
Keď som bola ešte celkom mladé stvorenie, rá-
tala som, koľko budem mať rokov v roku 2001 
– začiatkom 21. storočia. Zdalo sa mi to neuveri-
teľne vzdialené, ba priam nemožné dožiť sa toho.

Akoby nič, ani som sa nenazdala a už je tu rok 
2019 a 21. storočie prakticky prežívam. A vôbec 
sa  mi to nezdá neuveriteľné.

Začiatok roku 2019, tak ako aj iné začiatky, je 
o predsavzatiach, prianiach, výzvach niektorých 
splniteľných, iných len v rovine prianí.

V útlej knižočke, ktorú som dostala pod strom-
ček sú úžasné priania, preto som niektoré vybrala 
aj pre vás:
• Prajem ti, aby ti toľko nezáležalo na tom, 

ako dokážeš hovoriť, ale skôr na tom, aby tvoje 
slová vyjadrovali úctu k pravde, aby si si neza-
mieňal pravdu s názorom väčšiny.
• Prajem ti, aby si bol ráno plný očakávania, 

napoludnie plný sily a večer plný múdrosti.
• Prajem ti, aby si dostal všetko čo potrebuješ 

- prácu pre tvoje usilovné ruky, potravu pre telo, 
odpovede pre tvojho zvedavého ducha, radosť 
a lásku pre vrúcne srdce a pokoj pre tvoju hľa-
dajúcu dušu.
• Prajem ti, aby ti toľko nezáležalo na tom, koľ-

ko máš škôl a aké máš znalosti, ale skôr na tom, 
ako múdro dokážeš s tým, čo máš, hospodáriť.

Dopraj si čas na premýšľanie - je to prameň 
múdrosti,

dopraj si čas na snívanie - je to zdroj budúc-
nosti,

dopraj si čas na hranie - je to spôsob ako zo-
stať mladý,

dopraj si čas na úsmev - je to cesta  k šťastiu,
dopraj si čas na smiech - je to hudba duše,
dopraj si čas na lásku - je to najväčší boží dar.
Doprajme sebe a ostatným.        

Daniela Wolfová, FEM

UI GreenMetric World University Ranking je 
každoročný systém hodnotenia svetových 
univerzít, ktorý sa sústreďuje na súčasný stav 
univerzitných kampusov a sleduje udržateľ-
nosť na univerzitách. SPU v Nitre sa v rámci 
celosvetového hodnotenia umiestnila na 
547. mieste, v rámci Európy obsadila 184. 
miesto. 

Členovia Akademického senátu Fakulty bio-
technológie a potravinárstva SPU v Nitre 
19. decembra 2018 volili kandidáta na dekana 
na funkčné obdobie 2019 – 2023.

Rektorka odovzdala dekréty 
deviatim novým docentom 

Senát schválil 
prorektorov 

Kandidátom na 
dekana FBP sa stal 
prof. Norbert Lukáč

SPU v Nitre v TOP 
desiatke udržateľných 
univerzít v rámci V4
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Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov  
1. a 15. februára 2019 
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-01, vstupy o 9.00 
a 11.00 h
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
8. februára a 15. marca 2019 
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň CH, 10.00 h
Fakulta ekonomiky a manažmentu
18. januára a 8. februára 2019
Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, poslucháreň S-01, Tr. 
A. Hlinku 2, vstupy o 10.30 h a 13.00 h
Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja
18. januára a 15. februára 2019
Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-02, 10.00 - 12.00 h
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
25. januára 2019
Tulipánová ul. 7, Pavilón FZKI, 10.00 - 14.00 h
Technická fakulta
25. januára 2019
Galéria Mlyny, 9.00 - 16.00 h
a 20. februára 2019 
Tr. A. Hlinku 2, pavilón TF, 4. poschodie, vstupy 
o 9.00 a 11.00 h

Zástupcovia fakúlt 
v Srbsku   
Prezentovali SPU 
a možnosti štúdia
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Z tradičného 
futsalového turnaja
O Pohár 
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Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasad-
nutí 12. decembra 2018 nadpolovičnou väčšinou 
hlasov všetkých členov schválil návrh rektorky 
doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., na vymenova-
nie prorektorov SPU v Nitre na obdobie rokov 
2018 - 2022: prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., za 
prorektora pre vedu a výskum, doc. Ing. Milana 
Šimka, PhD., za prorektora pre vzdelávanie, doc. 
RNDr. Ing. Tomáša Tótha, PhD., za prorektora 
pre investičný rozvoj, doc. Ing. Drahoslava Lan-
čariča, PhD., za prorektora pre strategický rozvoj 
a Ing. Ivana Takáča, PhD., za prorektora pre ko-
munikáciu a prax.                    r

Akademickej obci fa-
kulty predstavili svoju 
koncepciu traja kandidáti:  
doc. RNDr. Dana Urmin-
ská, CSc., prof. Ing. Nor-
bert Lukáč, PhD., a prof. 
Ing. Jozef Golian, Dr. 

Vo svojich vystúpeniach sa zamerali na tvorbu a 
rozvoj nových študijných programov, spoluprácu 
so strednými školami, praxou a výskumnými inšti-

pokračovanie na strane 2

pokračovanie na strane 2

Doprajme sebe 
a ostatným Dni otvorených 

dverí 2019   

UI GreenMetric World Universi-
ty Rankings (UIGM) realizuje 
Indonézska univerzita. Systém 
hodnotenia analyzuje a hodnotí 

výkonnosť univerzít v šiestich kategóriách: infraš-
truktúra, energia a zmena klímy, odpadové hospo-
dárstvo, riadenie dopravy, vzdelávanie a výskum. 
V rámci Slovenska obsadila SPU v Nitre 1. miesto 
a v rámci krajín V4 sa zaradila do TOP desiatky. Do-
siahnuté hodnotenie posilní snahu o podporu trva-
loudržateľných riešení v rámci SPU a o zlepšovanie 
podmienok pre pracovníkov a študentov. 

 Ing. Barbora Čakovská, PhD.

Po predchádzajúcom schválení vo Vedeckej rade 
príslušnej fakulty SPU v Nitre, bol vedecko-peda-
gogický titul docent priznaný: doc. Mgr. Petrovi 
Juhásovi, PhD., z Katedry špeciálnej zootechni-
ky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, 
(habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.4 Špeciálna 
živočíšna produkcia), doc. Ing. Michalovi Rolin-
covi, PhD., z Katedry výživy zvierat  Fakulty agro-
biológie a potravinových zdrojov, (habilitoval sa v 
študijnom odbore 6.1.12 Výživa), doc. Ing. Petrovi 
Tóthovi, PhD., z Katedry ochrany rastlín Fakulty 
agrobiológie a potravinových zdrojov, (habilito-
val sa v študijnom odbore 6.1.16  Ochrana rastlín), 
doc. Ing. Alici Bobkovej, PhD., z Katedry hygie-
ny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnoló-
gie a potravinárstva, (habilitovala sa v študijnom 
odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych 
produktov), doc. Ing. Andrei Mendelovej, PhD., 
z Katedry skladovania a spracovania rastlinných 
produktov  Fakulty  biotechnológie a potravi-
nárstva (habilitovala sa v študijnom odbore 6.1.13 

Spracovanie poľnohospodárskych produktov), 
doc. Ing. Mariánovi Tóthovi, PhD., z Katedry 
fi nancií  Fakulty ekonomiky a manažmentu, (ha-
bilitoval sa v študijnom odbore 3.3.11 Odvetvové 
a prierezové ekonomiky), doc. Ing. Jánovi Horá-
kovi, PhD., z Katedry biometeorológie a hydroló-
gie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, 
(habilitoval sa v študijnom odbore 6.1.11 Krajinár-
stvo), doc. Ing. Gabrielovi Kuczmanovi, PhD., z 
Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty 
záhradníctva a krajinného inžinierstva, (habilitoval 
sa v študijnom odbore 6.1.17 Krajinná a záhradná 
architektúra) a  doc. Ing. Jánovi Mezeyovi, PhD., 
z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva 
Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, (ha-
bilitoval sa v študijnom odbore 6.1.10 Záhradníc-
tvo).    

Vymenovaným zablahoželala rektorka doc. Klau-
dia Halászová a popriala im mnoho ďalších tvori-
vých úspechov, aby aj naďalej boli prínosom pre 
svoje fakulty a univerzitu.                                    rch

Noví docenti (zľava):  J. Horák, M. Tóth, M. Rolinec, A. Mendelová, A. Bobková, P. Juhás, J. Mezey, 
G. Kuczman                    Foto: Veronika Fusková 

 POZÝVAME                                                                                                                                        

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 11. decembra 2018, odovzdala rektorka SPU doc. Klaudia 
Halászová dekréty deviatim novým docentom.
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Prezident odovzdal štátne 
vyznamenania 30 osobnostiam. Medzi 
nimi aj absolventovi SPU v Nitre pokračovanie zo strany 1

Fakulty SPU sa 
predstavili gymnazistom 
v Báčskom Petrovci  
a v Kovačici

Prvý ročník ZF Univerzity ponúkol 
jedinečné informácie o procesoch  
vo výrobnom podniku 

Spolupráca sa týka najmä riešenia záverečných 
prác študentov na všetkých stupňoch štúdia, od-
borných stáží či absolventskej praxe. Vedúci pra-
covníci spoločnosti sú každoročne členmi hodno-
tiacej komisie ŠVK, štátnicovej komisie a pravidel-
ne sa zúčastňujú na Dni kariéry SPU. 

ZF Slovakia a TF v zimnom semestri AR 
2018/2019 otvorili prvý ročník ZF Univerzity ur-
čenej najmä študentom druhého stupňa štúdia 
v študijných odboroch: automobilové dopravné 
systémy, kvalita a bezpečnosť vo výrobných tech-
nológiách a riadiace systémy vo výrobnej techni-
ke. 

Myšlienkou projektu je aktívne oslovovať nových 
študentov a absolventov vybraných vysokých škôl 
formou, ktorá je im blízka, priamo na pôde ich 
univerzity či fakulty. Prostredníctvom prednášok, 
ktoré realizujú skúsení riadiaci pracovníci zo stro-
járskeho a automobilového priemyslu, ponúka 
študentom špecifické a jedinečné informácie o 
procesoch vo výrobnom podniku. Teoretické ve-
domosti sa prepájajú s praktickými skúsenosťami, 
ktoré sú poslucháčom sprostredkované formou 
workshopov. Zámerom organizátorov je zvýšiť 
povedomie študentov o spoločnosti ZF Slovakia, 
zintenzívniť spoluprácu v podobe absolventských 
praxí, stáží a brigád a získavať nových vhodných 
adeptov na pozície THP pracovníkov a špecialis-
tov. 

Do prvého ročníka ZF Univerzity sa prihlásilo 
27 študentov. Úvodná prednáška sa konala 3. ok-
tóbra 2018 a posledná, spojená s odovzdávaním 

certifikátov, 12. decembra 2018. Prezentovaných 
bolo osem tém z rôznych oblastí činnosti výrob-
ného podniku, súčasťou bola aj exkurzia v jednom 
zo závodov ZF Slovakia. Prednášky boli zamerané 
na oblasť výroby, nákupu, manažmentu, personál-
neho manažmentu, kvality, SAP-u a logistiky. Cer-
tifikáty úspešným absolventom odovzdal vedúci 
levického závodu ZF Slovakia, a. s., Dr. Dietmar 
Weigt a dekan TF prof. Roman Gálik. Doklad po-
skytuje študentom nezanedbateľnú výhodu pri 
absolvovaní budúceho pracovného pohovoru v 
spoločnosti ZF Slovakia, a.s., veď absolventi SPU 
v Nitre tvoria až 23 percent z celkového počtu vy-
sokoškolsky vzdelaných pracovníkov spoločnosti. 

Veríme, že spolupráca sa bude naďalej rozširo-
vať a projekt ZF Univerzity bude úspešne pokračo-
vať aj v budúcom akademickom roku. Vďaka patrí 
najmä členovi predstavenstva ZF Slovakia, a. s., 
a vedúcemu levického závodu ZF Dr. Dietmarovi 
Weigtovi a Ing. Mgr. Jane Kišovej, ktorá bola hlav-
nou organizátorkou ZF Univerzity. 

Ing. Štefan Boďo, PhD., TF 

A. Kiska vo svojom prejave zdôraznil, že ocenil 
ľudí, vďaka ktorým je Slovensko lepším, krajším, 
múdrejším, slušnejším, spravodlivejším miestom. 
Ocenení podľa neho najlepšie reprezentujú hod-
noty, na ktorých stojí slovenská spoločnosť, a sú 
skutoční lídri, ktorí ukazujú, ako prekonávať pre-
kážky a inšpirovať ostatných.

Prezident SR udelil štátne vyznamenanie aj 
šľachtiteľovi  obilnín Gyulovi Zalabaiovi, bývalé-
mu absolventovi Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre. Pribinov kríž I. triedy si ocene-
ný prevzal za mimoriadne zásluhy o hospodársky 
rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké 
výsledky v oblasti šľachtiteľstva (na snímke).  

G. Zalabai sa narodil v Šahách,  od roku 1983, teda 
od skončenia vysokoškolských štúdií na SPU  v Nit-
re, pracuje v spoločnosti, ktorá pokračuje v slávnej 
(česko-)slovenskej tradícii šľachtenia obilnín.

Je autorom najkomplexnejšieho a najúspešnej-
šieho šľachtiteľského programu hustosiatych obil-
nín a podľa niektorých aj vizionárom so schopnos-
ťou predvídať požiadavky každej doby na vhodnú 
odrodu, pre každé počasie, pre každý svetadiel a 
podnebné pásmo, ekonomiku či požiadavky na 
špeciálnu výživu.

 „Žijeme z podstaty. A míňame ju. Ak to so se-
bestačnosťou myslíme naozaj vážne, mali by sme 
sa zamyslieť, ako a čo financujeme v poľnohospo-
dárstve.“ Aj tak by sa dali parafrázovať slová kľú-
čovej postavy slovenského šľachtiteľstva obilnín, 
Gyulu Zalabaia.                                         r

Európa chce 
euroinžinierov.  
O titul EUR ING môžu 
požiadať aj absolventi 
dvoch fakúlt SPU

Nadácia CLAAS ocenila 
najlepšie bakalárske 
práce. Ceny si odniesli 
aj študenti Technickej 
fakulty

Už tradične sa aj v tomto roku do podujatia 
úspešne zapojili študenti Technickej fakulty SPU 
v Nitre. Na základe posúdenia kvality spracovania 
a obhajoby bakalárskych prác v AR 2017/2018 boli 
už po siedmykrát ocenení traja študenti TF. Tento 
rok získal certifikát Nadácie CLAAS a jednorazovú 
finančnú podporou Bc. Martin Brigant, Bc. Peter 
Kožuch a  Bc. Gabriel Lüttmerding. Slávnostný 
ceremoniál sa konal 10. októbra 2018 v Techno-
parku firmy CLAAS v nemeckom Harsewinkeli za 
osobnej účasti Helmuta Claasa.

Na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU zablahoželal 
trojici úspešných študentov aj dekan TF prof. Roman 
Gálik, ktorý im zaželal veľa úspechov v ďalšom štú-
diu a zároveň poďakoval za vzornú reprezentáciu a 
propagáciu fakulty v zahraničí. Tiež vyjadril poďako-
vanie prof.  Vladimírovi Ratajovi, koordinátorovi spo-
lupráce so spoločnosťou CLAAS.                            TF

Nadácia CLAAS s cieľom podporovať budúci 
vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodár-
skej techniky udeľuje každoročne ceny In-
ternational Student Prize za obhájené baka-
lárske práce zamerané na poľnohospodársku 
techniku.

Prezident SR Andrej Kiska ocenil 8. januára pri príležitosti 26. výročia vzniku Slovenskej 
republiky 30 osobností spoločenského a kultúrneho života. Sú medzi nimi vedci, umelci, 
športovci. Z rúk prezidenta SR si v koncertnej sále Slovenskej filharmónie v bratislavskej 
Redute prevzal štátne vyznamenanie aj slovenský šľachtiteľ obilnín.

Technická fakulta (TF) SPU v Nitre spolupracuje už desať rokov so spoločnosťou ZF Slova-
kia, a.s., ktorá je jedným zo svetových technologických lídrov v oblasti pohonu a podvozkov 
automobilov, ako aj v oblasti pasívnej a aktívnej bezpečnostnej techniky. 

Prvý ročník absolvovalo 27 študentov Technickej fakulty                                             Foto: Ján Csillag

túciami, zlepšenie kvalifikačnej štruktúry zamestnan-
cov a zvyšovanie ich odborného rastu, oceňovanie 
úspešných výskumníkov. Pozornosť tiež venovali in-
ternacionalizácii vzdelávania, mobilitám študentov, 
budovaniu prestíže a imidžu fakulty a jej intenzívnej 
propagácii. Dôraz kládli aj na aktivovanie klubu absol-
ventov, vytváranie priaznivého prostredia a dobrých 
medziľudských vzťahov a i.

Nasledovala tajná voľba, v ktorej z celkového poč-
tu 15 právoplatných hlasov získal prof. Norbert Lukáč 
11 hlasov a doc. Dana Urminská a prof. Jozef Golian 
po dva hlasy. Kandidátom na dekana Fakulty biotech-
nológie a potravinárstva SPU v Nitre na funkčné ob-
dobie 2019 – 2023 sa stal prof. Norbert Lukáč.      za 

Kandidátom na 
dekana FBP sa stal 
prof. Norbert Lukáč

Absolventi Technickej fakulty a Fakulty záhradníc-
tva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre, ktorí majú minimálne 
dvojročnú prax a znalosť svetového jazyka na úrovni 
štátnej skúšky sa od minulého roka môžu uchádzať  
o titul euroinžiniera. 

Titul euroinžinier, v skratke EUR ING, označuje 
európsky ekvivalent technického vysokoškolského 
vzdelania a garantuje odbornú a spoločenskú kvalitu 
inžiniera Európy. Absolventom môže pomôcť pri vý-
bere zamestnania v štátoch Európskej únie a prispieť 
k dynamickému kariérnemu rastu. Certifikát EUR 
ING vyriešil problém vzájomného uznávania profe-
sijnej kvalifikácie a umožnil neobmedzenú mobilitu 
inžinierov v Európe a vo svete.  Európske firmy zve-
rejňujú počet svojich EUROINŽINIEROV, ako doklad 
kvality manažmentu firmy a jeho schopnosti uplatniť 
sa na trhu a pri propagácii svojich výrobkov.

O zaradení Fakulty záhradníctva a krajinného inži-
nierstva a Technickej fakulty SPU v Nitre do Indexu 
FEANI rozhodol vlani Európsky monitorovací komi-
tét FEANI. Slovensko má v ňom zastúpenie prostred-
níctvom Slovenského národného komitétu FEANI 
(SNKF), ktorého zriaďovateľom je Zväz slovenských 
vedecko-technických spoločností. 

Titul EUR ING sa môže oficiálne uvádzať za me-
nom. Jeho udelenie nevyžaduje nijaké dodatočné 
skúšky.

Informácie o podmienkach získania certifikátu náj-
dete na http://www.zsvts.sk/europsky-inzinier          r

Stredoškolákom v Báčskom Petrovci a Kovačici 
predstavili študijné programy, ktoré ponúkajú jed-
notlivé fakulty SPU, informovali ich o možnostiach 
ubytovania, stravovania, zahraničných stáží, praxe, 
brigád, ale aj športového a kultúrneho vyžitia v 
Nitre.    

Dolnozemskí Slováci, ktorí dodnes žijú v sloven-
ských obciach v Srbsku, si už viac ako štvrťstoro-
čie  zachovávajú svoju kultúru a tradície. Rozprá-
vajú krásnou mäkkou slovenčinou, v ktorej badať 
viacero archaizmov. Typická je ich pohostinnosť 
a výborné jedlo, ktoré v multietnickej Vojvodine 
spája to najlepšie zo srbskej, maďarskej a sloven-
skej kuchyne.                       Doc. Milan Šimko

Spoločnosť ZF, založená v roku 1915, je v sú-
časnosti na 2. - 3. pozícii v celosvetovom reb-
ríčku najväčších subdodávateľov automobilo-
vého priemyslu. Na slovenskom trhu pôsobí 
od roku 1993 a zamestnáva takmer 3300 za-
mestnancov, a to hlavne v Trnave, v Leviciach  
a v Šahách. V súčasnosti rozširuje svoje praco-
viská na Detvu a do Komárna. 

Zástupcovia všetkých šiestich fakúlt SPU v 
Nitre navštívili 6. a 7. decembra 2018 srbskú 
Vojvodinu, aby študentom gymnázií, na kto-
rých sa vyučuje v slovenskom jazyku, priblí-
žili našu univerzitu.

Katedra jazykov Fakulty ekonomiky a ma-
nažmentu SPU v Nitre privítala od 3. do 6. de-
cembra 2018 Ines Lang a Christinu Lederbauer, 
praktikantky z Univerzity Viedeň.

Obe sa zúčastňovali na hospitácii na výučbe ne-
meckého jazyka na všetkých úrovniach a aktívne 
sa zapojili do výučby. Pre praktikantky v rámci ich 
pedagogickej praxe, ale i pre Katedru jazykov, to 
bola prvá skúsenosť tohto druhu. Študenti na cvi-
čeniach aktívne diskutovali na aktuálnu preberanú 
tému, ale mali možnosť dozvedieť sa viac aj o via-
nočných zvykoch v Rakúsku. Študentky FEM vyu-

Nová spolupráca  
s Univerzitou 
Viedeň

pokračovanie na strane 6

Foto: www.prezident.sk

Foto: archív MŠ

Ocenení študenti s dekanom TF    Foto: Ján Csillag
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 Pokračovať budem už menej formálne – bilan-
ciou aktivít, ktoré by mali deklarovať spĺňanie 
tohto poslania a ktoré sa na našej univerzite zre-
alizovali za posledné obdobie v oblasti transferu 
technológií a tiež v oblasti rôznych foriem ďalšie-
ho vzdelávania.

V prvej z nich sme začínali takpovediac na „zele-
nej lúke“, pretože téma a vnímanie komercializácie 
vedeckovýskumného know-how narážala a stále 
naráža na rôzne problémy, ktoré súvisia nielen s le-
gislatívou, ale aj s postojmi a spôsobom zmýšľania 
jeho nositeľov. Preto považujem za veľmi cenné a 
zaujímavé analytické štúdie a odborné publikácie o 
spolupráci univerzít a praxe, na ktorých som mala 
možnosť autorsky spolupracovať (a to aj napriek 
tomu, že z hľadiska klasifikácie publikačnej činnosti 
sa na Slovensku za „hodnotné“ nepovažujú...). Prvá 
vyšla v roku 2016 v slovenskom jazyku (Posilnenie 
úlohy vysokých škôl v regiónoch) a predchádzal jej 
takmer poldruharočný zber údajov, ďalšie dve v 
anglickom jazyku boli zverejnené v roku 2018 (The 
state of Slovak university-business cooperation: 
business perspective/university perspective) a tiež 
im predchádzal dlhodobý zber informácií. Podrob-
nejšie sa o nich písalo v septembrovom čísle nášho 
univerzitného spravodajcu (Poľnohospodár, roč-
ník 63, č. 1). Keď už som začala publikáciami, do-
plním túto kategóriu aktivít aj o prednáškovo-po-
pularizačnú činnosť, ktorá sa realizovala na domá-
cej pôde – napr. výberové prednášky počas Dňa 
vedy vo VC ABT, ako aj na národných odborných 
podujatiach – napr. každoročne na konferencii s 
medzinárodnou účasťou Transfer technológií na 

Slovensku a v zahraničí, alebo naposledy v novem-
bri 2018 v rámci Diskusného fóra pri príležitosti 80. 
výročia CVTI SR. Kľúčovou činnosťou TC je však 
najmä podpora a sprostredkovanie expertných 
služieb pre technológie s vysokým komerčným po-
tenciálom. V súčasnosti sa aktívne riešia tri takéto 
prípady, ktorých pôvodcami sú naši vedci a ktoré 
spadajú do oblasti marketingu, elektrotechniky a 
potravinárstva. Boli podané medzinárodné, eu-
rópske a slovenské patentové prihlášky, pre jednu 
z technológií bola poskytnutá podpora na jej pro-
pagáciu, pre ďalšiu podpora na výrobu prototypu, 
bola podpísaná zmluva o budúcej licenčnej zmlu-

ve a uskutočnilo sa niekoľko rokovaní s potenci-
álnymi záujemcami z praxe. Ochrana duševného 
vlastníctva a expertná podpora je finančne veľmi 
náročná, preto je nutné zdôrazniť významnú úlohu 
externých zdrojov z NCTT SR a mimorozpočto-
vých prostriedkov.  

Nezanedbateľnou kategóriou aktivít sú projekty 
zamerané na transferové činnosti a s nimi súvisiace 
témy. Naša univerzita sa prostredníctvom TC za-
pojila do prípravy troch H2020 projektov (z toho 
jeden v rámci PPP schémy) a jedného Interreg DTP 
projektu. Úspešnosť bola päťdesiatpercentná, pri-
čom treba spomenúť, že dva H2020 projekty síce 

financované neboli, ale skončili v prvej trojici a 
kvôli veľmi vysokému hodnoteniu sa ocitli na tzv. 
rezervnom zozname. V súčasnosti sa teda rieši In-
terreg DTP projekt Made in Danube: transnational 
cooperation to transform knowledge into mar-
ketable products and services for the Danubian 
sustainable society of tomorrow a H2020 projekt 
POWER4BIO: empowering regional stakeholders 
for realising the full potential of European bioeco-
nomy. Súčasne TC pripravuje v rámci jednej z ak-
tuálnych H2020 výziev ďalší  návrh projektu aj so 
zapojením našej univerzitnej farmy. Kvalitnú pro-
jektovú činnosť výrazne podmieňuje strategická 
medzinárodná spolupráca, v oblasti transferových 
aktivít je to najmä aktívne pôsobenie SPU od roku 
2012 v sieti Danube Transfer Centres, ako aj bilate-
rálna spolupráca s LSU AgCentre (Lousiana State 
University) začatá v roku 2014. V prepojení s me-
dzinárodnými projektmi TC monitoruje potreby a 
inovačný potenciál domácich agropotravinárskych 
podnikov a snaží sa nájsť prekrytie s vedeckový-
skumnými aktivitami pracovísk SPU v Nitre. 

Druhou oblasťou, ktorú chcem bilancovať, je ďal-
šie vzdelávanie. Budem sa venovať len jednej z jeho 
foriem – odbornému vzdelávaniu pre prax a pora-
denstvu. Aj tu sa dá hovoriť o pozitívnom trende, 
hlavne v posledných rokoch sa totiž výrazne roz-
šírila ponuka vzdelávacích programov ďalšieho 
vzdelávania. V súčasnosti máme akreditovaných 14 
nemodulových a 2 modulové kurzy, ktorých spek-
trum je v súlade so študijnými programami všet-
kých fakúlt (FAPZ, FZKI a TF majú akreditované po 
jednom kurze, FEŠRR má v ponuke tri kurzy, FBP 
ponúka štyri a FEM šesť tzv. malých akreditácií). 
Okrem toho je v súčasnosti v štádiu hodnotenia na 
MŠVVaŠ SR jeden návrh vzdelávacieho programu 
a jeden je pripravený na podanie (oba z FEŠRR). 

Čím je pre vás práca v akademickom pro-
stredí atraktívna?

Toto je veľmi zaujímavá otázka hlavne z môjho 
osobného hľadiska, pretože nepatrím k tým ľu-
ďom, ktorí o sebe môžu povedať, že vždy chceli 
byť učiteľom. Dokonca boli časy, kedy som si to 
vôbec nevedel predstaviť. Čo ma však vždy na aka-
demickom prostredí lákalo, bola práve  sloboda v 
rozhodovaní do akej aktivity či témy sa môžem 
zapojiť a následne ju rozvíjať. Podľa mňa je to naj-
väčšia devíza, akú tu všetci máme a mnohokrát si 
ju ani neuvedomujeme. Práve akademická sloboda 
tvorí základ univerzitného prostredia. Druhá oblasť 
je možnosť pracovať s mladými ľuďmi, „otvárať im 

oči“, formovať ich a pozorovať ako sa dokážu zme-
niť za tých pár rokov, ktoré na univerzite strávia.

Ako by ste charakterizovali vaše odborné 
vedecké zameranie pre záujemcov mimo váš- 
ho odboru? 

V skratke možno povedať, že sa zaujímam o vzťah 
medzi pôdou, vodou a atmosférou. Táto vedná ob-
lasť by sa jedným slovom dala nazvať hydropedoló-
gia, resp. agrohydrológia.  Zaujímam sa o štúdium 
procesov tvorby a dynamiky zásob vody v pôde, 
analýzy pôdnych vlastností spätých s pôdnou vlh-
kosťou, pohybu pôdnej vody, metódy merania a 
časovej a priestorovej variability pôdnej vlhkosti s 
následnou matematickou simuláciou transportu 

vody  v poľnohospodárskych a lesných biotopoch 
s dôrazom na extrémne situácie. Tiež sa venujem 
tvorbe a testovaniu metodiky priestorovej analýzy 
fyzikálnych a hydrofyzikálnych charakteristík poľ-
nohospodársky využívaných pôd v povodiach Slo-
venska a tvorbe metodiky využitia laserovej difrak-
cie pri zrnitostných analýzach pôdy.

Na fakulte sa nám podarilo vybudovať Centrum 
excelentnosti pre integrovaný manažment povodia 
– CEIMP s laboratórnou a  prístrojovou infraštruk-
túrou. Súčasťou centra je aj online monitorovacia 
sieť agrometeorologických a hydrologických staníc 
a sieť monitorovacích staníc vodného režimu pôd 
v celom povodí rieky Nitra. Celkovo je tak v povo-
dí rieky Nitra vytvorená sieť s  kontinuálnym online 
meraním vodného režimu pôdy v 25 lokalitách. Zá-
roveň sa nám podarilo vytvoriť jedinečný webový 
portál Hydrophysic na sprístupnenie nameraných 
fyzikálnych a hydrofyzikálnych charakteristík pôd 
Slovenska pre viac ako 800 lokalít, ktorý využíva 
celý rad odborníkov z oblasti výskumu, ale aj praxe.

Ako veda obohacuje váš život? 
Tak v prvom rade mi dávala a dáva prácu. V dru-

hom rade mi dopraje dávku vzrušenia pri možnosti 
pracovať na hranici pre mňa nepoznaného. A v ne-
poslednom rade mi dala možnosť spoznať mnoho 
zaujímavých ľudí na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Smutno mi je len z toho, že niektorí už nie sú medzi 
nami.

O potrebe kvalitného vysokoškolského 
vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných prí-
ležitostiach. Viac ako slová sú potrebné skut-
ky. Čo by mala univerzita robiť pre skvalitne-
nie vzdelávania a vedeckého výskumu? 

Na túto tému sa neustále diskutuje a hľadajú sa 

zázračné riešenia, ktoré sú, alebo boli, dávno vy-
myslené. Môžeme predostrieť aj najdokonalejšiu 
koncepciu, reformu, či ako si to chceme nazvať, ale 
bez adekvátneho financovania budeme stále len 
prestupovať na mieste. Veď to dávno pochopili a 
vzdelanie podporovali ľudia v minulosti, a samo-
zrejme prosperujúce krajiny v súčasnosti. Treba si 
uvedomiť, že naša krajina sa nemá možnosť presa-
diť vo svete inak, ako vzdelanými ľuďmi. Samozrej-
me, ku kvalitnej univerzite neodmysliteľne patria 
správne motivovaní zamestnanci. Ako som sa nie-
kde dočítal, existujú v podstate dva druhy motivá-
cie: negatívna, ktorá nás zozadu tlačí, a pozitívna, 
ktorá nás k aktivite ťahá. Prvá nás núti k činnosti, 
do ktorej sa nám nechce, druhá nás láka a o to viac 
uspokojuje. Ak máme byť motivovaní pozitívne - 
teda ťahaní, tak to v prvom rade musíme chcieť a 
zároveň treba byť lojálny k svojmu zamestnávate-
ľovi - bez toho to nefunguje. Čiže, keby by som to 
mal zhrnúť, kľúčom k úspechu sú, okrem financií,  
kvalitní a správne motivovaní zamestnanci.

Keby ste mali vymenovať tri míľniky vo svo-
jom živote, ktoré by to boli?

Tých dôležitých míľnikov by bolo určite viacej, 
hoci v danom čase, keď človek niečo dôležité pre-
žíva, pripadá mu určitá chvíľa najdôležitejšia na sve-
te. Teraz, s odstupom času, mi už niektoré až tak 
dôležité nemusia pripadať. A naopak, iné, menej 
podstatné v tom období, mi s vekom pripadajú dô-
ležitejšie. Možno by sa dali rozdeliť na tie, ktoré nás 
zmenia, na tie, ktoré nám aj po rokoch zostanú v 
pamäti a tie, ktoré nás niekam profesijne nasmeru-
jú. To,  čo ma určite zmenilo a zároveň mi natrvalo 
zostalo v pamäti, bolo narodenie mojich synov.

                                          Renáta Chosraviová

s novým  profesorom Dušanom IGAZOM, dekanom Fakulty 
záhradníctva a krajinného inžinierstva 

 NA SLOVÍČKO                      

Bilancovanie v oblasti transferu technológií  
a ďalšieho vzdelávania na SPU v Nitre

Diskusné fórum pri príležitosti 80. výročia CVTI SR poskytlo priestor spoločne hľadať odpovede na otázky  
v oblasti podpory vedy a výskumu                       Foto: archív CVTI SR

Foto: archív DI
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Bude to síce príliš „akademické“, ale svoj príspevok začnem formálne - zadefinovaním poslania Transferového centra, ktoré „vytvára priestor 
pre lepšie prepojenie univerzity, výskumu a hospodárskej praxe. Jeho činnosť je zameraná na podporu prenosu poznatkov, technológií a ino-
vácií z vedeckovýskumnej sféry do komerčnej, na ich zhodnocovanie a využívanie v praxi. Plní základné funkcie, ktorými sú kooperácia s ag-
ropotravinárskym sektorom, popularizácia a komercializácia výsledkov vedy a výskumu, ochrana duševného vlastníctva, podpora zakladania 
start-up a spin-off firiem a medzinárodná spolupráca.“
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Pán riaditeľ, ste absolventom našej alma ma-
ter. Aký odbor, respektíve študijný program, 
ste na SPU v Nitre vyštudovali?
Som rád, že patrím k absolventom SPU v Nitre. 
Vyštudoval som zootechnický odbor na vtedajšej 
Agronomickej fakulte. Tento rok sa náš ročník 
stretol po 35 rokoch od ukončenia štúdia spolu 
s naším ročníkovým učiteľom prof. Pšenicom. Je 
škoda, že len 21 % z nás pracuje v poľnohospo-
dárstve. 
Čo vám prinieslo vysokoškolské štúdium na 
SPU? Dalo vám, obrazne povedané, krídla?

Krídla rástli pomaly, ale odrazový mostík to urči-
te bol. Nebol som z tých absolventov, ktorí mali 
jasne stanovený cieľ počas celého štúdia. Inklino-
val som k zoológii, čo som zdedil po mame, ktorá 
celý profesijný život pracovala na SPU. Po skon-
čení školy som mal ponuku nastúpiť do praxe do 
okresu Levice, kam ma volal môj starší kolega Mi-
chal Demeš. Druhým variantom bolo ašpirantské 
štúdium, ktorému som dal prednosť. Dva roky 
som pracoval na Katedre hydinárstva a malých 
hospodárskych zvierat FAPZ pod vedením školi-
teľa prof. Petra. Vtedy prišla ponuka z Výskumné-
ho ústavu živočíšnej výroby nastúpiť na novovy-
tvorené Oddelenie biológie a chovu poľnej zveri. 
Ponuku som prijal a potom prišli tie krídla.
Darí sa vám vzdelanie zúročiť v praxi?
Určite áno. Vo svojej práci využívam temer všetky 
odborné predmety. Iste, nie do veľkej hĺbky, na to 
sú kolegovia, ktorí sa na daný odbor špecializujú. 
Mnohé treba priebežne doštudovávať a získavať 
nové informácie. Tu je veľmi dôležitá spolupráca 
so zahraničím. Veľa informácií získavam na podu-
jatiach organizovaných chovateľskými zväzmi.
Aká je teda pracovná náplň na pozícii riadi-
teľa Výskumného ústavu živočíšnej výroby?
Hoci sa snažím vyčleniť čo najviac času vedeckej 
práci, nie vždy sa mi to darí a zväčša prevažuje 
administratíva. Dôležitou časťou práce je príprava 
projektov, snažíme sa využiť každú výzvu, aby sme 
získali finančné zdroje. Lepšiu úspešnosť by sme 
mohli mať v zapojení do európskych projektov. 
Čo považujete za najväčší úspech vo svojej 
profesionálnej kariére?
Osobne nemám žiadny veľký úspech, ale veľa 
malých. Keď vám vyjde kniha, za ktorú dostane-

te cenu Literárneho fondu, keď príjmu projekty 
s vašou myšlienkou, ktoré sú označené ako vyni-
kajúce, keď vám zatlieskajú po prednáške na kon-
grese a keď za vami chodia ľudia so žiadosťou o 
spoluprácu. Potom sú tu veľké úspechy celého 
kolektívu pracovníkov – vyšľachtené nové pleme-
ná, excelentne zvládnuté organizácie festivalu Ag-
rofilm či výstavy Agrokomplex, temer pravidelné 
ocenenia kolekcií zvierat, či už oviec, ošípaných, 
hydiny a králikov. Získané veľké projekty na budo-
vanie infraštruktúry, žiaľ, bez podpory stavebných 
úprav a rekonštrukcií, ktoré by sme veľmi potre-
bovali. 
Aká je podľa vás spolupráca vysokých škôl 
s praxou? 
Takto paušálne sa na otázku nedá odpovedať. 
Všetko závisí na ľuďoch. Ak je na pozícii šikovný 
človek, prax si ho vyhľadá sama, ak nie, môže vyví-
jať akékoľvek snahy, prax o neho nebude mať záu-
jem. Rovnako je to aj na našom ústave.
Spolupracujete so svojou alma mater, prí-
padne kde vidíte prieniky pre vzájomnú spo-
luprácu?
Spolupráca s SPU je pre mňa veľmi dôležitá a ni-
kdy som ju neprerušil. Obe inštitúcie majú erudo-
vaných pracovníkov. VÚŽV má výskumné zariade-
nia a SPU má študentov, čo je ideálny predpoklad 
pre spoluprácu. Najintenzívnejšia je spolupráca s 
Katedrou hydinárstva a malých hospodárskych 
zvierat FAPZ, ktorá zabezpečila hladký priebeh 
mnohých výskumných experimentov. Rovnako 
plodná je spolupráca s Katedrou fyziológie živočí-
chov,  s ktorou sme opublikovali viacero hodnot-
ných článkov v zahraničí. Keďže mám možnosť 
pracovať v dvoch vedeckých radách fakúlt SPU, 

v doktorandskej, výberovej a atestačnej komisii, 
mám dobrú možnosť získať informácie pre ďalšiu 
potenciálnu spoluprácu. A naopak, je mi umožne-
né odovzdávať študentom naše poznatky formou 
prednášok  vybraných tém.  Aj naše jednotlivé 
odbory spolupracujú v rôznych oblastiach s SPU. 
Teším sa, že sa v súčasnosti pripravuje veľký pro-
jekt, ktorý má potenciál oveľa lepšieho prepojenia 
oboch inštitúcií. Lebo hoci sme vzdialenosťou k 
sebe blízko, predsa máme v spolupráci rezervy.
Máte radu pre študentov, ktorí chcú byť 
úspešní vo svojom odbore? 
Áno, ale len pre tých, ktorí to naozaj chcú. Netre-
ba čakať na koniec štúdia a potom hľadať sme-
rovanie. To musí prísť niekedy v polovici štúdia a 
jeho zvyšok treba využiť na získanie hlbších vedo-
mostí v tom, v čom sa chcem profilovať. Ak budú 
mať študenti čo ponúknuť zamestnávateľovi, ten 
to určite v súčasnosti adekvátne ocení.
Čím sa riadite vo svojom živote? Máte nejaké 
svoje životné krédo?
Meno profesora Jána Plesníka, riaditeľa VÚŽV Nit-
ra, ktorý ma prijímal do práce, je spojené s huma-
nizmom. Jeho charakter zanechal vo mne hlboký 
dojem a chcem, aby môj postoj k ľuďom nebol 
len z pozície nadriadeného, ale aby ma vnímali aj 
ako kolegu s ktorým hľadajú riešenia aj v neľah-
kých situáciách. V spoločnej zhode sa dajú riešiť 
veci vždy jednoduchšie. Nie vždy sa mi to darí. 
Vstúpili sme do nového roka, čo by ste zaže-
lali sebe a všetkým čitateľom?
Navzájom si poprajme dobré zdravie, aby sme sa 
nastavili na korektnú a priateľskú vlnu a uchovali 
si ju po celý nasledujúci rok.                                                          

Renáta Chosraviová

Spolupráca s Kazachstanom aj v oblasti štúdia entomopatogénnych húb

S doc. Ing. Jaroslavom SLAMEČKOM, CSc., riaditeľom Národného poľnohospodárskeho 
a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra

„Ak je na pozícii šikovný človek, prax si ho vyhľadá sama“

V minulom roku – koncom septembra a začiatkom októbra - som absolvoval desaťdňový pobyt v Kazachstane v rámci programu Erasmus+. Prijímajúcou organizáciou bola Kazašská národná poľno-
hospodárska univerzita v Almaty, Katedra ochrany rastlín a karantény. 

Cieľom pobytu bolo nájsť možnosť vzájomnej 
spolupráce s uvedenou katedrou a ďalšími praco-
viskami, navzájom si vymeniť informácie v oblasti 
štúdia, ktoré sa týkali najmä študijných programov 
a metód výučby, ako aj o možnostiach vedeckej 
spolupráce.

Počas pobytu som realizoval niekoľko predná-
šok pre študentov a pedagogických pracovníkov, v 
rámci ktorých som predstavil informácie o Sloven-
skej poľnohospodárskej univerzite, poľnohospo-
dárstve a klimatických podmienkach na Slovensku, 
o najvýznamnejších škodcoch kultúrnych rastlín v 
našej krajine s dôrazom na inváznych škodcov. Sú-
časťou prednášok boli témy o škodcoch, ktorí sa 
objavili na Slovensku v posledných desaťročiach 
a boli k nám introdukovaní z iných krajín. Typic-
kým príkladom bol napríklad kukuričiar koreňový 
(Diabrotica virgifera virgifera) a vrtivka orechová 
(Ragolethis compresa).

V prednáškach som prezentoval aj svoje vedecké 
články z posledných rokov, s tým cieľom, aby ve-
deckí pracovníci z kazašskej univerzity mohli po-

núknuť návrhy na ďalšiu spoluprácu.  Vo vedeckej 
oblasti som zahraničným kolegom ponúkol spolu-
prácu najmä v oblasti štúdia entomopatogénnych 
húb. 

Počas pobytu som mal okrem prednášok aj nie-
koľko diskusií s pracovníkmi Katedry ochrany rast-
lín a karantény. Tiež som mal príležitosť navštíviť 
Inštitút ochrany a karantény rastlín (IOKR) (labo-
ratórium biotechnológie) v Almaty. Výsledkom v 
oblasti vedeckovýskumnej činnosti bola dohoda 
o nadviazaní spolupráce medzi Katedrou ochrany 
rastlín SPU v Nitre, Katedrou ochrany rastlín a ka-
rantény a IOKR v Almaty. Jej cieľom bude hľadať 
nové kmene entomopatogénnych húb v oboch 
krajinách a testovať ich na spolupracujúcich pra-
coviskách. 

Kazašskí výskumníci majú k dispozícii kvalitné 
laboratóriá, vybavené prístrojmi zakúpenými v po-
sledných rokoch. Naše pracovisko na SPU v Nitre 
má zodpovedajúce parametre. 

V rámci pobytu som sa oboznámil s pokusmi 
spolupracujúcej univerzity, navštívil som aj deň 

poľa. Pokiaľ ide o potraviny, globalizácia Kaza-
chstan veľmi nepostihla, majú svoje výrobky. Ka-
zašskí ľudia sú praktickí, ústretoví, a keď  viete po 
rusky, nemáte problém s komunikáciou. Myslím si, 

že aj anglicky sa tam cudzinec dohovorí lepšie, ako 
na Slovensku. Na Kazachstan si spomínam ako na 
veľmi civilizovanú a príjemnú krajinu.          

 Prof. Ľudovít Cagáň, FAPZ

 ZA NAŠIMI ABSOLVENTMI 

TC spolupracovalo tiež pri tvorbe ponuky praco-
vísk a expertov SPU v Nitre do katalógu produktov 
pre poradenský systém v pôdohospodárstve, ktorý 
sa pripravuje v rámci Programu rozvoja vidieka SR 
2014 - 2020. V tejto schéme sme sa ako jediná poľ-
nohospodárska univerzita na Slovensku opakovane 
snažili tiež uspieť vo viacerých výzvach vyhlásených 
na predkladanie vzdelávacích projektov pre agro-
potravinársku prax, avšak neúspešne. Žiaľ, musím 
podotknúť, že nie kvôli kvalite predkladaných pro-
jektov, ale iným skutočnostiam ovplyvňujúcim roz-

hodovanie aj „nášho“ rezortného ministerstva. 
Na záver môjho rekapitulačno-bilančného príspev-

ku by som chcela poukázať na to, čo nám na Slo-
vensku v oblasti transferu technológií a poznatkov 
najviac chýba. Myslím to v kontexte porovnávania 
podmienok s inými krajinami, kde sú transferové ak-
tivity a spolupráca univerzít s praxou považované za 
ich významnú spoločenskú misiu a kde sa dlhodobá 
stratégia a vstupná intervencia štátu či regiónov už 
zhodnotila aj prostredníctvom exaktných ukazo-
vateľov. Na národnej úrovni je to hlavne limitujúca 

legislatíva, neexistujúca stratégia a nesystematická 
finančná podpora. Výchova kvalitných ľudských 
zdrojov pre túto oblasť, sfunkčnenie a podpora exis-
tujúcej infraštruktúry a rozumné verejné investície si 
vyžadujú systematické zmeny a dlhodobú stratégiu, 
nielen nárazové či jednorazové využívanie  „spáso-
nosných“ eurofondov (obvykle narýchlo, resp. ku 
koncu programovacieho obdobia...). Chýbajú tiež 
regionálne a lokálne investície podporujúce spolu-
prácu vedeckovýskumných inštitúcií s praxou, ktoré 
by podčiarkli reálny záujem územných samospráv o 

túto oblasť, no absentuje i dôvera praxe v potenciál 
slovenských vedcov a výskumníkov. 

Je toho veľa, čo nemáme a je toho veľa, čo by 
sme chceli riešiť a zmeniť. Preto mi úplne na zá-
ver dovoľte poďakovať sa všetkým, s ktorými som 
mala a mám možnosť osobne spolupracovať v ob-
lasti transferových činností. Vďaka nim, ich ochote 
diskutovať, ich podpore a osobnému presvedčeniu 
zaznamenala naša univerzita výrazný pokrok aj v 
tejto oblasti.                       Doc. Danka Moravčíková, 

  Transferové centrum SPU v Nitre

pokračovanie zo strany 3

Kazašský deň poľa, podobný ako sa organizuje na Slovensku                                                                      Foto: ĽC

Bilancovanie v oblasti transferu technológií a ďalšieho vzdelávania na SPU v Nitre

J. Slamečka pri výskume zajaca poľného

Foto: archív JS
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Jej úlohou je zabezpečiť experimentálne aktivity 
na Inštitúte ochrany biodiverzity a biologickej bez-
pečnosti (IOBBB) Fakulty agrobiológie a potravi-
nových zdrojov (FAPZ),  ktorý  pripravil aj projekt 
v programe Erasmus+ v rámci medzinárodnej siete 
AgroBionet - Uchovanie a využívanie agrobiodiver-
zity pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života. 

Ako nás informovala, odborné zameranie rieše-
nia výskumnej problematiky v rámci jej doktorand-
skej prípravy a súčasne aj výskumného pobytu je 
orientované na overenie vplyvu vrúbľovania hybri-
dov rajčín na podnože niektorých voľne rastúcich 

druhov rajčín v kvalite plodov. Vrúbľovaním sa za-
bezpečuje najmä zvýšenie odolnosti hybridov proti 
bakteriálnym, hubovitým a vírusovým chorobám. 
Margareta Gutul počas svojho výskumného pobytu 
hodnotila antioxidačnú aktivitu plodov z rôznych 
hybridov rajčín v laboratóriách IOBBB FAPZ. 

Podľa jej slov, pre experimentálnu činnosť mala 
k dispozícii výborné technické a materiálne pod-
mienky, priateľský a profesionálny kolektív, ako aj 
možnosť spolupracovať s účastníkmi výskumných 
pobytov z rôznych krajín. Vďaka tomu získala ďal-
šie skúsenosti, kontakty a informácie o nových 
prístupoch k hodnoteniu tradičných a menej zná-
mych druhov rastlín pre ich praktické využitie. Zís-
kané výsledky z experimentálnej činnosti si doplnila 
a rozšírila aj účasťou na prednáškach a konzultá-
ciách z predmetu agrobiodiverzita pod vedením 
doc. Jána Brindzu. Počas pobytu sa zapojila aj do 
rôznych odborných aktivít, seminárov, prednášok 
či výstav. 

„Veľkým prínosom sú pre mňa nové poznatky o 
výskume v stanovení antioxidačnej kapacity pomo-
cou metódy DDPH, získané praktické zručnosti s 
aplikáciou štatistických metód a obrazovej analýzy, 
ktoré využijem pri dokončení dizertačnej práce a 
vo svojej pedagogickej činnosti,“ hodnotí prínosy 
pobytu moldavská študentka.                    r

Mgr. art. Soňa BELLÉROVÁ
Pracovná pozícia: odborná asistentka na Ka-

tedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Rozhodovala som sa medzi princeznou, alebo 

speváčkou Mel B zo Spicegirls. 
Čo ste študovali a prečo práve tento od-

bor?
Estetiku a výtvarnú výchovu na Filozofickej 

fakulte v Nitre a maľbu na VŠVU v Bratislave. 
Dôvod je jednoduchý - rada kreslím a bavia ma 
dejiny umenia.

S kým by ste sa chceli stretnúť a poroz-
právať?

Nemám žiadneho vysneného hrdinu či hrdinku, 
ale stále sa stretávam s fajn ľuďmi, s ktorými je 
radosť sa rozprávať.

Z čoho ste mali v poslednom období naj-
väčšiu radosť?

V poslednom období som mala veľa dôvodov 
na radosť v profesionálnom i súkromnom živo-
te, ale naposledy som sa veľmi potešila z novej 
sprchovej zásteny – je to fakt krásna dizajnová 
stena. 

Čo by ste zmenili, keby ste mohli?
Ak sa tým myslí spoločenská zmena… tak zme-

niť vzťah slovenskej spoločnosti ku kultúre a kul-
túrnej vzdelanosti. 

Čo rada čítate (počúvate)?
Všeličo, veľa vecí ma zaujme, ale čo si stále ku-

pujem sú časopisy o interiérovom dizajne.
Aké máte koníčky?
Koníčkov mám veľa, čiastočne tak vnímam aj 

prácu na katedre. Rada však sledujem animova-
né filmy, veľmi rada varím a pečiem (už nerada 
po sebe umývam riady), baví ma všetko, kde sa 
niečo plánuje, vyrába, zošíva, maľuje, šróbuje... 
proste vytvára. Rada sa tiež zúčastňujem na rôz-
nych kultúrno-spoločenských akciách ako divák, 
ale teší ma byť aj pri organizácii.

Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?
Áno, fajčím, jedávam po 21 hodine,  pukám si 

prsty a keď som nervózna často používam slovo 
proste. 

Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôle-
žitejšie?

Myslím, že také normálne – rodina, priatelia, 
mier, úprimnosť a tešiť sa.

Máte nejaký obľúbený citát?
Nie, v citátoch som nikdy nemala zaľúbenie.                                                                      
           rch

 V ZRKADLE...                              Moldavská študentka absolvuje 
výskumný pobyt na IOBBB

Z výstavy študentských 
ateliérových prác na FZKI

Svet korytnačiek

V rámci programu Erasmus+ absolvuje trojmesačný výskumný pobyt na Fakulte agrobiológie  
a potravinových zdrojov SPU v Nitre Margareta Gutul, študentka Fakulty záhradníctva Štátnej 
poľnohospodárskej univerzity v Kišiňove, Moldavsko. 

V priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Tulipánovej ulici otvorili 5. de-
cembra 2018 výstavu ateliérových prác študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry. 
Zároveň uviedli do života dva katalógy študentských prác.

Pracovníci vivária, ktoré je súčasťou Botanickej záhrady SPU v Nitre, v spolupráci s Klubom 
chovateľov korytnačiek organizovali 10. novembra 2018 tretí ročník úspešného odborného 
seminára. 

 VESELOU CERUZKOU        
Marcel Krištofovič

Margareta Gutul počas výskumného pobytu hodnotila 
antioxidačnú aktivitu plodov rajčín       Foto: IOBBB

Slávnostné uvedenie katalógu študentských prác do ži-
vota                                       Foto: Andrea Cuperová

Študenti sa zoznámili aj s umením kaligrafie

Lektori čínskeho jazyka Mgr. Su Yang a Mgr. 
Zhang Mengqi zorganizovali 28. novembra 2018 pre 
študentov a frekventantov kurzov čínštiny na Slo-
venskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre prí-
jemné posedenie spojené s rozličnými aktivitami. 
Vyše dvadsať účastníkov čínskeho popoludnia malo 
možnosť dozvedieť sa viac  o kultúre a zvykoch v 
Číne. Vyskúšali si umenie kaligrafie -  čínskeho pís-
ma, ktoré pozostáva zo šiestich základných znakov 
štetcom. Tie sa rôznymi spôsobmi kombinujú, vy-
tvárajú rôznorodé slová, znaky a významy. Ďalšou 
zaujímavou skúsenosťou bolo vystrihovanie sva-
dobných obrúskov či obrad podávania čaju, ktorý si 
vyžaduje výber nielen tých najvhodnejších čajových 
lístkov, ale aj kvalitného riadu a náčinia.                JH

Čínske popoludnie  
s čajovým obradom

Bača, na jahňatá môžeme zabudnúť. Teodor žiada 
rozsobáš s Belaňou, Okaňou, Jarkou, Huňkou...

Práce v katalógu „Ateliérová tvorba - krajinná a 
záhradná architektúra“ vznikli počas troch rokov 
v rámci ateliérových prác z oblasti tvorby zelene 
a verejných priestorov, v mestách či na vidieku, 
pod vedením pedagógov KZKA - Márie Bihuňovej,  
Attilu Tótha, Ivana Čitáryho, Martiny Verešovej, 
Romana Flóriša, Denisy Halajovej, Sone Bellérovej, 
ako aj externých spolupracovníkov Zoltána Balka a 
Štefana Lančariča. Katalóg je nielen predstavením 
výsledkov ateliérovej tvorby na katedre, autori dú-
fajú, že bude slúžiť aj ako inšpirácia pre študentov a 
verejnosť pri tvorbe zelene.

Druhý katalóg výtvarných prác študentov – 
PORT, vznikol pod vedením S. Bellérovej. 

Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť do konca ja-
nuára v priestoroch pavilónu FZKI.                             r                        

Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch roční-
koch boli pripravené tri prednášky. Nosnou bola 

téma z oblasti ochrany prírody, prednášku s ná-
zvom Monitoring a ochrana korytnačky zelenkastej 
v Chorvátsku predniesol Róbert Kirchner. Ďalšie 
dve boli zamerané na chovateľstvo - Michal Barta 
vystúpil s témou Chov korytnačky žltohnedej a Mi-
chal Šesták priblížil chov korytnačky ostrohatej. 

Ďalší seminár Svet korytnačiek, s účasťou pred-
nášateľov z Česka a Talianska, sa uskutoční  15. - 16. 
marca 2019. Nosnou bude prednáška uznávanej 
českej biologičky Hany Svobodovej - Ochrana mor-
ských korytnačiek na Borneu. 

„Znečistenie oceánov a stav živočíchov, žijúcich 
v nich, je v súčasnosti jednou z často spomína-
ných ekologických tém, ktorej sa určite treba ve-
novať. Aj my,  ako pracovisko, veľmi radi takýmto 
spôsobom prispejeme k zvýšeniu informovanosti 
a edukácie nielen odbornej, ale aj laickej verejnos-
ti,“ povedal Róbert Kirchner, vedúci univerzitného 
vivária.                   rch

Vo Vydavateľstve 
SPU v Nitre vyšla kon-
com minulého roka 
vysokoškolská učeb-
nica s uvedeným ná-
zvom. Autorky – prof. 
Elena Horská, Ing. Jo-
hana Paluchová, PhD., 
a Ing. Jana Gálová, 
PhD., v úvode knihy 

uvádzajú, že 21. storočie prinieslo nové skutoč-
nosti spoločensko-ekonomického a politického 
vývoja medzinárodného spoločenstva. „Na sve-
tovej obchodnej scéne sa významne prejavujú 
rýchle sa rozvíjajúce ázijské ekonomiky. Európska 
únia sa snaží zdôrazňovať význam integrácie a 
jednotného postupu pre svojich členov, politika 
USA napriek proklamovanej globalizácii začína 
výraznejšie chrániť svoj trh. Lokálne je konkuren-
ciou globálneho a imigračné vlny vo svete posú-
vajú hranice etnického marketingu.“ Publikácia 
reflektuje všetky aktuálne témy prostredníctvom 
praktických príkladov v jednotlivých kapitolách. 
Úvodné vysvetľujú význam marketingu a jeho 
prejavy v medzinárodnom podnikateľskom pro-
stredí. „Kľúčovou otázkou pri formovaní jednot-
livých marketingových prvkoch ponuky zostáva 
na jednej strane úroveň spokojnosti cieľového 
zákazníka a na druhej strane ekonomická efektív-
nosť.“ Realita trhu si žiada chápať marketingové 
javy a procesy v súvislostiach, ktoré čitateľ nájde 
v každej téme i naprieč celou učebnicou. 

Vyše 240-stranová publikácia pozostáva z 9 ka-
pitol, je vhodne doplnená farebnými obrázkami 
a tabuľkami. Určená je študentom ekonomiky a 
manažmentu, ale aj ostatným záujemcom z ra-
dov manažérov, podnikateľov a všetkým, ktorí 
podporujú zámery internacionalizácie  hospo-
dárskeho života. Správne formované marketin-
gové stratégie, implementované v medzinárod-
nom prostredí, odkrývajú mnohé príležitosti. Zá-
leží na odhodlaní, flexibilite a kreativite ľudských 
zdrojov, s akým nadšením  ponúkané  výzvy sú-
časnej doby príjmu a možnosti svojho podniku 
rozšíria.                               rch   
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Medzinárodný 
marketing

Foto: za
Foto: za
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Súčasťou programu 1. decembra 2018 v Aule SPU 
bolo interaktívne predstavenie Prvý ako anjelik alebo 
Vitajte v advente v podaní hercov Divadielka Dunaj-
ka. Predstavenie edukatívne previedlo obecenstvo 
najznámejšími ľudovými zvykmi adventu, spojenými 
najmä s menami Ondreja, Lucie a Barbory. Zapojenie 
detí do vyzdobovania vianočného stromčeka jednot-
livými adventnými príbehmi vytvorilo sviatočnú at-
mosféru a malých účinkujúcich postupne pripravilo 
na vyvrcholenie programu - príchod Mikuláša a roz-
dávanie balíčkov s maškrtami.  Tentokrát ich Mikuláš 
odovzdal 320.

Univerzitná organizácia ďakuje vedeniu SPU za 
vytvorenie podmienok pre uskutočnenie podujatia 
a spoločnosti Metro za sladký príspevok do mikuláš-
skeho balíčka.                                                Marek Kovár, 

predseda Komisie pre prácu s deťmi UO OZ

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) 
vyhlásila 5. decembra 2018 výsledky ankety o najlep-
šieho univerzitného športovca za rok 2018. Medzi 
ocenenými športovcami je aj Bc. Filip Marinov, 
študent FEŠRR SPU v Nitre (na snímke), ktorý v 
marci reprezentoval Slovensko v streľbe na akade-
mických majstrovstvách sveta v  Kuala Lumpur v 
Malajzii a v súťaži trojčlenných družstiev v trape ob-
sadil prvé miesto. Za druhé miesto v extralige bol v 
ankete ocenený aj univerzitný volejbalový klub VKP 
Bystrina SPU Nitra.

Cenu SAUŠ za dlhoročnú prácu a angažovanosť 
v športovej oblasti si z rúk prezidenta Slovenské-
ho olympijského výboru Antona Siekla prevzal aj  

PhDr. PaedDr. Ivan Janko, PhD., v súčasnosti pre-
zident  vysokoškolského klubu ZŠK SPU Nitra, kto-
rý sa nedávno dožil okrúhleho životného jubilea, 70 
rokov.                                                                          za
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Vo vydavateľstve SPU v Nitre nedáv-
no vyšla vysokoškolská učebnica autorov  
prof. Jána Supuku a Ing. Márie Bihuňovej, 
PhD., s uvedeným názvom. 

Kniha prináša základné 
teoretické poznatky o 
vývoji, obsahu, funkciách 
a významnosti rekreácie 
pre človeka a spoločnosť. 
Podáva prierezový po-
hľad na široké spektrum 
foriem rekreácie a turiz-
mu, ktoré sú dnes žiadané 

alebo vykonávané zainteresovanými účastníkmi 
a pre ktoré treba vytvárať adekvátne podmien-
ky a vhodné prostredie. Rozpracúva základné 
princípy tvorby priestorov rekreácie v troch do-
minantných typoch vnútrozemskej krajiny mier-
neho klimatického pásma, a  to lesnej, poľnohos-
podárskej (vidieckej) a urbanizovanej (sídelnej) 
krajiny v podmienkach Slovenska. Poukazuje tiež 
na riziká, limity a obmedzenia, ktoré sú spojené 
s potenciálnym alebo reálnym výkonom rekreač-
ných aktivít človeka v prírodnom, alebo kultúr-
nom prostredí. 

Ako píšu autori, rekreácia je súčasťou biologic-
kého cyklu človeka. Je spojená s procesom ob-
novy a regenerácie jeho fyzických a duševných 
síl. Nadobudla široké spektrum programových 
činností, od aktívnych fyzických výkonov, cez 
vzdelávanie a zušľachťovanie ducha, pasívne vní-
manie a zážitok z okolia, až po kľudový relax so 
zažmúrenými očami. „V súčasnosti je takmer rov-
nocennou tretinou 24-hodinového dňa v živote 
človeka. V globalizovanom a multikultúrnom 
svete je bežnou témou dňa, ale hlavne ročných 
sezón, v ktorých nadobúda aktuálnu formu záuj-
mu,“ píšu autori. Uvádzajú, že z rekreácie sa stal 
osobný, rodinný, ale aj spoločenský fenomén. 
„Je plne demokratizovaná, dostupná každému. 
Okrem fyziologického, kultúrneho a sociolo-
gického charakteru, rekreácia má aj vedecké a 
ekonomické dimenzie. Rekreácia, rekreológia a 
nadväzujúce termíny ako je turizmus a cestovný 
ruch sú založené na dopyte a ponuke. Vzájomne 
na seba nadväzujú a pôsobia ako zvuková ozve-
na. Ponuka má motivačný a iniciačný charakter, 
dopyt je spätná odmena za poskytnuté služby v 
kvalitne pripravenom priestore. Človek, inštitú-
cia, organizácia - tvorcovia ponuky - musia mať 
hlbokú znalosť problematiky, jasný programový 
cieľ, invenčné nápady a praktické realizačné vý-
sledky v konkrétnom rekreačnom priestore ale-
bo v objekte.“     

Vyše 200-stranová učebnica pozostáva z de-
siatich kapitol, posledná je krátkou sumarizáciou 
obsahu v anglickom jazyku. Teoretické výcho-
diská, praktické metódy a zásadné prístupy sú 
dokumentované aj grafickými príkladmi riešení a 
fotografiami z atraktívnych rekreačných stredísk 
a území.                               rch

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že  
7. januára nás vo veku 65 rokov navždy opustila 
Magdaléna Kubašková, bývalá dlhoročná pra-
covníčka Rektorátu SPU v Nitre.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 
s hlbokým zármutkom oznamuje, že 10. januára 
vo veku nedožitých 80 rokov zomrel bývalý dl-
horočný kolega, vedec, pedagóg, vedúci Katedry 
udržateľného poľnohospodárstva a herbológie 
(v r. 2000 – 2003) doc. Ing. Karol Kováč, CSc. 
                                                  Česť ich pamiatke! 

 PIETA                                                                                                                                          

V športovej hale SPU sa 13. decembra 2018 uskutočnil dvadsiaty ročník tradičného futsalové-
ho turnaja o Pohár predsedníčky univerzitnej organizácie, ktorý zorganizovala športová komisia 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre. Zúčastnilo sa na ňom päť muž-
stiev – FAPZ, FBP, FEM, TF a Rektorát.

Podujatie otvorila predsedníčka UO OZ doc. 
Zuzana Hlaváčová a prorektor SPU pre komuniká-
ciu a prax Ing. Ivan Takáč, PhD. V hale sa odohralo 
desať zápasov, v ktorých padlo 37 gólov.

Turnaja bol opäť veľmi vyrovnaný, o poradí na 
prvých troch miestach rozhodol zisk jediného 
bodu. Po ročnej prestávke sa celkovým víťazom 
turnaja stalo mužstvo FBP.

Konečné poradie: 1. FBP, 2. TF, 3. FEM, 4. Rek-
torát, 5. FAPZ. Najlepším hráčom turnaja sa stal E. 
Janšto z FEM, brankárom Ľ. Gyurica z TF, strel-

com M. Šnirc z FBP, ktorému sa podarilo prekonať 
súperových brankárov celkom šesťkrát. S prehľa-
dom rozhodoval Matúš Šturdík. Na záver sa aktéri 
stretli v zamestnaneckej jedálni ŠD Mladosť na vy-
hodnotení a neformálnom posedení. Poďakovanie 
patrí kolegom, ktorí pomáhali pri príprave a orga-
nizácii turnaja. Boli to najmä: J. Dolinský, F. Cupák, 
R. Hrnčár, Ľ. Miklová, P. Magdina, M. Prístavka, M. 
Štrbavý, R. Savov a členovia výboru UO OZ PŠaV 
pri SPU.        

Ing. Roman Récky, PhD., Športová komisia UO OZ

Víťazom futsalového turnaja sa 
stalo mužstvo FBP

Medzi najlepšími športovcami   
je študent FEŠRR Filip Marinov 
i volejbalisti SPU

Stretnutie detí s Mikulášom

Pohár predsedníčky univerzitnej organizácie si vybojovali hráči FBP                                   Foto: P. Magdina

Mikulášske predstavenie Divadielka Dunajka poba-
vilo malých aj veľkých           Foto: Peter Magdina

Pôda je vznešená spojka životov, zdroj a 
cieľ všetkého. Bez patričnej starostlivos-
ti o ňu nebude život. Týmto citátom W. 
Berryho uvádza kolektív autorov pod ve-
dením doc. Vladimíra Šimanského  vyso-
koškolskú učebnicu Pôdoznalectvo, ktorá 
vyšla tento rok vo Vydavateľstve SPU v 
Nitre. 

Ako autori informu-
jú, publikácia tohto 
typu  v rámci disciplí-
ny pedológia so zák-
ladmi geológie,  v ta-
kejto forme a rozsahu 
nebola realizovaná už 
takmer 10 rokov.  Od-
borníci v nej  spraco-
vali množstvo nových 

informácií, snažili sa o aktualizáciu a rozšírenie 
poznatkov v tejto problematike, zároveň do 
učebnice zakomponovali vlastné výsledky a 
zistenia. 

Jej obsah je koncipovaný tak, že čitateľ – štu-
denti, laická a odborná verejnosť - sa obozná-
mi so základnými informáciami a pojmami, pri-
blíži mu vývoj a genézu pôdy, oboznámi ho s 
jednotlivými funkciami pôdy, s jej klasifikáciou 
a jednotlivými chemickými a fyzikálnymi vlast-
nosťami. V neposlednom rade je pozornosť 
upriamená na pôdny fond Slovenskej republiky 
a jeho ochranu.  

Pôda je považovaná za základ celej biosféry a 
podmieňuje vývoj života na Zemi.

„Pôdu treba chrániť, pretože jej stav je vizi-
tkou kultúrnosti a vyspelosti každého národa. 
Naša úcta k pôde je vlastne meradlom úcty k 
nám samotným,“ zdôrazňujú autori. 

Takmer 400 stranovú publikáciu tvorí 14 ka-
pitol. Je vhodne doplnená obrázkami, tabuľka-
mi i farebnými fotografiami.                       rch

  RECENZIA                                          
Pôdoznalectvo Tvorba priestorov  

rekreácie

žili možnosť konverzovať s rakúskymi kolegyňami 
aj nad rámec výučby a pozvali ich na prechádzku 
predvianočnou Nitrou. Táto prvotná spolupráca s 
Univerzitou Viedeň otvorila nové možnosti študen-
tom overiť si svoje jazykové schopnosti s „native 
speakermi“.                                                          KJ FEM

Nová spolupráca  
s Univerzitou Viedeň

O manažmente 
kultúrnej krajiny 

pokračovanie zo strany 2

Foto:   SAUŠ

 V rámci medzinárodného programu ERAS-
MUS+ v polovici novembra 2018 navštívil Fa-
kultu európskych štúdií a regionálneho roz-
voja SPU v Nitre Sándor Nemethy, odborník 
z Univerzity v Göteborgu, Švédsko.

Zaujímavú prednášku zameral na problematiku 
manažmentu kultúrnej krajiny, ako aj na stratégie 
vo vzdelávaní a výskume, založené na vytvorení 
medzinárodného strategického partnerstva a na 
sieťovaní v rámci projektu Erasmus+ SUMCULA, s 
dôrazom na možnosti mobilít študentov, učiteľov 
a administratívnych pracovníkov v rámci projek-
tu.                                                                                            r

Tak ako každý rok v adventnom čase, Komisia pre prácu s deťmi pri UO OZ PŠaV pri SPU pri-
pravila pre deti a vnúčatá svojich členov detské divadelné predstavenie spojené s príchodom 
Mikuláša. 


