.:  Vplyv prírodných a antropo-
génnych zdrojov na kvalitu vody v národnej prí-
rodnej rezervácii Čičovské mŕtve rameno, 1. vyd., 
100 ks, 3,50 €.
N. Polláková a kol.: Vplyv konvenčných a bezor-
bových minimalizačných  technológií obrábania 
na vybrané fyzikálne, chemické a biologické vlast-
nosti pôdy vo zvolených lokalitách Nitrianskeho  
a Trnavského kraja, 1. vyd., 100 ks, 5 €.

Vydavateľstvo SPU

 PRÁVE VYŠLI                                                                                                                                

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdro-
jov SPU v Nitre oznamuje, že:

• 11. októbra 2018 o 9.00 h v posluchárni A-01  
prednesie doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., pe-
dagogický pracovník na Katedre špeciálnej zoo-
techniky FAPZ, inauguračnú prednášku na tému: 
Šľachtenie dojných oviec na Slovensku so zamera-
ním na produkčné a funkčné vlastnosti;

• 11. októbra 2018 o 11.00 h v posluchárni A-01  
prednesie doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., pe-
dagogický pracovník na Katedre genetiky a pleme-
nárskej biológie FAPZ, inauguračnú prednášku  na 
tému:  Hodnotenie diverzity ohrozených populácií 
hospodárskych zvierat;

• 17. októbra 2018 o 8.30 h v posluchárni A-01 
prednesie doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., pedago-
gický pracovník na Katedre ochrany rastlín FAPZ, 
inauguračnú prednášku na tému: Vplyv chorôb 
rastlín na zdravie človeka;

• 17. októbra 2018 o 10.00 h v posluchárni A-01 
prednesie Ing. Peter Tóth, PhD., pedagogický pra-
covník na Katedre ochrany rastlín FAPZ, verejnú 
habilitačnú prednášku na tému: Poznanie interak- 
cií parazitických záraz s okolím a ich využitie v 
ochrane rastlín a o 11.30 h v miestnosti AA-51 (KOR, 
pavilón A, 5. poschodie) bude obhajovať habilitač-
nú prácu na tému Hmyz, rastliny a ich vzájomné 
interakcie. 

Predseda Vedeckej rady  Fakulty biotechnoló-
gie a potravinárstva SPU v Nitre oznamuje, že:  

• 23. októbra  2018 o 9.00 h  v posluchárni 
Z-02 SPU v Nitre prednesie Ing. Andrea Men-
delová, PhD.,  verejnú habilitačnú prednášku na 
tému: Konzervovanie ovocia a zeleniny s ohľa-
dom na zmeny zloženia finálneho produktu a o 
11.00 h v zasadacej miestnosti pod aulou SPU 
bude obhajovať habilitačnú prácu Vplyv spraco-
vania rajčiaka jedlého na obsah vybraných bio-
aktívnych látok; 

• 24. októbra  2018 o 9.00 h  v posluchárni 
Z-01 SPU v Nitre prednesie Ing. Alica Bobková, 
PhD., verejnú habilitačnú  prednášku na tému: 
Aplikácia princípov politiky kvality pri odhaľova-
ní potravinových podvodov a o 13.30 h v zasa-
dacej miestnosti pod aulou SPU bude obhajovať 
habilitačnú prácu Variabilita kvality kávy v závis-
losti od pôvodu a spracovania;

• 24. októbra 2018 o 11.00 h v posluchárni 
Z-01 SPU v Nitre sa bude konať  verejná inau-
guračná prednáška doc. Ing. Petra Haščíka, 
PhD., docenta na  Katedre hodnotenia a spraco-
vania živočíšnych produktov  Fakulty biotechno-
lógie a potravinárstva SPU, na tému:  Hydinové 
mäso ako významný zdroj živín v potravovom 
reťazci človeka.

V rámci podujatia Dni európskeho kultúrne-
ho dedičstva sa od 1. do 30. septembra v Nitre 
uskutoční viacero kultúrnych podujatí. Miestom 
kultúrno-spoločenskej akcie bude aj Aula SPU, 
kde sa 26. septembra o 15.00 h bude konať 
prednáška Areál Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre – národná kultúrna pamiatka, 
zameraná na históriu areálu. Pre návštevníkov 
bude pripravená prehliadka objektov, ako aj vý-
stava malieb a fotografií. Srdečne vás pozývame! 
Viac sa o programe DEKD dočítate v oznamoch 
na www.uniag.sk                   

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva vás 
pozýva 27. septembra 2018 od 10.00 h na Tulipáno-
vú ulicu 7, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie 
Interaktívnej experimentálnej záhrady. 

Príďte sa pozrieť do živej učebnice zaujímavých 
trvaliek a rozmanitých kompozícií kvetinových zá-
honov! Súčasťou bude komentovaná prehliadka, 
ukážky množenia trvaliek, aranžovanie kvetín, pre-
daj trvaliek z vlastnej produkcie či príjemné pose-
denie pri kvetinovej limonáde.                                    r
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Chémia potravín - 
nová vysokoškolská 
učebnica nielen pre 
študentov

Medzinárodné projekty FEŠRR - pridaná 
hodnota k vysokoškolskému vzdelávaniu

Na FEM otvoria originálne laboratórium 
spotrebiteľského správania

Dni európskeho kultúrneho 
dedičstva aj na SPU

Na Tulipáne otvoria 
Interaktívnu záhradu

V lete uzrela svetlo sveta vysokoškolská 
učebnica Chémia potravín určená pre študen-
tov SPU v Nitre. Na jej príprave sa podieľal 
široký autorský kolektív pedagógov Fakulty 
biotechnológie a potravinárstva, ktorí sa vo 
svojej pedagogickej a výskumnej práci dlho-
dobo venujú potravinám, ich kvalite a bez-
pečnosti.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja patrí medzi tie fakulty SPU, ktorým sa  
úspešne darí znásobovať prínosy z medzinárodnej projektovej činnosti a rozsiahlej medziná-
rodnej spolupráce. V oblasti internacionálneho vzdelávania patril aj AR 2017/2018 k tým úspeš-
nejším. Aj v období letných mesiacov poskytla FEŠRR prostredníctvom svojich medzinárod-
ných projektových príležitostí nové vzdelávacie výzvy pre študentov a pedagógov SPU.

 RECENZIA                                                                                        

rúčajú takýto prístup aj svojim kolegom. Podobne 
ako v ostatných európskych krajinách sa spoluprá-
ca na Slovensku vyskytuje najčastejšie vo vzdeláva-
ní a výskume, najmä vo forme študentských stáží 
v spoločnostiach, spoločného výskumu a vývoja, 
ako aj poskytovania konzultácií. Slovenské podniky 
sú motivované k spolupráci s univerzitami hlavne 
z dôvodu lepšieho prístupu ku kvalifikovaným ab-
solventom, a tým aj pozitívneho vplyvu na spoloč-
nosť, zatiaľ čo akademickí pracovníci sú motivova-
ní najmä možnosťou posilniť a zlepšiť svoj výskum. 
Všetci rovnako tvrdia, že spolupráca môže byť 
úspešná len v prípade dobrých osobných vzťahov. 
Akademici na Slovensku väčšinou spolupracujú s 
podnikmi na regionálnej alebo národnej úrovni a 
ich spolupráca s medzinárodnými spoločnosťami 
je obmedzená. Viac ako polovica slovenských pod-
nikov však spolupracuje so zahraničnými univerzi-
tami. Podľa 221 zástupcov akademickej i podnika-
teľskej sféry sa v budúcnosti na Slovensku očakáva 
nárast spoločných kolaboratívnych aktivít.

Viac sa dočítate na https://ub-cooperation.eu/. 
Prieskum k téme Spolupráca univerzít a praxe na 
Slovensku z perspektívy univerzít a z perspektívy 
podnikateľských subjektov je dostupný na: https://
www.ub-cooperation.eu/index/presentations. 

Doc. Danka Moravčíková, 
Transferové centrum SPU v Nitre

pokračovanie zo strany 4

Spolupráca univerzít  
a praxe v Európe

Publikácia poskytuje čitateľovi komplexný pre-
hľad súčasných poznatkov o chemickom zložení 
potravinových surovín a potravín, o ich bioche-
mických a mikrobiologických vlastnostiach, ako 
aj o významných chemických reakciách, ktoré 
prebiehajú v potravinových surovinách a potravi-
nách počas ich skladovania alebo technologického 
spracovania a o analytických metódach využíva-
ných v potravinárstve. Podľa vyjadrenia autorov, 
učebnica bude iste vynikajúcim zdrojom informá-
cií nielen pre študentov SPU a iných univerzít, ale 
aj pre odborníkov z praxe, ktorí sa venujú potravi-
novým surovinám a potravinám.                           r

Študentom otvorili nové príležitosti letné školy 
(LŠ) v Číne, Chorvátsku, Kazachstane a v Bulharsku, 
ktoré umožnili ich aktívnu účasť, využitie prezentač-
ných zručností a podnetné diskusie v medzinárod-
nom odbornom prostredí. Účastníci v Číne navštívili 
Univerzitu vo Wuhane, ktorá je partnerom projektu 
IUCLAND (www.iucland.eu).  Tematicky bola LŠ za-
meraná na riešenie problematiky z oblasti degradá-
cie pôdy a znečisťovania životného prostredia. Za 
účasti 12 univerzít zo šiestich krajín Európy a centrál-
nej Ázie sa naši študenti oboznámili s predmetnou 
problematikou v Číne a v ostatných zúčastnených 
krajinách. Prezentácie a príspevky našich študentov 
boli zahraničnými pedagógmi hodnotené veľmi po-
zitívne.

Aktuálna problematika degradácie a ochrany pôdy 
v medzinárodnom meradle rezonovala aj v rám-

ci tém LŠ v Záhrebe, Chorvátsku a v Kazachstane. 
Legislatívne aspekty pôdneho manažmentu v eu-
rópskom kontexte riešil vďaka projektu SULANET 
(www.sulanet.uniag.sk)  program LŠ na partnerskej 
univerzite v Plovdive v Bulharsku. 

FEŠRR už tradične realizovala aj medzinárod-
nú  prípadovú štúdiu na vlastnej pôde, a to v rámci 
projektovej aktivity Erasmus+ IMRD – spoločný inži-
niersky program - International Master of Science in 
Rural Development (IMRD). Tohtoročná téma riešila 
otázku podpory sociálneho kapitálu a správy vidiec-
kych oblastí prostredníctvom komunitami vedené-
ho miestneho rozvoja. Spektrum účastníkov bolo 
pestré – štúdiu absolvovalo 12 študentov z krajín 
ako Nigéria, Južná Kórea, Kolumbia, USA, Španielsko, 
Nemecko a Francúzsko. Pod vedením odborníkov z 
akademickej pôdy a praxe nadobudli účastníci teo-
retické vedomosti a praktické zručnosti z práce na 
hodnotení miestnych rozvojových stratégií v cieľo-
vých miestnych akčných skupinách (MAS) - Tekov 
Hont, KRAS a Malohont. Výstupy a výsledky štúdie 
budú zverejnené na webovej stránke fakulty: http://
www.fesrr.uniag.sk/en/case-study-2018-5725/ . 

Otvorením nového AR 2018/2019 prichádzajú ďal-
šie nové výzvy a projektové úlohy, ktoré bude FEŠRR 
riešiť v rámci realizovaných projektov, ako aj v rámci 
nových – začínajúcich medzinárodných partnerstiev, 
ktoré budú prínosom a novým podnetom pre ďal-
šiu internacionalizáciu vzdelávania na našej univerzi-
te.                             Doc. Loreta Schwarczová, FEŠRR

Účastníci medzinárodnej prípadovej štúdie IMRD na 
FEŠRR              Foto: archív LS

V pavilóne S Fakulty ekonomiky a manažmentu 
SPU v Nitre bude 16. októbra o 10.00 h slávnost-
ne otvorené Laboratórium spotrebiteľských štúdií. 
Unikátne pracovisko predstavuje originálny kon-
cept, zrealizovaný skupinou odborníkov a  nadšen-
cov pre inovatívne výskumné riešenia s využitím 
najnovších technológií. 

Pod metodickým vedením Ing. Jakuba Berčíka, 
PhD., s podporou Katedry marketingu a obchodu, 
vedenia FEM a SPU v Nitre, ako aj vďaka partne-
rom a sponzorom vznikol priestor pre prepojenie 
vedy, vzdelávania, základného, aplikovaného i ko-
merčného výskumu v tom najmodernejšom poní-
maní.                                    r


