
Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a 
študenti,  
opäť tu máme adventné obdobie, ktorého za-
vŕšením sú vianočné sviatky a Štedrý deň, predo 
dvermi je aj Nový rok.  Hoci tieto sviatky k nám 
prichádzajú každý rok, aj tak ich očakávame s 
neopakovateľným pocitom a vnímame ich ako 
nové, symbolizujúce pocit spolupatričnosti, ra-
dosti a pohody.  V mojom ponímaní sú o to kraj-
šie, lebo sú nádhernou symbiózou komunitného 
a rodinného sviatku, ktorý oslavuje celá naša 
spoločnosť, každý však do neho vnáša to svoje 
jedinečné, rodinné, tradičné, ale aj krajové či re-
gionálne. Aj naša akademická obec, ktorú tvoria 
študenti a zamestnanci pochádzajúci z rôznych 
kútov našej krajiny, je skvelým príkladom týchto 
slov. Nový rok – to sú vždy nové nádeje, nové plá-
ny, presvedčenie, že zajtrajší deň bude ešte lepší 
ako dnešný. Veríme, že čo si počas tohto obdobia 
zaželáme, sa aj naplní. Zaželajme si teda, aby v ži-
vote každého z nás, v celej spoločnosti, prebie-
hali zmeny iba k lepšiemu. Aby sme boli zdraví a  
nielen záver roka, ale celý nastávajúci rok prežili v 
tvorivej atmosfére  na báze kvalitných medziľud-
ských vzťahov.  
Zároveň mi dovoľte poďakovať sa za odvedenú 
a efektívnu prácu všetkým, ktorí prispeli k úspeš-
nému rozvoju našej univerzity.  

Pevné zdravie a všetko najlepšie v roku 2019
praje Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre

Akademické senáty  Fakulty ekonomiky a ma-
nažmentu a Fakulty agrobiológie a potravino-
vých zdrojov volili kandidátov na dekana na 
funkčné obdobie 2019 – 2023. Na oboch fakul-
tách boli na tento post zvolení súčasní dekani.

V rámci Študentských dní nitrianskych univer-
zít 2018 rektorka SPU doc. Klaudia Halászová 
ocenila študentov, ktorí dosiahli vynikajúce 
študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, 
v športovej alebo kultúrnej činnosti a svojimi 
aktivitami vzorne reprezentovali SPU v Nitre.

Deň kariéry SPU v Nitre vznikol z potreby 
viac prepojiť štúdium a prax. Jeho cieľom je  
sprostredkovať študentom a absolventom 
kontakt so zamestnávateľmi a ponúknuť im 
pracovné príležitosti, možnosti stáží a praxe 
a ďalšie možnosti spolupráce s aplikačnou 
sférou.

Vianočný dar SPU: Pre každého, 
kto má rád atmosféru pokoja 
a krásne melódie

Na čele FEM bude 
dekanka Elena Horská,
FAPZ povedie dekan 
Peter Ondrišík

Pri príležitosti Dňa 
študentstva boli 
ocenení vynikajúci 
študenti SPU
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Tohtoročný Deň kariéry, ktorý sa konal  20. no-
vembra, organizoval rektorát spoločne s fakultami, 
organizačne ho zastrešoval poverený prorektor pre 
zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou Ing. Ivan 
Takáč, PhD.  Ako povedal, každý študent skôr, či ne-
skôr, vstúpi na trh práce a bude potrebovať dobré-
ho zamestnávateľa. „V jeho záujme je získať už v uni-
verzitnom prostredí dobré rady a osobné kontakty.“   

V prezentačných stánkoch študenti mohli získať 
informácie od zástupcov 28 spoločností: AGRI CS 
Slovakia, AGRION - Združenie dodávateľov pôdo-
hospodárskej techniky v SR, AGRO CS Slovakia, 
AGROCONTRACT Mikuláš, AGROTEC Slovensko, 
Danubius Fruct, Dell, OZ Múdry pes, Emilove sady 
- OVD Dvory nad Žitavou, Heineken Slovensko, Kau-
fl and SR, KomAgrartechnik, LEDVANCE, MAHLE 
Behr Senica, Muehlbauer Technologies, ORIFLAME 
SLOVAKIA, Partners Group SK, Plantex, Veselé pri 
Piešťanoch, Ponk, (PONK Coworking), Prvá sta-
vebná sporiteľňa, Regionálna poľnohospodárska a 
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Členovia Akademického senátu FEM SPU v Nitre na 
svojom zasadnutí 21. novembra v prvom kole tajných 
volieb jednomyseľne zvolili za kandidátku na dekan-
ku prof. Dr. Ing. Elenu Horskú, ktorá je na čele fakulty 
od roku 2015. 

Ako uviedla vo svojom vystúpení, naďalej chce bu-
dovať FEM ako modernú a dynamicky sa rozvíjajúcu 
inštitúciu, ktorá aktívne refl ektuje na najnovší ce-
lospoločenský vývoj, snaží sa o výborné výsledky vo 
vede a vzdelávaní, má dobré meno doma i v zahraničí, 

pokračovanie na strane 2
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Príjemné Vianoce 
a šťastný nový rok

Deň kariéry umožnil 
stretnutie študentov 
so zástupcami fi riem   

Advent je vhodným obdobím na to, aby sme sa trochu zastavili a pripravili sa na vianočné sviatky. Výstava Pred-
vianočná nálada, ktorú pripravila Botanická záhrada SPU, ponúkla námety a inšpirácie na vytvorenie vlastných 
vianočných dekorácií. Viac na str. 5                              Foto:  za

Slávnostné oceňovanie 18 študentov bakalárskych, 
inžinierskych a doktorandských študijných progra-
mov, na ktorom sa zúčastnili aj dekani a prodekani 
fakúlt, sa konalo 19. novembra pri príležitosti Medzi-
národného dňa študentstva, ktorý si pripomíname aj 
ako Deň boja za slobodu a demokraciu. V úvode zú-
častnených v mene celého vedenia SPU privítala rek-
torka doc. K. Halászová. Pamätný deň - 17. november 
- v spoločensko-historických súvislostiach priblížil 

Foto: za

V stánku Slovenskej sporiteľne      Foto: za

Vianoce sú časom obdarovávania sa. Nielen však 
hmotnými darčekmi, ale najmä láskavými slovami, 
vytvorením neopakovateľnej príjemnej atmosféry, 
napĺňaním ušľachtilých cieľov. V zmysle tejto fi lozo-
fi e sa pod záštitou rektorky SPU v Nitre Klaudie Ha-
lászovej 11. decembra v aule univerzity konal tradičný 
slávnostný koncert Vianočný dar SPU. 

Ako povedala rektorka, je to dar bývalým a súčas-
ným zamestnancom univerzity, ako aj študentom. 
Všetkým popriala, aby sme boli k sebe dobrí, „lebo 
len vtedy budeme dobrí“.  

Slávnostný koncert, ktorý moderovala Danka Mo-
ravčíková a Roderik Virágh, opäť priniesol vystúpenia 
obľúbených umelcov. Folklórny súbor Zobor obda-
roval účastníkov úryvkom z vianočnej omše z Mane 
a vinšmi zo všetkých kútov Slovenska, Cimbalová 
hudba ZOBOR,  Milan Veróny a superstarka Lucia 
Bakayová zapálili ohníky v duši aj rómskymi ľudový-
mi piesňami. Skvelý huslista Viliam Hubinský vystúpil 
so skladbou J. S. Bacha a G. Dinica. Čerešničkou na 
torte bolo vystúpenie bratov Malachovských. V po-
daní Martina zaznela Ária toreadora z opery Carmen 
a umelcova obľúbená pieseň I Got Plenty o‘ Nuttin 

z opery Porgy a Bess, Sväťo sa predstavil skladbou s 
Úsmevom a šlágrom Len bez ženy z operety Modrá 
ruža. Záver koncertu si hudobníci spoločne s účast-
níkmi koncertu zaspievali koledu Búvaj dieťa krásne 
a Tichá noc. 

Sprievodným podujatím bolo Vianočné mestečko 
pod Aulou SPU. Tento rok dostali priestor na svoju 
prezentáciu občianske združenia, chránené dielne, 
ako aj zamestnanci a absolventi SPU, ktorí sa venujú 
drobnému remeselníctvu.                                  rch

Jedinečným hudobným zážitkom bolo vystúpenie súro-
dencov Martina a Sväťa Malachovských        Foto:  za

Foto: Ján Csillag
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Realizácia úspešných projektov 
podporených z grantového programu 
MENÍM MOJE MESTO 

Zelené oddychové zóny pre študentov sú bežnou súčasťou moderných univerzít. Po-
skytujú im relax a pohodlie v lone prírody. V tomto zmysle SPU v Nitre zrekultivovala 
priestor za ŠD Akademická, ktorý slávnostne sprístupnili 15. novembra. Bude slúžiť štu-
dentom, ale aj širokej verejnosti.

Pri príležitosti Dňa 
študentstva boli ocenení 
vynikajúci študenti SPU
poverený prorektor pre vzdelávaciu činnosť a ECTS 
doc. Milan Šimko. V ďalšej časti programu spolu s 
povereným prorektorom pre vedu a výskum prof. 
Zdenkom Tkáčom, predstavili študentov, ktorým bol 
za vzornú reprezentáciu SPU udelený ďakovný list 
a motivačné štipendium. Ocenenie si prevzali z rúk 
rektorky SPU. 

Za FAPZ si ocenenie prevzala Melina Korčok  
(3. ročník bak. št.), Bc. Veronika Sýkorová (1. roč. 
inž. št.), Ing. Mária Holovičová (3. roč. dokt. št.), za 
FBP Veronika Koláriková (3. roč. bak. št.), Bc. Pet-
ra Kovalčíková (2. roč. inž. št.), Ing. Ján Kovarovič 
(3. roč. dokt. št.). FEM ocenila výsledky Bc. Filipa 
Tkáča (1. roč. inž.. št.), Bc. Martina Maňovského (1. 
roč. inž. št.), Ing. Petronely Tarinovej (3. roč. dokt. 
št.), FEŠRR Bc. Filipa Marinova (1. roč. inž. št.), Mgr. 
Jána Gaduša  (3. roč. dokt. št.) a Ing. Zuzany La-
zíkovej (2. roč. dokt. št.). FZKI navrhla na ocenenie 
Bc. Richarda Bohuša (2. roč. dokt. št.), Bc. Róberta 
Rotha (2. roč. inž. št.), Ing. Vladimíra Kissa (3. roč. 
dokt. št.), TF Bc. Patríciu Feriancovú (2. roč. inž. št.), 
Bc. Mareka Mojžiša (2. roč. inž. št.) a Ing. Matúša 
Bilčíka (2. roč. dokt. št.). 

Ako povedala rektorka doc. K. Halászová, humaniz-
mus a demokracia sú základom zmýšľania na každej 
univerzite. „Vážime si mladých talentovaných ľudí, 
ktorí excelentne prezentujú  akademické prostredie 
a jeho viacero podôb, nielen štúdium a vzdelávanie, 
ale aj kultúru,  šport, voľnočasové aktivity.“  Oce-
neným študentom zablahoželala a poďakovala za 
vzornú reprezentáciu univerzity. Zároveň im popria-
la veľa ďalších úspechov a vyzvala ich na diskusiu, 
vyslovenie podnetov a návrhov pre fakulty, ako by 
mohli byť ešte viac nápomocné motivovať študentov 
k podávaniu vynikajúcich výkonov.    

Za ocenených sa vedeniu poďakovala doktorandka 
FAPZ Ing. M. Holovičová.                                             rch
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Na čele FEM bude  
dekanka Elena Horská,  
FAPZ povedie  
dekan Peter Ondrišík

poskytuje priaznivé pod-
mienky pre tvorivú prácu 
jednotlivcov i pracovných 
kolektívov a vytvára rámec 
pre pocit spolupatričnosti 
a hrdosti zamestnancov a 
študentov na príslušnosť 

k svojej fakulte a dosiahnutým výsledkom.  V oblasti 
vzdelávania je jej cieľom rozširovať sieť partnerských 
konzorcií univerzít a stredných škôl v krajinách stred-
nej a východnej Európy, ako aj stabilizovať medziná-
rodné programy, ktoré v súčasnosti na fakulte ponú-
kajú.  Ďalším cieľom je podporiť mladých učiteľov pri 
kvalifikačnom raste, predstaviť nové odborno-diskus-
né podujatie pre doktorandov tzv. Vedeckú kaviareň, 
mobilizovať tvorivý potenciál aktívnych študentov a 
zapojiť ich do výskumu a projektovej činnosti na fa-
kulte. Okrem iného sa bude snažiť priviesť na FEM 
kvalitných záujemcov o doktorandské štúdium zo za-
hraničia a získať zdroje na vytvorenie postdoktorand-
ských miest výskumníkov. 

Na zasadnutí Akademic-
kého senátu FAPZ SPU 
v Nitre, ktoré sa konalo 
28. novembra, bol v pr-
vom kole tajných volieb 
jednomyseľne zvolený za 
kandidáta na dekana FAPZ 

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., ktorý fakultu viedol 
uplynulé štyri roky.  Vo svojom volebnom programe 
sa zameral na tri hlavné oblasti – výchovno-vzdelá-
vaciu, vedeckovýskumnú a personálnu. V oblasti 
výchovno-vzdelávacej je jeho prioritou zabezpečiť 
aktivity v súvislosti s klesajúcim počtom študentov, 
otvoriť fakultu pre nové prestížne študijné programy 
v súlade s požiadavkami modernej praxe, urobiť au-
dit súčasných študijných programov  a inovovať nie-
ktoré existujúce, vytvárať double degree programy, 
podporovať internacionalizáciu štúdia, posilňovať 
mobility študentov a pedagógov, zvýšiť počet zahra-
ničných učiteľov prednášajúcich na FAPZ či zapojiť 
študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štú-
dia do vedeckovýskumnej činnosti. Zdôraznil tiež, že 
je nevyhnutné vytvárať na FAPZ silné vedecké tímy 
vzájomne prepojené nielen medzi fakultami SPU, 
ale aj s domácimi a zahraničnými partnermi a zvý-
šiť úsilie a aktivitu pri získavaní domácich a medzi-
národných projektov. Ako uviedol, na FAPZ plánujú 
vytvoriť grantovú agentúru na podporu mladých vý-
skumníkov do 35 rokov.               rch

Fontána pred súdom v novom šate.   
S projektom uspeli pedagogičky z FZKI
Fontána pre Okresným súdom na Štúrovej ulici v Nitre dostala novú tvár vďaka úspešné-
mu projektu Fontána NR. 

Uspeli s ním pedagogičky z Katedry záhradnej 
a krajinnej architektúry (KZKA) Fakulty záhrad-
níctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Ing. 
Denisa Halajová, PhD., a Mgr. art. Soňa Bellérová. 
Projekt bol podporený sumou 5-tisíc eur z gran-
tového programu Mením moje mesto. Ako pove-
dala Ing. D.  Halajová, vedúca KZKA, na otvorení 
fontány 19. novembra, ich cieľom bolo upozorniť 
na problematiku verejných priestorov v našom 
meste. „Toto verejné miesto bolo už dlhé roky 

zanedbané, a keďže sa nachádza v centre mesta, 
malo by patriť k tým najexkluzívnejším priestorom 
v Nitre,“ konštatovala. Projekt v návrhovej časti 
pedagogičky realizovali so študentkami 4. ročníka 
KZKA. 

Objekt je zároveň mobiliárom. „Chceli sme vy-
tvoriť ukážku alternatívy, že aj takto sa to dá rie-
šiť,“ vysvetlila nám zámer S. Bellérová. Dodala, že 
prírodné drevené obloženie by malo zvlhčovať 
tento priestor mesta.  

Kreatívny prístup skultivovať fontánu pred bu-
dovou súdu ocenila aj Eva Vargová z NKN a ve-
dúca manažérka SO pre IROP z MsÚ v Nitre Ka-
tarína Koncošová. Ako uviedla, veľmi dôležitá je 
mobilizácia obyvateľov mesta, aby sami rozho-
dovali o tom, aké zmeny by uvítali v priestoroch, 
v ktorých žijú a trávia svoj čas. Zároveň vyslovila 
želanie, aby sa v budúcnosti podarilo na úspešné 
projekty získať ešte väčšie finančné prostriedky 
ako doteraz.         

  Renáta  Chosraviová

V rámci projektu Chill out zone vznikla  
na SPU nová oddychová zóna

Za vedenie univerzity sa na otvorení zelenej zóny 
zúčastnil poverený prorektor doc. Tomáš Tóth, za 
mesto Nitra vedúca manažérka SO pre IROP Kata-
rína Koncošová. Pozvanie prijal aj dekan FBP prof. 
Ján Tomáš. Zúčastneným hosťom a študentom sa 
prihovoril zodpovedný riešiteľ projektu Ing. Marcel 
Golian, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva.    

Ako uviedol, chýbajúce „outdoorové“ zázemie v 
areáli SPU pre študentov a širokú verejnosť bolo 
vytvorené v rámci projektu Chill out zone, ktorý 
realizovali študenti FZKI pod vedením Katedry ze-
leninárstva a Katedry záhradnej a krajinnej archi-
tektúry. Projekt patril k dvanástke úspešných pro-
jektov, ktoré získali podporu z grantového progra-
mu Mením moje mesto. Cieľom programu, ktorý 
vyhlásilo mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou 
komunitnou nadáciou, je zlepšiť kvalitu verejných 
priestranstiev a miestnych lokalít, obnoviť ich či 
oživiť. O podpore  projektov rozhodla verejnosť v 
online hlasovaní. Projekt Chill out zone, v celkovej 
hodnote 6-tisíc eur, bol podporený sumou 5-tisíc 
eur s 10-percentnou spoluúčasťou SPU. 

Zelená oddychová zóna je vybudovaná z prírod-

ných materiálov v kontexte s prostredím - štýlové-
ho paletového posedenia s výsadbou bylinných a 
okrasných záhonov a ovocných drevín. Paletové 
posedenie tvorí šesť modulov, ktoré symbolizujú 
šesť fakúlt SPU. Každý modul obsahuje rôzne in-
formácie o fakulte i univerzitných pracoviskách. 
My sme sa za okamih dozvedeli napríklad, koľko 
predmetov učia na FBP, koľko učiteľov je na kaž-
dej fakulte, koľko počítačov je na univerzite, ale aj 
to, že v rámci projektu bolo vysadených 200 rast-
lín, medzi nimi napr. Miscanthus. Druhová skladba 
rastlín zelenej oddychovej zóny je uvedená na 
module FZKI. 

„Priestor si študenti pretvorili tak, aby sa v 
ňom cítili čo najlepšie,“ hovorí Ing. M. Golian.  
Dodáva, že rekultivačné práce týmto nekončia. 
Areál by mal prejsť postupnou rekonštrukciou. 
„Našou ambíciou je, aby vytvorená plocha aj pa-
sívne vzdelávala. S týmto cieľom budú napríklad 
umiestnené  na vysadených stromoch a bylinách 
informačné menovky. Postupne v oddychovej 
zóne plánujeme vysadiť ďalšie stromy, ale aj jedlé 
byliny či osadiť infopanely o histórii a súčasnosti 
univerzity,“ uzatvára M. Golian.

Deň kariéry umožnil 
stretnutie študentov  
so zástupcami firiem   

 NESTLÉ DAY 2018

potravinárska komora Trnava, Samsung Electronics 
Slovakia, Slovenská sporiteľňa, Slovenské farmárske, 
družstvo VITA-ZEL & COMPANY,  Zeleninárska, druž-
stvo pestovateľov, ZF Slovakia, ZKW Slovakia.

Súčasťou podujatia boli prezentačné prednášky zú-
častnených firiem na fakultách SPU a tematické work- 
shopy pre študentov.

Už tradične v rámci programu Dňa kariéry sa záu-
jemcovia mohli dozvedieť ako napísať CV, aby zaujali, 
čo hovoriť na pohovore, aby ich prijali. Skúsený od-
borník z oblasti ľudských zdrojov Ľubomír Dranga z 
OZ Múdry pes, ktoré od roku 2014 organizuje kariér-
ne workshopy pre študentov vybraných stredných 
a vysokých škôl, prišiel aj s novinkou - informáciami 
ako vybudovať svoju značku cez LinkedIn. 

Podujatie obohatila aj výberová prednáška Mariána 
Kéryho, podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja a poslanca NR SR o rozvojových zámeroch NSK. 
Príležitosť navštíviť Kariérny deň využilo stovky štu-
dentov.                                                              rch                                                                                                            

V rámci univerzitného dňa kariéry sa 19. novem-
bra v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu 
uskutočnil prvý ročník podujatia NESTLÉ DAY, ktoré 
zorganizovala Katedra manažmentu (KM). Spoloč-
nosť NESTLÉ zastupovalo päť špičkových manažérov 
z oblasti korporátnej komunikácie, ľudských zdrojov 
a obchodu. Traja stážisti v stánku sa venovali pre-
zentácii spoločnosti, jej činnosti a produktov, ako aj 
možností pre študentov či absolventov v rámci bu-
dovania ich kariéry. Po stretnutí  manažérov NESTLÉ 
s dekankou FEM a zástupcami KM, na ktorom riešili 
možnosti rozvoja spolupráce, si asi sto študentov vy-
počulo prednášku o tvorbe efektívnych pracovných 
tímov. Následne v rámci predmetu organizácia mana-
žérskej práce simuloval náborár spoločnosti NESTLÉ 
s vybranými študentmi 5. ročníka MAP Assessment 
centrum ako súčasť výberového konania.               KM

Národné Centrum 
Programu Baltickej 
univerzity SPU

Cieľom bolo prerokovať doterajšie aktivity, akč-
né plány a zámery siete Baltickej univerzity. Za 
Slovenské národné centrum Baltickej univerzity, 
ktoré sídli na SPU v Nitre, sa na stretnutí zúčastni-
la jeho riaditeľka Ing. Barbora Čakovská, PhD.

Ako nás informovala, cieľom BUP a národných 
centier je podporovať kľúčovú úlohu univerzít 
v demokratickom, mierovom a trvalo udržateľ-
nom rozvoji. To sa dosiahne rozvíjaním univer-
zitných kurzov, podporou interdisciplinárnych 
výskumných aktivít a účasťou na transdisciplinár-
nych projektoch v spolupráci s úradmi a obcami.

„Učitelia, doktorandi a študenti všetkých roční-
kov majú počas celého roka možnosť  zúčastňo-
vať sa na aktivitách BUP v pobaltských a členských 
krajinách, tým zvyšovať svoje jazykové kompeten-
cie a vytvárať si sieť, ktorá prispeje k ich osob-
nostnému či vedeckému rozvoju. Aktivity BUP 
budú pravidelne prezentované na stránke Národ-
ného centra Programu Baltickej univerzity SPU,“ 
povedala riaditeľka.                       rch

Na  Univerzite v Uppsale vo Švédsku sa  
7. - 9. novembra uskutočnilo stretnutie ria-
diteľov národných centier Programu Baltic-
kej univerzity (BUP). 

Foto: za

Foto: za
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V rámci prezentačnej a propagačnej činnosti je 
každoročnou jesennou tradíciou vo VC ABT organi-
zovanie verejného vedeckého podujatia Deň vedy VC 
ABT. Obsahovo je zamerané na popularizáciu sme-
rovania a aktuálnych trendov v rôznych výskumných 
oblastiach. Minulé ročníky boli orientované na prob-
lematiku nanotechnológií, resp. poľnohospodárstva, 
pôdy a potravín v svetle sociálno-vednej reflexie. 
Myšlienkou tohtoročného 3. ročníka bolo priblížiť 
verejnosti perspektívnu úlohu VC ABT pre vedecký 
rozvoj SPU a inovácie v oblasti poľnohospodárstva 
a potravinárstva.  Ako informovala riaditeľka VC ABT 
doc. Tatiana Bojňanská, priestory centra sú prístup-
né na riešenie výskumných úloh štandardne pre od-
borných riešiteľov, ktorí pracujú v špecializovaných 
laboratóriách. Príležitostne si však priestory možno 
prezrieť počas  pravidelne organizovaných podujatí 
ako je uvedený Deň vedy VC ABT, Prezentačný deň 

VC ABT, alebo príležitostných akciách ako Svet vedy 
VC ABT 2017 či počas Dní otvorených dverí. Okrem 
toho sú v priestoroch centra vítaní hostia univerzity 
a fakúlt. V uplynulom období to boli návštevníci zo 
zahraničných univerzít, vedecko-vzdelávacích inšti-
túcií, fariem či agropotravinárskych firiem. Aktivity 
špecializovaných laboratórií a využitie výskumnej in-
fraštruktúry mali možnosť bližšie spoznať výskumní-
ci, pedagógovia alebo zahraniční odborníci z praxe z 
mnohých krajín celého sveta. Pozornosť návštevní-
kov pútajú moderne zrekonštruované priestory, ale 
aj špičkové prístroje koncentrované pod jednou stre-
chou. VC ponúka vhodné podmienky technického 
zázemia pre integráciu rozhodujúcich výskumných 
aktivít a pre spoluprácu s inými výskumnými inštitú-
ciami. 

„Nadviazanie aktívnych vzťahov je kľúčovým bo-
dom pre vytvorenie domácich aj zahraničných part-
nerstiev a rozšírenie pôsobnosti v aplikačnej praxi, 
najčastejšie formou implementácie výskumných 
projektov alebo formou transferu poznatkov do pra-
xe. V tejto súvislosti bolo vo výskumnom centre za 
posledné mesiace venované intenzívne úsilie prípra-
ve projektov v rámci výzvy na podporu inovácií pro-
stredníctvom priemyselného výskumu a experimen-
tálneho vývoja. Aktuálne je pozornosť sústredená na 
dopytovo-orientované projekty Operačného progra-
mu Výskum a inovácie na podporu dlhodobého 
strategického výskumu a na projekty na podporu vý-
skumno-vývojových kapacít v oblasti zdravých potra-
vín a životného prostredia,“ informovala riaditeľka.        

Mgr. Jana Bilčíková, VC ABT

Ako nás informovala odborná garantka progra-
mu doc. Margita Čanigová z Katedry hodnotenia 
a spracovania živočíšnych produktov (KHSŽP), Mi-
nisterstvo školstva VVaŠ SR  potvrdilo SPU v Nit-
re akreditáciu tohto vzdelávacieho programu 30. 
januára 2018. Ako lektorka v programe pracovala 
aj prof. Dana Tančinová, z Katedry mikrobiológie, 
Ing. Viera Ducková, PhD., z KHSŽP, Ing. Peter Zajác, 
PhD., a Ing. Jozef Čapla, PhD., obaja z Katedry hy-
gieny a bezpečnosti potravín.

„O vzdelávací program bol veľký záujem. Boli 
sme však trochu v rozpakoch, keď sme zistili, aké 
vzdelanie majú účastníci ukončené. Nebol totiž me-
dzi nimi ani jeden, ktorý by mal vzdelanie v oblasti 
potravinárstva alebo poľnohospodárstva. To nás 
len utvrdilo v tom, že uskutočniť takýto vzdeláva-
cí program má zmysel,“ hovorí doc. M. Čanigová. 
Pre prvý „štartovný“ program vybrali 13 záujemcov, 
ostatní boli informovaní, že program sa uskutoční 
znovu v zimných mesiacoch, keď je  predsa len me-
nej práce, napr. na salašoch.

Rozsah kurzu bol 40 hodín a účastníci postup-
ne získali informácie o rozdelení syrov do skupín 
podľa technológie ich výroby. „Dozvedeli sa, kto-
ré zložky a vlastnosti mlieka sú rozhodujúce pre 
výrobu syrov, či už z pohľadu ich kvality, ale aj vý-
ťažnosti výroby. Sami účastníci si mohli odskúšať 
jednoduché stanovenia vybraných parametrov 

kvality mlieka. Niekoľko hodín programu bolo ve-
novaných aj mikrobiológii surového mlieka a sy-
rov. Mnohí absolventi programu si zrejme až po 
prednáške z mikrobiológie uvedomili, čo všetko 
môžu pri výrobe syrov pokaziť a dokonca aj ohroziť 
zdravie konzumentov. Tieto získané vedomosti z 
mikrobiológie mlieka si mohli utvrdiť aj prakticky,“ 
vysvetľuje doc. M. Čanigová. 

V septembri boli pracovníčky KHSŽP na odbe-
re vzoriek mlieka a parených syrov v rámci APVV 
programu. Vzorky sa odoberali vo veľkých priemy-
selných mliekarniach, družstevných mliekarniach 
a u farmárov. Účastníci programu mohli porovnať 
mikrobiologickú kvalitu surového mlieka priváža-
ného do veľkých mliekarní z družstiev a od malých 
farmárov a zároveň aj mikrobiologickú kvalitu vyro-
bených syrov. „Mnohí si zrejme uvedomili, že zákla-
dom výroby je hygiena, ktorá, žiaľ, u mnohých far-
márov veľmi pokrivkáva. Pri vyhodnotení kvasnej 
skúšky jedna z účastníčok programu, ktorá prinies-
la vzorky mlieka z družstevnej mliekarne, pochopi-
la, prečo majú väčšie problémy s mikrobiologickou 
kvalitou syrov vyrobených z kravského mlieka v po-
rovnaní s kvalitou syrov z ovčieho mlieka,“ konšta-
tuje doc. M. Čanigová. Účastníci programu sa tiež 
dozvedeli o syridlách, najmä ich vlastnostiach. Mali 
možnosť otestovať si vlastnosti syridiel a vypočítať 
si dávku syridla do mlieka. „Zistili, že nie vždy je in-
formácia z internetu o „štamprlíkovom“ alebo „ly-
žičkovom“ dávkovaní syridla „správna“. Mnohí, hoci 
už vyrábajú syry, nemali vedomosti, že pri výrobe 
syrov treba používať aj čisté mliekarenské kultúry.  
Správna kultúra prispieva k výrobe kvalitných sy-
rov, vďaka nej sa dajú ovplyvniť senzorické vlast-
nosti syrov a predísť mnohým chybám syrov. Žiaľ, 
mnohým slovenským „gurmánom“ chutia „vržďa-
vé“ syry, ktoré len dokazujú neznalosť niektorých 
výrobcov o funkcii čistých mliekarenských kultúr. 
Účastníci programu na veľkom súbore fotografií 
nekvalitných syrov (syry z rôznych súťaží farmá-

rov, zo salašov, ale aj priemyselných mliekarní) mali 
možnosť vidieť, ako sa aplikáciou čistých mlieka-
renských kultúr do mlieka dalo predísť niektorým 
chybám syrov. Mnohí, ktorí už vyrábajú syry, si oči-
vidne vydýchli, keď sa dozvedeli, že trhliny v syre 
sú väčšinou len dôkazom nesprávneho formova-
nia syrov. Zato atypické „orechovité“ oká v syroch 
mnohým dlho vŕtali v hlave,“ podotýka odborníčka. 

Účastníci programu sa učili v jednoduchých pod-
mienkach vyrábať tri základné skupiny syrov: čer-
stvé mäkké syry, syry s nízkodohrievanou syrovi-
nou a vysokodohrievanou syrovinou. Pochopili, že 
varírovaním niektorých podmienok výroby možno 
vyrobiť syr iných vlastností. Naučili sa tiež pripravo-
vať soľné roztoky a dozvedeli sa o tom, čo sa deje 
pri zrení syrov. 

Tiež sa učili pripravovať sanitačné roztoky, vďaka, 
ktorým sa dá výrazne ovplyvniť hygiena získavania 
a spracovania mlieka na mliečne výrobky. Získali aj 
informácie o tom, ako majú postupovať pri regis-
trácii svojej farmy, ako sa majú správne označovať 
syry a čo všetko zahŕňa správna výrobná prax.

Vzdelávací program bol ukončený písomnou 
skúškou a udelením Osvedčenia o absolvovaní 
akreditovaného kurzu. Absolventi na záver skon-
štatovali, že získali ucelené, praktické a cenné po-
znatky. 

„Záujemcov o výrobu mliečnych výrobkov treba 
vzdelávať, pretože učňovské a stredoškolské štú-
dium v oblasti spracovania mlieka na Slovensku 
prakticky neexistuje. Začínajú chýbať aj vysokoškol-
sky vzdelaní potravinárski technológovia. Nadšenci 
potom pracujú systémom pokus omyl a vo väčšine 
prípadov ani nevedia, kde omyl nastal. Pozitívna 
je skutočnosť, že EÚ podporuje farmárov, ale na 
druhej strane sa nesmie zabudnúť aj na ich celo-
životné vzdelávanie,“ uzatvára garantka programu 
doc. M. Čanigová.

Ďalší program by sa mal uskutočniť v januári 
2019.                       Renáta Chosraviová

Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva prvýkrát realizovala od 21. septem-
bra do 5. októbra vzdelávací program syrárstvo. Primárne bol určený pre začínajúcich farmárov a záujemcov o spracovanie mlieka na 
syry, ako aj pre pracovníkov malých družstevných mliekarní so zameraním na výrobu syrov. Zaujímalo nás, aký bol záujem o uvedený 
program a čo všetko sa účastníci mohli v rámci neho dozvedieť.

Jednou z úloh Výskumného centra AgroBioTech ako celouniverzitného pracoviska je pro-
pagácia výskumných činností a zviditeľňovanie SPU ako významnej výskumnej univerzity. 

Druhé Medzinárodné 
vedecké dni v NesvadochMáme prvých absolventov akreditovaného 

vzdelávacieho programu syrárstvo

Cieľom podujatia bolo informovať o aktuálnych 
problémoch ekonomiky, informatiky a manažmentu 
podnikateľských subjektov a regionálnej ekonomiky, 
manažmentu miestnych samospráv, ekonomickej a 
občianskej bezpečnosti podnikateľských subjektov 
a samosprávnych územných celkov, ako aj o činnosti 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 

Na príprave a úspešnom priebehu konferencie sa 
výraznou mierou podieľala doc. Monika Hudáková a 
Ing. Janka Beresecká, PhD., z SPU v Nitre  a Ing. Michal 
Levický zo Slovenskej akadémie pôdohospodárskych 
vied. V úvodnom vystúpení prof. Vladimír Gozora 
zrekapituloval doterajšie výsledky Odboru ekonomi-
ky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospo-
dárskych vied. V príspevku Ekonomická bezpečnosť 
podnikov v prihraničných regiónoch zdôraznil, že 
veda a výskum sú východiskovou základňou technic-
ko-technologických a organizačných inovácií, rastu 
produktivity práce a hospodárskeho rastu. V nepo-
slednom rade determinujú kultúrno-spoločenský 
a sociálny rozvoj. Podčiarkol, že súčasťou vedecko- 
výskumnej činnosti je najmä cieľavedomý agrárny 
ekonomický výskum, na ktorom sa dlhodobo po-
dieľajú najmä mladí vedeckovýskumní pracovníci, 
doktorandi a študenti. Tiež informoval, že ťažisko ich 
činnosti bolo a je na univerzitách a rezortných vý-
skumných pracoviskách. 

Rokovanie bolo rozdelené do dvoch sekcií: Ekono-
mická bezpečnosť podnikov a Regionálny rozvoj. V 
rámci zasadnutia a diskusie vystúpili viacerí vedeckí 
pracovníci vrátane zahraničných. O využití exaktných 
metód vo vedeckej príprave najmä mladých adeptov 
a práci s literatúrou pri písaní vedeckých príspevkov 
a publikačnej činnosti hovoril prof. Ladislav Kabát. V 
sekciách dominovali vedecké príspevky doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov. 

V rámci konferencie boli ocenení vedeckí pracov-
níci: prof. Ondrej Hronec, prof. Viera Cibáková, prof. 
Ladislav Kabát, prof. Alojz Podolák, prof. Jozef Viš-
ňovský, prof. Ľudmila Nagyová, Ing. Jozef Svetlanský, 
PhD., PhDr. Stanislav Buchta, CSc., prof. Štefan Mihi-
na a Ing. Dagmar Matošková, PhD.                                         

Monika Hudáková,  Milan Kupecký

Katedra manažmentu Fakulty ekonomiky 
a manažmentu SPU v Nitre bola spoluorga-
nizátorom Medzinárodných vedeckých dní 
2018, ktoré sa konali 7. novembra  v Agro-
rente Nesvady.

Účastníci workshopu            Foto: archív FAPZ

Laboratórium 
spotrebiteľských štúdií 
zaujalo aj veľvyslanca 
Spojeného kráľovstva

FEŠRR: Spolupráca 
s Univerzitou Pardubice

Aktuálne z Výskumného centra AgroBioTech

Ocenenie si prevzal aj dekan FEM v rokoch 1989 – 
1994 prof. Jozef Višňovský (vľavo)   Foto: archív MH

V rámci vlaňajšieho Dňa vedy VC ABT absolvovali 
prehliadku výskumného centra stovky návštevníkov, 
najmä študentov stredných škôl                   Foto: ZK

Vďaka mediálnej podpore, s ktorou sa stretlo otvo-
renie Laboratória spotrebiteľských štúdií Fakulty 
ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, prejavili via-
ceré subjekty a osobnosti záujem o výskumné mož-
nosti tohto unikátneho pracoviska. Medzi nimi bol aj 
britský veľvyslanec na Slovensku Andrew Garth (na 
snímke s dekankou prof. E. Horskou), ktorý navštívil 
FEM 23. novembra. Veľvyslanec sa zaujímal aj o pa-
tentované technológie. Na stretnutí s dekankou FEM 
prof. Elenou Horskou a vedúcim laboratória Ing. Ja-
kubom Berčíkom, PhD., spoločne uvažovali o poten-
ciálnej projektovej a vedeckovýskumnej spolupráci s 
britskými subjektmi pôsobiacimi na Slovensku.

Laboratórium spotrebiteľských štúdií, ktoré bolo 
na FEM SPU v Nitre slávnostne otvorené 16. októbra 
2018, predstavuje simulovaný predajný priestor na 
podrobné skúmanie nákupného procesu, rozhodo-
vania kupujúceho a trénovanie praktického retailin-
gového merchandisingu.                 r

Odborník z uvedenej fakulty Ing. Jan Fuka, PhD., 
je spoluautorom vedeckého príspevku P. Fandel a 
kol: Effect of Decentralisation Policies in Public Ad-
ministration on Efficiency of Local Governments in 
Central Europe – the Case of Czech Republic and 
Slovakia, prezentovaného na piatej medzinárodnej 
konferencii SGEM 2018 vo Florencii v Taliansku. V 
polovici novembra (14. 11.) prijal pozvanie na výbe-
rovú prednášku u prof. Eleonóry Marišovej v rámci 
správneho práva. Prednášal na tému Etika vo verejnej 
správe študentom druhého stupňa ŠP verejná správa 
a regionálny rozvoj. Študenti mali tak možnosť roz-
šíriť si vedomosti o kompetenciách, reforme a práci 
úradníkov vo verejnej správe.                  EM

Ilustračné foto: IT

Foto: Tomáš Poláčik

Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja SPU v Nitre od svojho vzniku spolupra-
cuje s Univerzitou Pardubice, Fakultou ekono-
micko–správní, pozýva a vysiela pedagógov na 
prednáškové pobyty, konferencie a realizuje 
spoločný výskum. 
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V rámci podujatia 27 študentov študijného 
programu manažment podniku s dvoma pedagóg-
mi – doc. Ľubomírom Paškom a autorkou článku, 
26. októbra navštívili Agropenzión Adam v Podkyla-
ve. O fungovaní tejto akciovej spoločnosti nás infor-
moval prokurista Ing. Vojtech Tĺčik, PhD. Vysvetlil, že 
Agropenzión Adam v Podkylave je dcérska spoloč-
nosť v rámci uzavretej rodinnej firmy TBS, akciová 
spoločnosť, Stará Turá, že je to samostatná hospo-
dárska a organizačná jednotka. Základnou podnika-
teľskou aktivitou agropenziónu sú turistické služby, 
doplnkovou činnosťou je poľnohospodárska výro-
ba, ktorou si zabezpečuje surovinovú základňu pre 
stravovacie služby. Manažment sa diverzifikáciou 
podnikateľských činností snaží o ich vzájomné pre-
pojenie.

Produkcia biopotravín
Základným cieľom poľnohospodárskej výroby v 

TBS je poskytnúť hosťom agropenziónu v maximál-
nej miere zdravé vlastné biopotraviny. Spoločnosť 
TBS je registrovaná v systéme ekologického poľno-
hospodárstva od 1. 7. 2002. V roku 2005 získala od 
ÚKSUP Bratislava Osvedčenie o spôsobilosti na vý-
robu produktov ekologického poľnohospodárstva. 

Rastlinná výroba
Rastlinnú výrobu možno charakterizovať ako mo-

nolitickú, keďže sa špecializuje len na kultúry lúk a 
pasienkov na výmere 270 hektárov poľnohospo-

dárskej pôdy. Z toho vlastná pôda predstavuje 18 
hektárov a prenajatá 252 hektárov. Agropenzión 
nemá ornú pôdu, nepestuje žiadne plodiny pre po-
treby penziónu, v plnom rozsahu ich nakupuje. Celá 
výmera pôdy sa obrába len ako lúky a pasienky, kto-
ré sú rozdelené do oplôtkového pasienkového sys-
tému s priemernou výmerou jedného pasienka asi 
25 ha. Okrem pasenia dobytka na pasienkoch sa vy-
produkuje seno a senáž pre kŕmenie dobytka v zim-
nom období. Pasienky sa využívajú na ekologický 
chov kráv a mladého hovädzieho dobytka s cieľom 
produkovať ekologické hovädzie mäso a plemenný 
materiál pre ďalšie chovy. Voľným pasienkovým 
chovom zvierat sa zabezpečuje produkcia kvalit-
ných bioproduktov.

Živočíšna výroba
Živočíšnou výrobou sa zaoberajú na Biofarme 

Charolais. Jej názov je odvodený od špeciálneho 
bezrohového dobytka Charolais, ktorý doviezli z 
USA. Ako hovorí Ing. V. Tĺčik, tento dobytok sa vy-
značuje veľmi kvalitným mäsom, produkuje mlieko 
len pre svoje teliatka. Farma bez trhovej produkcie 
mlieka sa nachádza neďaleko agropenziónu, má 
plochu tri hektáre a hosťom umožňuje nazrieť do 
farmárskeho prostredia, pochopiť podstatu agro-
turistiky a života na farme. Dobytok sa pasie v pri-
rodzených podmienkach na pasienkoch bez akého-
koľvek použitia priemyselných hnojív, chemických 

prostriedkov a umelého prikrmovania. Je špecifický 
aj tým, že na pasienkoch likviduje nálety a tým kulti-
vuje krajinu. Na biofarme chovajú hovädzí dobytok 
(kravy, jalovice, mladý dobytok a teľatá), finálnym 
produktom sú býčky s hmotnosťou 300 kg, ktoré sú 
odchované na materskom mlieku a trávnatom po-
raste. Hovädzie biomäso vyprodukované na farme 
sa používa na stravovanie hostí agropenziónu, naj-
mä na prípravu biosteakov. V priebehu roka sa nie-
koľkokrát realizuje predaj mäsa aj formou predaja z 
dvora. Všetko mäso na bitúnku prechádza dôklad-
nou veterinárnou kontrolou.

Značkové regionálne ekoprodukty
Študenti si prezreli aj  ubytovacie zariadenia ag-

ropenziónu. Stravovacie služby firma prevádzkuje 
vo viacerých pohostinských zariadeniach. Príjem-
né posedenie v zariadeniach dotvára štýlová vy-
bavenosť dobovými doplnkami charakterizujúcimi 
slovenské tradície typické pre roľnícku – kopani-
čiarsku gazdovskú usadlosť ako sú hrable, cepy, 
mlynčeky, sudy, konské chomúty a vo vonkajších 
priestoroch aj voz, sane a pod. Špecifikum v stra-
vovaní je ponuka značkových regionálnych ekopro-
duktov. 

Ako nás informovali, v oblasti stravovania ma-
nažmentu agropenziónu ide o širšie presadenie 
tradičných regionálnych jedál ako značkových 
bioproduktov, tak ako to realizujú aj v iných regió-
noch. V roku 2010 TBS. získala certifikát na výrob-
ky, ktorý označuje, že boli vyprodukované podľa 
zásad ekologickej poľnohospodárskej výroby. Cer-
tifikát sa každoročne obnovuje a na základe neho 
agropenzión môže svoje ekoprodukty predávať aj 
ako regionálne výrobky, ktoré schválilo Občianske 
združenie Kopaničiarsky región pod značkovým 
označením Kopanice – regionálny produkt: biomä-
so a tradičný slivkový lekvár. Medzi ďalšie regionál-
ne produkty patrí mixovaná zelenina v kamenných 
sudoch, slivkové gule s makom v balíku a lekvárové 
šúľance s makom.

Agropenzión ponúka aj reprezentačné priestory 
pre konanie kongresov, školení, firemných porád, 
resp. požadované služby pre náročnú business 
klientelu. Pre relax a regeneráciu síl hostí má vybu-
dované aj relaxačné centrum.                    

 Doc. Monika Hudáková, FEM

Z úvodného stretnutia  
k projektu SEED 

Pracovníci Technickej fakulty SPU v Nitre sa kon-
com októbra (28. – 31.) zúčastnili na úvodnom  
stretnutí projektu SEED - Smart Entrepreneurial 
Education and Training in Digital Farming riešeného 
v rámci programu Erasmus+ KA3. Hosťujúcou orga-
nizáciou bola spoločnosť UMBRIAFLOR so sídlom v 
meste Foligno v regióne Umbria, Taliansko.

Vzhľadom na aktuálny technologický vývoj a vyu-
žívanie prvkov charakterizujúcich digitálne poľno-
hospodárstvo si projekt SEED kladie za cieľ, pro-
stredníctvom využívania európskeho systému za-
bezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní a príprave 
(EQAVET),  analyzovať existujúce študijné programy 
OVaP zamerané na rozvoj zručností a kompetencií 
(mapované podľa rámca EntreCOMP a DigCOMP) v 
poľnohospodárskom sektore.

Projekt počínajúc analýzou aktuálnej situácie v 
krajinách zapojených do partnerstva (Taliansko, Špa-
nielsko, Slovensko a Belgicko) a existujúcich kurikúl 
OVaP zameraných na digitálne technológie a presné 
poľnohospodárstvo, vypracuje spoločný vzdelávací 
program (úroveň EQF 5) zameraný na digitálne poľ-
nohospodárstvo.

Systém ECVET bude použitý na definovanie, 
hodnotenie, uznávanie a validáciu vzdelávacích vý-
sledkov všetkých aktivít založených na Work Based 
Learning (WBL) vrátane tých, ktoré sa uskutočnia 
počas študentských mobilít realizovaných v období 
riešenia projektu.                   TF 

Na výstavisku Flora Olomouc sa 22. a 23. novem-
bra konal seminár Aktuálne otázky pestovania lieči-
vých, aromatických a koreninových rastlín. Za SPU sa 
na ňom zúčastnil doc. Miroslav Habán a doc. Milan 
Macák z Katedry udržateľného poľnohospodárstva 
a herbológie FAPZ. Univerzitu v takmer 70-člennom 
pléne zastupovala aj Ing. Erika Mňahončáková, PhD., 
riaditeľka Botanickej záhrady SPU a Ing. Ivana Me-
zeyová, PhD., z Katedry zeleninárstva FZKI.

Doc. M. Habán prezentoval v hlavnom bloku pred-
nášku na tému Liečivé, aromatické a koreninové rast-
liny v SR, v ktorej zhodnotil aktuálny stav v produkcii 
týchto minoritných plodín. Zároveň zástupcovia SPU 
prezentovali aktuálne výsledky výskumu v produkcii a 
kvalite pestreca mariánskeho, mydlice lekárskej, via-
cerých druhov rodu echinacea a ostatných zaujíma-
vých druhov liečivých a koreninových rastlín.  Súčas-
ťou podujatia bola aj prehliadka Centra aplikovaného 
výskumu zelenín a špeciálnych plodín VÚRV, Odde-
lenia genetických zdrojov zelenín, liečivých rastlín a 
špeciálnych plodín v Olomouci.                                     r

Zo seminára o LAKR

Projekt Erasmus ako príležitosť pre ďalšiu spoluprácu  
v oblasti fyziológie rastlín s univerzitou v čínskom Shandongu 

Obec Podkylava leží v okrese Myjava, v najzápadnejšej časti Trenčianskeho kraja. Tento región Pod Bradlom je známy rozdrobeným „kopani-
čiarskym“ osídlením so skupinami ovocných stromov a zameraním na poľnohospodárstvo. Je vyhľadávanou turistickou destináciou a preto v 
rámci predmetu manažment rozvoja agroturizmu a vidieckeho turizmu sme sa rozhodli pre študentov zorganizovať odbornú exkurziu, ktorá im 
pomôže prepojiť teóriu s praxou.

Prepojenie teórie s praxou alebo  
z exkurzie v Agropenzióne Adam v Podkylave

Návštevy čínskych univerzít, výskumných pracovísk a stretnutia s čínskymi kolegami sú vždy  veľmi inšpiratívne. Čína je v súčasnosti synonymom zmien. Tie vidno v každodennom živote.  Mení sa 
obsah, forma a samozrejme aj život na univerzitách a výskumných pracoviskách. Do popredia vystupuje zvyšovanie intelektuálneho pozadia činností, rozvoj kreativity, jej zviditeľňovanie.

Už pri krátkodobej návšteve univerzity je nepre-
hliadnuteľná aktuálnosť, ambicióznosť a merateľné  
výsledky. Na chodbách inštitútov a v laboratóriách 
visia na nástenkách špičkové publikácie pracovní-
kov, aby vedel o nich nielen malý okruh ľudí, ale aj 
študenti. Vzdelávanie je založené na novom poznaní. 
Teda inšpirácie pre študentov sú na každom kroku. 
Plné posluchárne korelujú s preplnenými čitárňami 
pre stovky študentov.

Využíva sa všeobecne platný a jednoduchý me-
chanizmus. Počiatočná vízia a nápady prerastajú 
v projekt, a ak sú ciele dostatočne náročné, vzniká 
nová moderná realita. Keď sa stretajú slová, činy a 
správni ľudia, všetko sa to spája do interakcie a tá 
sa transformuje do nového stavu - do objavných 
poznatkov a publikácií v najprestížnejších svetových 
časopisoch, patentov, inovácií a nových prednášok 
pre študentov. Ukazuje sa, že je možné súťažiť s 
najlepšími. Čína je krajinou veľkých možností a ten 
koho osloví, a kto ju chce poznať hlbšie, tam nájde 
takmer všetko. Aj preto sa do tejto krajiny rád vra-
ciam, lebo každá návšteva prináša nové stretnutia a 
nové poznanie. 

Základy spolupráce s partnermi z Poľnohospodár-
skej univerzity (PU) v Shandongu boli položené už 
pred takmer 15 rokmi, keď bol schválený prvý bila-
terálny vedeckovýskumný projekt medzi tímami z 
Katedry fyziológie rastlín SPU a Ústavom botaniky 
Čínskej akadémie vied v Pekingu. V tomto období 
tam absolvoval postdoktorandský pobyt Xinghong 
Yang, ktorý sa zaujíma o suchovzdornosť pšenice a 
fotosyntézu. V súčasnosti je profesorom biológie 

rastlín práve na PU v Shandongu  a patrí k význam-
ným osobnostiam v oblasti rastlinných vied. Táto 
univerzita má asi 35-tisíc študentov, z toho vyše  
3 500 doktorandov.

Atraktívne pracoviská priťahujú tvorivých študen-
tov, ktorí riešia a zviditeľňujú úspešné projekty. V 
Číne sa kladie dôraz na vedeckú prax a získavanie 
zručností v laboratóriách. Už študenti magisterské-
ho, často aj bakalárskeho štúdia, sa učia písať publi-
kácie, pričom študenti magisterského štúdia musia 
mať publikácie pred ukončením štúdia. Doktorandi 
musia publikovať v medzinárodných časopisoch 
s vysokým impakt faktorom ako prví autori. Štu-
dentov však náročné kritériá neodrádzajú. Hľadajú 
v tom sebarealizáciu, a tiež si tým otvárajú vlastnú 
cestu do budúcnosti v konkurenčnom prostredí. 
Nestačí im iba mať diplomy zo štúdia, potrebujú aj 
vedieť. Zvyšujú si pravdepodobnosť úspešnosti na 
trhu a všeobecne sa rešpektuje, že vzdelaní ľudia ve-
dia efektívnejšie využiť peniaze pre úspešné riešenie 
problémov.

Prof. X. Yang vedie laboratórium v oblasti výsku-
mu tolerancie rastlín na abiotické stresové faktory 

u rôznych poľnohospodárskych plodín a tematicky 
rozvíja podobné smerovanie, ktoré sa premieta aj 
do výučby.  Naša vzájomná spolupráca je teda širo-
kospektrálna a prináša svoje ovocie. Je potešujúce, 
že je záujem o naše témy. 

Projekt Erasmus otvára dvere čínskym aj sloven-
ským študentom, možnosť vyskúšať si prostredie 
partnerskej inštitúcie – navštíviť prednášky a čitárne, 
pracovať v laboratóriách, stretnúť sa  s predstaviteľ-
mi vedy. Mňa osobne bavia stretnutia so študenta-
mi, pretože čínsky študent je zvedavý. Študenti na 
bakalárskom štúdiu majú skôr záujem o poznanie 
krajiny, systému štúdia, života študentov a možnos-
ti, ktoré ponúka EÚ alebo Slovensko pre zahranič-
ných študentov. Magisterskí študenti a doktorandi 
sa zaujímajú viac o prácu v laboratóriách, používané 
metódy a úspešnosť v publikovaní. Najlepší dostáva-
jú priestor a zostávajú, najlepší z najlepších neskôr 
vedú tímy, tie najlepšie tímy priťahujú najlepších štu-
dentov a progres je zákonitý. 

Zdá sa, že má zmysel študovať a objavovať nové 
veci.  A projekt Erasmus je správna cesta pre  hľada-
nie nových inšpirácií.           Prof. Marián Brestič, FAPZ

Foto: archív MH

Foto: archív MB
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Už prvý kontakt s domácimi americkými zamestná-
vateľmi je veľkou skúsenosťou. V mojom prípade to 
bola aj výzva, keďže jazykové znalosti som nemala na 
veľmi vysokej úrovni.  Bola som tri mesiace zamest-
naná vo firme, ktorá má veľké skúsenosti s posky-
tovaním služieb zákazníkom -  od navrhovania inte-
riérového dizajnu, cez návrh a realizáciu záhradnej 
architektúry až po výber materiálu v záhradníckom 
centre s množstvom druhov rastlín a výrobkov z dre-
va a kameňa. Nachádza sa na polostrove Cape Cod 
v štáte Massachusetts. Tu som analyzovala a zisťova-
la rozdiely medzi záhradnou architektúrou v USA a 
u nás. Mala som jedinečnú príležitosť komunikovať 
so skúsenými záhradnými architektmi, navyše veľmi 
ochotnými a so záujmom o slovenskú a európsku 
záhradnú architektúru.  Rozhovory viedli veľmi otvo-
rene a priamočiaro, keďže vždy stála medzi nami 
jazyková bariéra. Dostala som tiež príležitosť nahliad-
nuť do ich pracovných podkladov a kníh, ktorými sa 
inšpirovali. 

Rozdiely v záhradnej architektúre 
Veľký rozdiel  vnímam hlavne v jej obľúbenosti a 

využiteľnosti. Ľudia na Cap Code využívajú záhrad-
nú architektúru a služby s ňou spojené vo veľkom. 
Upravenosť záhrad a parkov je vnímaná ako samo-
zrejmosť. Navrhovanie a údržba záhrad tu patrí k zá-
kladným pracovným príležitostiam. S vysokým dopy-
tom súvisí aj vyššie finančné ohodnotenie a vhodné 
pracovné podmienky. 

Rozdiel vidím aj v odlišných  pôdnych podmien-
kach. U nás sú rôzne,  väčšinou však vhodné na 
pestovanie. Na polostrove Cape Cod sa nachádza 
nevhodná, veľmi piesčitá pôda. Treba si vždy pripra-
viť väčšiu jamu na koreňový bal a veľké množstvo 

pôdneho substrátu s pridanými hnojivami a živinami. 
Diferenciu som vnímala aj v oblasti využiteľnosti jed-
notlivých druhov rastlín. Ide o rastliny, ktoré v našich 
podmienkach majú využiteľnosť iba v interiéri, zatiaľ 
čo na Cap Code ich nájdete aj v exteriéri. 

Letničky ako samostatná jednotka v záhone?
Zákazníci, ale aj záhradní architekti tu obľubujú  let-

ničky, hlavne kvôli ich výrazným, častokrát až krikľa-
vým farbám. Každý rok si môžu vytvoriť záhon s inou 
farebnou či druhovou  kombináciou. Prekvapilo ma,  
že ich využívajú v mnohých prípadoch aj samostatne, 
bez použitia trvaliek, okrasných tráv a drevín. U nás 
považujeme letničky za dočasné kvetináčové výsad-
by vo verejných priestoroch alebo v záhonoch na 
jednu sezónu , ktorých úlohou je nahradiť voľné ne-
zapojené miesta v novovysadenej  výsadbe trvaliek. 

Ako študentku záhradnej a krajinnej architektúry 
ma samozrejme zaujímal začiatok tvorby, obľúbená 
vegetácia, spôsoby tvorby návrhov, vizualizácií a sa-
motný postoj k tvorbe. Skúmala som obľúbenosť 
niektorých druhov rastlín u zákazníkov, ale aj u zá-
hradných architektov. Po trojmesačnej analýze mô-
žem skonštatovať, že v tejto časti poloostrova patrili 
medzi najobľúbenejšie:  trvalky z druhov Hemerocal-
lis, Perovskia, Rudbeckia,  Echinacea, Liatris, Lavan-
dula,  trávy z  druhov Pennisetum, Miscanthus, dre-
viny Prunus serrulata, Betula Pendula a rôzne druhy 
a kultivary z čeľade Acer. U drevín vhodných na 
živé ploty viedol Cupressus x leylandii a Thuja ´Gre-
en Giant´. Medzi obľúbené kry patrili ruže a rôzne 
druhy s panašovanými listami, ako napríklad Cornus 
alba.  Zo všeobecného hľadiska bol najväčší záujem 
o druh Hydrangea macrophylla ´Endless Summer´, 
ktorú tam môžete vidieť takmer v každej záhrade. 
Samostatnou oblasťou boli takzvané „native“ druhy 
rastlinnej vegetácie. V tejto oblasti viedla drevina My-
rica pelsylvanica a Rosa ruglosa.  Okrem rastlinného 
materiálu som si všímala aj technické pomôcky, ktoré 
uľahčovali niektoré pracovné činnosti.  

Samostatnou kategóriou boli verejné výsadby. 
Rastlinný materiál sa odlišoval v súlade s miestom 
jeho umiestnenia. Dedinské  výsadby boli vo väčši-
ne prípadov tvorené z letničkovej výsadby, pričom 
vo veľkých mestách dominovali zelené inštalácie a 
netradičné kombinácie trvaliek, zeleniny a podobne. 

Svoju letnú skúsenosť vnímam ako veľký krok 
vpred, či už v súkromnom, alebo pracovnom živote.

Bc. Dominika Frantová, FZKI

Aby okrúhle výročie študenti oslávili s dostatoč-
nou noblesou, vedenie univerzity a fakúlt podporilo 
organizátorov podujatia v ich snahe pripraviť skvelú 
zábavu. „Deväťsto lístkov bolo vypredaných v prie-
behu štyroch dní a na veľký dopyt študentov sme 
uvoľnili do predaja ďalších sto,“ informovali nás 
organizátori plesu Mária Holovičová a Filip Tirpák. 

Brány nitrianskeho Agrokomplexu sa otvorili 
krátko pred 18-tou hodinou. Pred začiatkom ofi-
ciálneho programu študenti využili možnosť vyfo-
tografovať sa vo fotokútiku. O otvorenie plesu sa 
postaral skvelý moderátor Richard Vrablec, ktorý 

na pódium pozval rektorku SPU Klaudiu Halászovú 
a povereného prorektora pre vzdelávanie Milana 
Šimka, ktorí spolu s hlavnými organizátormi zahá-
jili ples symbolickým prípitkom. V rámci programu 
boli pre študentov pripravené zábavné súťaže o 
hodnotné ceny. Slávnostná imatrikulácia prvákov 
prebiehala podobne ako pred šesťdesiatimi rokmi 
strihaním uší a pitím mlieka s kvapkou rumu. Hlav-
ným bodom programu bol koncert Kollárovcov. „S 
ich príchodom nastal ošiaľ, ktorý náš ples už dávno 
nepamätal. Kapela vytvorila elektrizujúcu atmosfé-
ru a hudobníci zväčša ani nemuseli spievať, keďže 

známe piesne prespievali zabávajúci sa študenti. Sa-
motní interpreti boli po koncerte milo prekvapení, 
aké nadšenie u mladých ľudí dokáže vyvolať ľudo-
vá tvorba,“ tešili sa organizátori. 

Vytancovaným študentom dali vydýchnuť stand-
up komici Jaro Abaffy a Peter Lachký, ktorí vtip-
nými príhodami a slovnými hračkami rozosmievali 
prítomných. Po hovorenom slove prišla opäť na rad 
hudba v podaní skvelej kapely Heľenine oči. Napo-
kon, po bohatej tombole, sa o zábavu na parkete 
postaral všetkým dobre známy DJ Roman. Tanco-
valo sa až do záverečnej, do piatej hodiny nad rá-
nom.                                     r                                               

Ing. Filip TIRPÁK
Pracovná pozícia: dokto- 
rand na Katedre fyziológie 
živočíchov FBP
Miesto narodenia: Košice
Vek: 26

Najkrajší vianočný zvyk: Neviem, či je najkrajší, 
ale najviac si užívam to, že chodievame celá rodi-
na spolu na polnočnú vianočnú svätú omšu. Po 
návrate domov sa so sestrou usadíme k vianoč-
ným rozprávkam, zababušíme sa do deky a po-
chutnávame si na dobrotách z vianočného stola.  
Najčarovnejšia vianočná rozprávka z det-
stva: Nekonečný príbeh. Nie je to síce klasická 
vianočná rozprávka, ale mne osobne sa spája s 
jednými konkrétnymi Vianocami, keď ju vysielali 
v televízii priamo na Štedrý večer. 
Najkrajší vianočný stromček: Ten, ktorý zdo-
bíme spoločne s rodinou.
Najtypickejšie vianočné menu: Oplátka s me-
dom a cesnakom, kyslá hubová polievka s klobá-
sou a ryžou, bobaľky (opekance) s makom, ryba 
a zemiakový šalát. 
Najneobľúbenejšia činnosť pri predvianoč-
nom upratovaní: Posledných sedem rokov 
som chodil domov v čase, keď mamka už všet-
ko upratala a ja som si tak už iba naplno užíval 
vianočnú atmosféru. Snáď sa mi to podarí zme-
niť a priložiť ruku k dielu v tomto predvianoč-
nom období.
Najväčší relax počas vianočných sviatkov: 
Určite to je čas strávený s rodinou, či už doma 
alebo na rodinných návštevách. Užívam si aj 
prechádzky zamrznutou (ideálne aj zasneže-
nou) prírodou. V neposlednom rade je to aj ve-
decké písanie, ktorému sa môžem venovať bez 
akýchkoľvek ďalších pracovných povinností. 
Naj želania pre našich čitateľov: Všetkým či- 
tateľom prajem, aby sa v dnešnom uponáhľa-
nom svete aspoň počas vianočného času za-
stavili, uvedomili si zmysel Vianoc a užili si ich v 
kruhu svojich najbližších.             rch

 VO VIANOČNOM              
 ZRKADLE...                              

Letná skúsenosť „za veľkou mlákou“

Erasmus Village  – 
jedinečná možnosť 
získať informácie  
z prvej ruky

Uplynulé leto som sa ako jedna z mnohých rozhodla navštíviť vysnívanú  Ameriku. V dnešnej dobe 
existuje viacero agentúr a programov, ktoré umožňujú študentom legálne vycestovať za prácou 
do západnej časti sveta. Netreba však nechať všetko na agentúry, odporúčam pokúsiť sa nájsť si 
prácu vo svojom študijnom odbore. Tým mojím je záhradná a krajinná architektúra.

 VESELOU CERUZKOU        
Marcel Krištofovič

K imatrikuláciam patrí aj strihanie prváckych uší
               

Verejnej výsadbe vo veľkých mestách dominovali zele-
né inštalácie a netradičné kombinácie             Foto: DF

Imatrikulačný ples SPU  
má už šesťdesiatročnú tradíciu

Výstava v botanickej 
záhrade vyčarila 
atmosféru, ponúkla 
inšpiráciu  

Desiatky ručne vytvorených ozdôb, dekorácií a 
ďalších vianočných produktov, ako aj skvelú sviatoč-
nú atmosféru priniesla výstava Predvianočná nálada 
v priestoroch skleníkov Botanickej záhrady SPU v 
Nitre. Spojená bola s predajom originálnych vianoč-
ných dekorácií z dielne BZ. 

Cieľom obľúbeného podujatia, ktoré BZ organizo-
vala už desiaty raz, je umocniť predvianočnú náladu 
a ponúknuť námety a inšpirácie na vytvorenie vlast-
ných dekorácií. Každý kúsok má svojho autora a je 
absolútne unikátny. 

Ako uviedla riaditeľka BZ Ing. Erika Mňahončáko-
vá, PhD., každý deň sa ponáhľame, ale život sa skladá 
z detailov a advent je vhodným obdobím na to, aby 
sme sa trochu zastavili a pripravili sa na vianočné ob-
dobie.                  rch

Obľúbené podujatie Erasmus Village má už 
tradične svoje miesto v programe Študent-
ských dní nitrianskych univerzít.

Posledný novembrový deň vyvrcholili Študentské dni nitrianskych univerzít. Na programe bol tradičný Imatrikulačný ples SPU. Tento rok však 
bolo podujatie predsa len výnimočné  – konalo sa už šesťdesiaty raz.  

Jeho hlavnými aktérmi sú zahraniční študenti 
študujúci na SPU v Nitre v rámci  programu Eras-
mus+, ako aj bilaterálnej spolupráce, ktorí pro-
stredníctvom prezentácií svojich krajín a univerzít 
ponúkajú  zaujímavé informácie záujemcom o 
študijné pobyty v zahraničí z „prvej ruky“.

Tento rok sa vestibul pod aulou premenil na 
„Erasmácku dedinku“ 22. novembra.  Nielen  štu-
denti, ale aj zamestnanci a návštevníci univerzity 
mali možnosť virtuálne navštíviť Kazachstan, Ja-
ponsko, Španielsko, Taliansko, Rumunsko, Fran-
cúzsko, Rusko, Mexiko či Kolumbiu. Podujatie 
otvoril prof. Peter Bielik, inštitucionálny koordi-
nátor programu Erasmus+  na SPU v Nitre, kto-
rý privítal všetkých zúčastnených a zahraničným 
študentom poprial veľa úspechov a pozitívnych 
zážitkov počas ich štúdia na SPU. 

Návštevníci mali tiež možnosť ochutnať špecia-
lity a jedlá typické pre každú zúčastnenú krajinu, 
alebo si pozrieť a vyskúšať tradičné tance zo Špa-
nielska, Rumunska a Ukrajiny. 

Zároveň hlasovali za najzaujímavejšie stánky. 
Tento rok v silnej konkurencii najviac zaujal stá-
nok Ukrajiny, Rumunska a Kazachstanu. 

Svoj stánok na podujatí mala aj študentská dob-
rovoľnícka organizácia ESN (Erasmus Student 
Network), ktorá pomáha zahraničným študentom 
začleniť sa do študentského života na SPU v Nitre 
a rada privíta nových „medzinárodne orientova-
ných“ nadšencov do svojho tímu. Počas Erasmus 
Village oslávila ESN v Nitre okrúhle desiate výro-
čie založenia.                        

   Ing. Kamila Ondrášová, PhD., KZV

Foto: za

Snímky: archív SPU
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SKRIPTÁ
J. Repiský: Teória rozhodovania, 5. nezmenené 
vydanie, náklad 300 ks, cena 2 €.
E. Matejková a kol.: Praktikum zo štatistiky A,  
4. nezmenené vyd., 500 ks, 3,40 €.
L. Palšová a kol.: Návody na cvičenia zo základov 
práva, 2. nezmenené vyd., 100 ks, 2,50 €.
M. Kadlečíková a kol.: Základy manažmentu, 6. ne-
zmenené vyd., 200 ks, 3 €.
A. Fehér: Využitie a ochrana prírodných zdrojov, 
1. vyd., 100 ks, 2,50 €.
M. Capcarová – A. Kalafová: Physiology of Nutri-
tion, 1. vyd., 100 ks, 1,50 €.
UČEBNICE
D. Urminská a kol.: Biochemické technológie,  
1. vyd., 150 ks, 7 €.
J. I. Porhajašová a kol.: Zoológia, 3. vyd., 200 ks, 
4,40 €.
P. Bielik a kol.: Podnikové hospodárstvo, 1. vyd., 
200 ks, 8 €.
E. Škorecová: Praktikum účtovníctva, 1. vyd., 200 
ks, 6,90 €.
VEDECKÉ   MONOGRAFIE
M. Gažarová a kol.: Vplyv konzumácie pekárskych 
výrobkov bez obsahu lepku na vybrané paramet-
re nutričného a zdravotného stavu probandov, 1. 
vyd., 100 ks, 3,50 €.
J. Beresecká: Marketingová koncepcia vidieckeho 
turizmu v slovenskom regióne, 1. vyd., 110 ks, 4 €.
P. Kováčik a kol.: Determinácia fytomasy rastlín a 
parametrov pôdy aplikáciou vermikompostov a 
vermivýluhov, 1. vyd.,  105 ks, 3,50 €.  

Vydavateľstvo SPU

 PRÁVE VYŠLI                                                                                                                                

Katedra jazykov FEM SPU oznamuje, že 
X  opravný termín Unicert B2 – anglický jazyk  
pre študentov všetkých fakúlt sa uskutoční 10. 1. 
2019 o 9.00 v cvičebni AE-51 a 52 (písomná časť) a 
23. 1. 2019 o 9.00 h v zasadačke katedry (ústna časť), 
X  opravný termín Unicert C1 – anglický jazyk 
pre študentov FEM a FEŠRR sa uskutoční 9. 1. 2019 
o 9.00 c cvičebni AE-52 (písomná časť) a 22. 1. 2019 
o 9.00 h v cvičebni AE-52 (ústna časť), 
X  opravný termín Unicert B2 – nemecký jazyk pre 
študentov všetkých fakúlt sa uskutoční 10. 1. 2019  
o 9.00 h v cvičebni AE-42 (písomná časť) a 16. 1. 
2019 o 9.00 v zasadačke katedry (ústna časť).

 Prihlášky treba  odovzdať  do 14. decembra 
2018. Kontakt: Erika Šalátová, pavilón AE, 5. posch.,  
e-mail: erika.salatova@uniag.sk 

  Spravodajca zamestnancov a  študentov SPU v Nitre. Vydáva Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra.
Vedúca redaktorka: PhDr. Renáta Chosraviová, technická redaktorka: Lujza Záhoráková. Redakcia: Poľnohospodár, SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, telefón: 037/641 5533, 641 5538, fax: 037/653 4393,  
e -mail: redakcia@polnohospodar.sk. Internet: www.polnohospodar.sk. Grafická úprava: Mgr. Andrea Miretínska. Tlač: MICHEL ANGELO. EV 5434/16     ISSN 1336-2909                          

  OZNAMUJEME                                                                                                                                          

Jubilejný vianočný punč FZKI
Na vianočnom punči FZKI sa stretli odborníci z praxe, absolventi, pedagógovia, študenti Fa-
kulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, ako aj stredných škôl.

Doktorandi Fakulty záhradníctva a krajinného in-
žinierstva SPU v Nitre – členovia Študentskej rady 
FZKI pripravili 5. decembra v priestoroch fakulty na 
Tulipánovej ulici  tradičné predvianočné podujatie. 
Tento rok sa konal jeho desiaty ročník.

Vianočný punč nie je len stretnutie spriaznených 
ľudí a vychutnávanie si skorej adventnej atmosféry, 
ale tradične ide aj o odborné podujatie, ktoré zod-
povedá jednému z cieľov vedenia fakulty, priniesť 
do akademického prostredia viac podnetov z praxe. 
Práve takúto úlohu zohrávali aj prezentácie hostí po-
čas odbornej časti podujatia. Aj tento rok sa s od-
bornými prednáškami predstavili absolventi fakulty 
pôsobiaci v rôznych častiach Slovenska, ktorých so 
záujmom počúvali študenti, ale aj pedagógovia. Sú-
časťou odbornej časti bola debata s architektmi a 
krajinnými architektmi, ale aj s predstaviteľmi verej-
nej samosprávy na tému tvorby verejných priesto-

rov v meste. Pozvanie do diskusie s odborníkmi 
prijal aj primátor Trnavy JUDr. Peter Bročka. Kon-
frontácia skúseností a diskusia manažéra verejnej 
správy s architektmi bola zaujímavá a podnetná pre 
všetkých poslucháčov.

Pohodovú predvianočnú atmosféru, presýtenú 
vôňou medovníčkov a oblátok, dotvorili sprievod-
né podujatia podfarbené vianočnými melódiami, 
vianočnými aranžmánmi, trhy ručne vyrobených 
vianočných dekorácií, či predmetov z prírodných 
materiálov, spojené s predajnou výstavou, vernisáž 
ateliérových prác študentov, ktoré vznikli na pred-
metoch, krst publikácií pedagógov Katedry záhrad-
nej a krajinnej architektúry Katalóg prác z ateliérov 
a Katalóg prác umeleckej činnosti. Nechýbala ochut-
návka voňavého vianočného punču, ktorý pripravili 
doktorandi FZKI a bol podávaný už tradične v ori-
ginálnych šálkach. Na podujatie sa prišli pozrieť aj 
študenti Strednej školy stavebnej so svojimi peda-
gógmi. Mali vynikajúcu možnosť vidieť nielen „vážnu 
tvár“  akademického prostredia, ale aj príjemnú spo-
ločenskú stránku.

Po skončení dvoch blokov prednášok podujatie 
pokračovalo síce v zimnej, ale príjemnej neformálnej 
atmosfére. Stretli sa študenti, absolventi, pedagó-
govia a odborníci z praxe, vymenili si navzájom kon-
takty, rady, podnety a cenné informácie. O tom, že 
ide o veľmi vydarené podujatie, svedčí mimoriadne 
vysoká účasť študentov, ale aj absolventov, ktorí si 
jubilejné stretnutie pri punči nenechali ujsť. Všetkým 
patrí veľké „ďakujeme!“ a tešíme sa na vás aj o rok.

Študentská rada FZKI

 RADI UVEREJŇUJEME                                                                                        

Na súťaži eLearningových vzdelávacích pro-
duktov v rámci medzinárodnej konferencie 
MoodleMoot.cz, ktorá sa uskutočnila 24. a 25. 
októbra v Hradci Králové v Českej republike, 
sa webová stránka Interaktívnej experimentál-
nej záhrady FZKI (www.interaktivnazahrada.
sk) umiestnila na tretej priečke.  Cieľom kon-
ferencie bolo predstaviť najlepšie vzdelávacie 
produkty využívajúce informačné technoló-
gie. Podujatie usporiadala Fakulta informatiky 
a managementu Univerzity Hradec Králové v 
spolupráci so záujmovým združením EUNIS-CZ, 
Českou asociáciou dištančného univerzitného 
vzdelávania a Českou spoločnosťou pre systé-
movú integráciu.             r

Fakulta agrobiológie a po-
travinových zdrojov SPU v 
Nitre s hlbokým zármutkom 
oznamuje, že 11. novembra 
2018 vo veku 81 rokov náhle 
odišiel prof. Ing. Roman 

Gálik, DrSc., bývalý dlhoročný pedagóg, od-
borník z oblasti výživy zvierat, prodekan FAPZ 
pre vedeckovýskumnú činnosť (v r. 1993 – 97) 
a vedúci Katedry výživy a kŕmenia hospodár-
skych zvierat (v r. 1991 – 94).  

Technická fakulta SPU v 
Nitre s hlbokým zármutkom 
oznamuje, že 2. decembra 
2018 nás vo veku 66 rokov 
navždy opustil doc. Ing. 
Rudolf Opáth, CSc., bý-
valý dlhoročný pedagóg, ko-

lega a priateľ, prodekan TF (v období r. 1996 
– 2003) a vedúci  Katedry zariadení stavieb a 
bezpečnosti techniky (v r. 2007 – 12). 

Česť ich pamiatke!

 PIETA                                                                                                                                          

Úspech virtuálnej záhrady FZKI

Opravné termíny Unicert

Konal sa 28. novembra v ŠD A. Bernoláka ako jed-
no z podujatí ŠDNU. Organizátormi boli študenti 
Fakulty biotechnológie a potravinárstva pod od-
borným dohľadom svojich pedagógov. Príprava 
produktov bola veľmi zodpovedná, každý tím mal 
vlastnú receptúru a ingrediencie. Súťažiacich prišli 
povzbudiť pedagógovia a spolužiaci, po prvýkrát sa 
aktívne zapojili aj členovia manažmentu univerzity, 
ktorí vytvorili vlastné súťažné družstvo.

Návštevníci festivalu si mohli pochutnať na voňa-
vých klobásach, čerstvom chlebíku a ďalších pro-
duktoch pripravených na pracoviskách univerzity.

Kvalitu klobás hodnotila komisia zložená z pedagó-
gov:  prof. Dana Tančinová, prof. Jozef Golian, Ing. 
Ján Lajda, doc. Vladimír Vietoris, doc. Marek Bobko, 
doc. Peter Ondrišík, Ing. Zuzana Drdolová, doc. Ján 
Mareček a Ing. Branislav Dendiš z firmy Mäspoma.

Na prvej priečke sa umiestnilo družstvo Gurmá-
nov, druhé skončilo Spoločenstvo fakultných klo-
bások a bronz získali študenti prvého ročníka zo 

Srbska - skupina Max. Špeciálnu cenu za výzdobu si 
odniesol tím Slepý jednorožec.

Podujatie podporili: spoločnosť Mäspoma, Vysoko- 
školský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňa-
noch, SPU v Nitre, FBP, Katedra hodnotenia a spra-
covania živočíšnych produktov a Katedra skladova-
nia a spracovania rastlinných produktov. Technickú 
spoluprácu zabezpečilo Divadielko na Osmičke.       r

Klobásovica 2018: Do prípravy mäsových 
lahôdok sa zapojilo aj vedenie univerzityNa projekte Hovorme  

o jedle sa podieľala aj FEM
Šestnásty november sa tradične niesol v 

znamení odovzdávania cien víťazom súťaž-
ných aktivít šiesteho ročníka týždňa Hovorme 
o jedle. Aj tento rok sa Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU ako odborný garant projek-
tu zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení v 
priestoroch hotela Carlton v Bratislave.

Organizátorom projektu, do ktorého sa tento rok 
zapojilo 452 základných škôl, bola Slovenská poľno-
hospodárska a potravinárska komora (SPPK) spolu 
s Centrom rozvoja znalostí o potravinách. Počas ok-
tóbrového týždňa mohli žiaci tvoriť, maľovať, písať 
úvahy, eseje a po novom už aj fotografovať na témy 
spojené s jedlom, potravinami a správnymi stravo-
vacími návykmi. Prof. Ľudmila Nagyová, Ing. Zdenka 
Kádeková, PhD., a autorka článku ako členky hodno-
tiacej komisie za FEM, pomohli z množstva projektov 
vybrať tie najoriginálnejšie.

Cieľom projektu Hovorme o jedle je podnietiť dis-
kusiu na základných školách medzi žiakmi, učiteľmi, 
ale aj rodičmi o potravinách, správnych stravovacích 
návykoch, zdravom životnom štýle a vhodnom výbe-
re potravín, a tak medzi mladou generáciou budovať 
povedomie o význame potravín pri podpore domá-
cich producentov.

Šiesty ročník týždňa Hovorme o jedle pozostával 
zo štyroch aktivít: súťažno-vzdelávacia aktivita Ho-
vorme o jedle, výtvarná súťaž Chutné maľovanie, 
literárna súťaž Kúzlo dobrého jedla a fotografická 
súťaž Očami gurmána.  „Všetci vnímame, že v spoloč-
nosti silno rezonujú agropotravinárske témy a v tejto 
súvislosti môže takáto súťaž prispieť k tomu, že sa 
o nich bude ešte viac rozprávať,“ povedal predseda 
SPPK Emil Macho na tlačovom brífingu. Podľa jeho 
slov, stravovacie návyky detí sú dôležité a rodičia s 
učiteľmi im majú viac priblížiť oblasť potravín.  

 Ing. Mária Holienčinová, PhD., FEM

Vzhľad na reze a na nákroji, textúra, chuť, vôňa, šťavnatosť a celkový dojem. Také boli hodno-
tiace kritériá poroty, ktorá testovala vzorky výrobkov siedmich súťažných tímov na tradičnom 
festivale domácich klobás Klobásovica 2018.  

Spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s.,  je vý-
robcom slovenského piva značky Urpiner, vyrába-
ného podľa tradičných receptúr a vyznačujúceho 
sa originálnou chuťou. Pri výrobe piva Urpiner sa 
využíva klasická technológia, pri ktorej pivo priro-
dzene zreje 50 dní a väčšina surovín pochádza z 
južného Slovenska.

Práve do tejto spoločnosti zavítala koncom no-
vembra počas exkurzie skupina študentov Fakulty 
ekonomiky a manažmentu. Cieľom bolo dozve-
dieť sa nielen o výrobe piva,  ale najmä riešení 
otázok odbytu. Rovnako bolo zámerom ukázať 
študentom úspešný príklad, že aj slovenská firma 
bez zahraničného kapitálu dokáže vyrábať vynika-
júci produkt, investovať do technológií a v súčas-

nej neľahkej dobe pre potravinárov podporovať 
zamestnanosť v regióne.                             FEM

Na exkurzii v úspešnom pivovare
Na FEM 13. novembra  otvorili zrekonštruovanú 

počítačovú cvičebňu AS-06.  Zatiaľ, čo v pôvodnej 
cvičebni sa nachádzalo 16 počítačov, v súčasnosti  je 
tu  25 miest pre študentov. Na bočnej stene je do-
plnená ďalšia zobrazovacia plocha. Vďaka finančnej 
investícii fakulty dostal aj tento priestor novú tvár.   r

Na FEM otvorili ďalšiu 
zrekonštruovanú cvičebňu 

Foto: Tomáš Poláčik

Foto: archív FEM

Víťazné družstvo Gurmánov s dekanom FAPZ a FBP 

Foto: Dominik Hollý

Foto: archív FZKI


