
Akademický rok 2018/2019 sa pomaly chýli ku 
koncu. Nové číslo Poľnohospodára vychádza 
v období promócií, keď naši čerství absolventi 
plní nádejí a elánu opúšťajú univerzitu a vyrážajú 
v ústrety ďalšiemu životnému osudu. Promócie 
patria k slávnostným, nezabudnuteľným udalos-
tiam. Zároveň sú aj okamihom pravdy, ako sú ab-
solventi pripravení pre trh práce, ako sa zaradia do 
pracovného kolobehu a či sa uplatnia tak, aby boli 
sami spokojní. Pevne veríme, že v živote uspejú a 
prajeme im, aby vedomosti a zručnosti, ktoré zís-
kali v priebehu štúdia na svojej alma mater, v ma-
ximálnej miere využili pre rozvoj spoločnosti a svoj 
profesionálny rast.  

Vážení čitatelia, na univerzite ani počas letných 
prázdnin aktivity neutíchajú. Odštartuje ich už tra-
dične na začiatku júla Nitrianska letná univerzita 
– projekt Slovenskej poľnohospodárskej univerzi-
ty a Univerzity Konštantína Filozofa v spolupráci 
s Mestom Nitra, ktorý sa teší veľkej popularite. V 
rámci neho sa deti vo veku 8 - 11 rokov  hravou a 
tvorivou formou oboznámia s akademickým pros-
tredím a charakterom štúdia na univerzite.

August na SPU otvorí letná škola Viva La Scien-
ce, ktorú organizuje Fakulta biotechnológie a po-
travinárstva v spolupráci s Výskumným centrom 
AgroBioTech SPU v Nitre. Určená je študentom 
biologických a biotechnologických vied a jej cie-
ľom je poskytnúť vysokoškolákom jedinečnú prí-
ležitosť zúčastniť sa na každodennom výskume  a 
motivovať ich pre kariéru vo vede a výskume. 

Koncom augusta (22. – 25.) vás pozývame na 46. 
ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a po-
travinárskej výstavy Agrokomplex 2019, na ktorej 
sa už tradične svojou expozíciou predstaví aj SPU.

Vážení kolegovia, milí študenti, čerství absolven-
ti, milí čitatelia, či už leto strávite zaslúženým oddy-
chom alebo ho plánujete využiť pracovne, prajem 
vám veľa príjemných slnečných dní, aby ste načer-
pali energiu a nové sily.             Ing. Ivan Takáč, PhD., 

                prorektor SPU  pre komunikáciu a prax

Rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová 
a dekani fakúlt podpísali 21. mája Kolektívnu 
zmluvu na roky 2019 – 2021. V mene UO OZ 
PŠaV pri SPU v Nitre zmluvu podpísala pred-
sedníčka doc. Zuzana Hlaváčová. 

Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt podľa záujmu zamestná-
vateľa už po dvanásty raz. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada 
životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk.

Celoslovenské dni poľa už po ôsmykrát.
SPU bola opäť spoluorganizátorom    
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Kolektívna zmluva (KZ) upravuje vzťahy zamestná-
vateľa a zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme na verejných vysokých školách. Okrem 
iného sa v nej uvádza, že „zamestnanec je povinný  
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SPU v Nitre na piatom mieste v rebríčku 
univerzít podľa záujmu o absolventov. 
Medzi TOP 20 fakultami je Technická fakulta

V Kyjeve podpísali 
memorandum o spolupráci

Tohtoročný ôsmy ročník sa konal 4. – 5. júna. Sláv-
nostne ho otvorila štátna tajomníčka Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Oľga 
Nachtmannová. 

SPU v Nitre sa tento rok ako jeden z hlavných spo-
luorganizátorov a vystavovateľov  prezentovala v 

stánku na ploche 10 m². Univerzita zaujala svojou no-
vou expozíciou, tradičným odborným programom, 
ponúkanými informáciami, publikáciami, ktoré vyšli 
vo Vydavateľstve SPU, ale aj novými aktivitami.  

Na otvorení sa účastníkom dní poľa prihovorila aj 

K celoslovenským dňom poľa tradične patria ukážky poľných prác konskými dvojzáprahmi                 Snímky: za

V stánku SPU sa živo diskutovalo o smerovaní agrorezortu a vzdelávaní v poľnohospodárstve                   

Univerzita pod holým nebom a veľmi cenný kontakt s praxou. Aj takto možno charakterizovať 
najväčšiu odbornú poľnohospodársku výstavu na Slovensku - Celoslovenské dni poľa v Dvo-
roch nad Žitavou. Už tradične ju organizuje spoločnosť Profi  Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľ-
níckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. 

    Foto: za

Kolektívna zmluva 
na rok 2019 - 2021 
podpísaná

Volejbalisti SPU v tejto 
sezóne úspešní

Z podpísania dokumentu

Rebríček tak nehodnotí úroveň 
výučby, ale zameriava sa na uplat-
nenie jednotlivých absolventov na 
trhu práce.

Prvenstvo v záujme zamestnávateľov o absol-
ventov medzi vysokými školami obhájila Ekono-
mická univerzita a 2. miesto Slovenská technická 
univerzita. Na 3. mieste skončila Žilinská univer-
zita, nasleduje Technická univerzita v Košiciach. 
Päticu v rebríčku univerzít podľa záujmu o štu-
dentov uzatvára Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre. Za ňou nasleduje Univerzita 
Komenského, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v 
Trenčíne, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,  Technic-
ká univerzita vo Zvolene a do desiatky sa dostala 
aj Univerzita Mateja Bela. 

Spomedzi TOP 20 fakúlt má najžiadanejších absol-
ventov na slovenskom trhu práce Fakulta informatiky 
a informačných technológií na Slovenskej technickej 
univerzite. Technická fakulta Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre sa umiestnila na 14. mieste. 
Viac na: www.polnohospodar.sk                                      r

Rektorka SPU Klaudia Halászová prijala 21. mája
zástupcov hráčov a vedenia volejbalového klu-
bu VKP Bystrina SPU Nitra, ktorý sa v tejto se-
zóne môže pochváliť viacerými medailovými 
úspechmi.

V mužskej extralige získali volejbalisti SPU bronzo-
vé medaily, keď v boji o tretie miesto porazili Svidník 
3:0 na zápasy. Zaslúžili sa o to aj študenti SPU v Nitre: 
Boris Gera, Samuel Holdin  a Šimon Vician z FEM a 
Martin Gabaj z TF. Muži „B“ obsadili v 1. lige tretie 
miesto, zlaté medaily z fi nálového turnaja v Trenčíne 
si priniesli juniori a rovnako aj kadeti, ktorí vo fi nálo-
vom turnaji v Poprade vyhrali všetky zápasy.

Viceprezident VKP Bystrina SPU Nitra Eduard 

Hronský informoval rektorku SPU o dosiahnutých 
úspechoch a spoločne so zástupcom klubu Mariá-
nom Kostolányim a trojicou hráčov jej odovzdal 
medaily a klubový dres. Na stretnutí sa hovorilo 
o ďalšej spolupráci medzi klubom a univerzitou.        za

Prorektori SPU v Nitre, doc. Drahoslav Lančarič
a doc. Ing. Tomáš Tóth, sa 31. mája zúčastnili na uni-
verzitných dňoch Národnej univerzity prírodných 
a environmentálnych vied v Kyjeve na Ukrajine. Sú-
časťou ich návštevy bol podpis memoranda o spo-
lupráci. Zameraná bude najmä na spoločný výskum, 
výmenné pobyty pedagógov a študentov, oblasť prí-
pravy spoločných diplomov a projektové aktivity.      r
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Jubilant má veľmi blízky 
vzťah k našej univerzite a 
mestu. Je autorom nadča-
sového areálu SPU, ktorý 
koncom päťdesiatych a za-
čiatkom šesťdesiatych rokov 
20. storočia spolu so svojimi 

spolupracovníkmi naprojektoval a postavil. 
V. Dedeček je odbornou architektonickou ob-

cou považovaný za jedného z najlepších sloven-
ských architektov. Tvoril v rokoch 1953 – 1994 a 
zrealizoval vyše 75 budov a školských, kultúrnych, 
administratívnych, športových aj obytných areá-
lov.

Architekt Vladimír 
Dedeček oslávil 
90. narodeniny
Inžinier architekt Vladimír Dedeček, vý-
znamná osobnosť slovenskej architektúry 
20. storočia, 26. mája oslávil 90. narodeniny.  

pokračovanie na strane 2
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FEŠRR a NKÚ úspešne realizovali 
akreditovaný kurz pre kontrolórov. 
Zvýšil ich odbornosť   

Kurz s názvom Kontrola miestnej územnej sa-
mosprávy v rozsahu 90 hodín bol akreditovaný 
Ministerstvom školstva VVaŠ SR v januári 2018 v 
študijnom odbore 3.3.5. Verejná správa a regionál-
ny rozvoj. Odbornú a organizačnú garanciu pre-
vzala Katedra verejnej správy pod vedením Ing. 
Evy Balážovej, PhD., ktorá bola hlavnou garantkou 
a organizátorkou kurzu. Lektorov, ktorí sú spolu-
pracovníkmi NKÚ, zabezpečila expozitúra NKÚ SR 
v Nitre.

Na slávnostnom vyhodnotení  a odovzdávaní 
certifikátov dvadsiatim dvom absolventom – zá-
stupcom samospráv, ale aj študentom SPU -  kto-
ré sa uskutočnilo 31. mája na SPU v Nitre, sa zú-
častnil predseda NKÚ SR Ing. Karol Mitrík, riaditeľ 
expozitúry NKÚ SR v Nitre Ing. Peter Bulla, PhD., 
ako aj lektori. Za vedenie SPU v Nitre sa zúčastne-
ným prihovoril prorektor pre komunikáciu a prax 
Ing. Ivan Takáč, PhD., ktorý vysoko ocenil úlohu 
fakulty a NKÚ v organizovaní kurzu pre skvalitne-
nie činnosti kontrolórov.

Na pôde univerzity hostí a absolventov kurzu 
privítala dekanka FEŠRR doc. Oľga Roháčiková, 
ktorá bola aj odbornou garantkou kurzu.

„Som veľmi rada, že sa podarilo akreditovať 
tento kurz ďalšieho vzdelávania. Verím, že po-
znatky, ktoré ste si prehĺbili a rozšírili týmto štú-
diom, budete aplikovať vo svojom profesijnom 

živote v  prospech rozvoja a lepšej práce samo-
správy, a tým aj lepšieho fungovania spoločnosti 
ako celku,“ prihovorila sa dekanka prvým absol-
ventom kurzu. Vysoko vyzdvihla spoluprácu s 
NKÚ. Ako uviedla, je to v súčasnosti najdôvery-
hodnejšia inštitúcia na Slovensku, ktorá s fakultou 
aktívne konzultuje otázky územnej kontroly, ale aj 
ďalšie. NKÚ tiež navrhuje témy diplomových prác 
a navzájom s FEŠRR  spolupracovali aj na kontrole 
efektívnosti a účinnosti systému financovania ži-
vočíšnej výroby z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. 
„Verím, že aj v budúcnosti budeme vzájomne ak-
tívne spolupracovať v prospech oboch inštitúcií,“ 
povedala O. Roháčiková.

Význam spolupráce SPU a NKÚ podčiarkol aj ria-
diteľ expozitúry NKÚ SR v Nitre Peter Bulla. Pod-
ľa jeho slov, vynikajúce výsledky realizácie kurzu 
sú dôkazom toho, že táto spolupráca má význam 
a v podobných aktivitách plánujú pokračovať. 

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík akcentoval povin-
nosti kontrolórskeho stavu. Vyzval prítomných, 
aby sa v praxi nebáli priamo pomenovať nedo-
statky. „Kontrola musí byť súčasťou štátu. Musí 
byť jasná, cieľavedomá a záväzná.“ Absolventom 
poprial, aby získané vedomosti vedeli úspešne 
pretaviť do praxe a aby ich odporúčania boli ne-
spochybniteľné. Viac na www.polnohospodar.sk

Renáta Chosraviová

V zmysle platného Memoranda o spolupráci medzi Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR 
a SPU v Nitre Katedra verejnej správy Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU  
v Nitre a NKÚ od 25. januára do 31. mája realizovali kurz ďalšieho vzdelávania pre kontrolórov 
fungovania samospráv.  

Na pôde VC AgroBioTech SPU v Nitre sa 30. má- 
ja uskutočnil RIS Fellowship workshop pre štu-
dentov a absolventov, ktorí sa v rámci projek-
tu EIT Food Hub uchádzajú o stáž vo firmách 
a spoločnostiach zameraných na agrosektor  
a potravinový systém v rámci krajín EÚ. 

Až 187 vzoriek slovenských vín od 45 výrobcov mohli 16. mája ochutnať účastníci jedenásteho ročníka celoslovenskej verejnej prehliadky sú-
ťažných vín VÍNO SPU 2019. 

Účastníkmi workshopu boli študenti a absolventi 
univerzít zo Slovenskej a Českej republiky vybraní 
v prvom kole na základe krátkej videoprezentácie, 
ktorou vyjadrili svoju motiváciu a chuť pracovať v ag-
ropotravinárstve. Program workshopu bol zameraný 
na predstavenie EIT Food príležitostí a riešenie „fla-
mingo“ prípadovej štúdie, matematického a analy-
tického testu, kde uchádzači preukázali svoje schop-
nosti, zručnosti, kreatívne a logické myslenie, ako aj 
schopnosť pracovať v tíme na vysokej profesionálnej 
úrovni. Účastníci na základe spätnej väzby zhodnotili 
priebeh, kvalitu a úroveň podujatia. Výsledky z work-
shopu, ako aj celkové zhodnotenie priebehu, postu-
pujú do ďalšieho hodnotenia na európskej úrovni.  r

Už tradične ho organizovala Katedra ovocinár-
stva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníc-
tva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Aktivita 
bola podporená grantom z Nitrianskeho samo-
správneho kraja. Podujatie otvorila rektorka doc. 
Klaudia Halászová. Ako povedala, FZKI sa z hľadiska 
vzdelávania, vedy a výskumu zaoberá aj oblasťou 
vinárstva a vinohradníctva a pre prax vychováva 
kvalitných absolventov. Niektorí z nich sa zapojili 
do  súťaže a získali aj ocenenie. „Sme presvedčení, 
že naša republika má vhodné regióny, podmienky a 

ľudí na to, aby sme dokázali vyrobiť naozaj dobré  
vína,“ dodala rektorka. Význam edukácie zdôraznil 
aj dekan FZKI prof. Dušan Igaz, s tým, že vedomos-
ti v oblasti vinohradníctva a vinárstva odovzdáva-
jú študentom viaceré katedry, keďže vinári musia 
mať široké vedomosti nielen o  pestovaní viniča, 
chorobách a škodcoch, ale aj poznatky z biometeo- 
rológie, mechanizácie, technológie, krajinotvorby 
či ekonomiky. 

V rámci workshopu na tému Trendy v šľachtení 
viniča hroznorodého s cieľom dosiahnuť potom-
stvo odolné proti hubovým chorobám Ing. Radek 
Sotolář, Ph.D., zo Záhradníckej fakulty Mendelovej 
univerzity v Brne predstavil odrody v Česku. Tiež 
informoval, že v ČR sú subjekty, ktoré sa zaobera-
jú šľachtením, vďaka tomu majú každé dva roky v 
registri nové odrody. Ako informoval čestný hosť 
podujatia - známy slovenský vinohradník, vinár a 
šľachtiteľ viniča hroznorodého Ing. Ondrej Kor-
pás, CSc., pokiaľ ide o rezistenciu, na Slovensku sa 
šľachtitelia zaoberajú hlavne stolovými odrodami, 
kde dosahujú veľmi dobré výsledky. „Dôležité je, 
aby sa nešľachtilo spontánne, ale so šľachtiteľ-
skými cieľmi, ktoré sú dôležité pre budúcnosť vino-
hradníctva,“ povedal.       

Prezentácia a o ocenenie          
Prezentácia súťažných vín spojená s verejnou de-

gustáciou prebiehala vo foyeri pod aulou SPU. Ako 
informoval gestor výstavy doc. Štefan Ailer, vzorky 
vystavených vín hodnotilo 21 skúsených posudzova-
teľov, ktorých veľmi príjemne prekvapila ich kvalita. 
Udelili 29 zlatých a 79 strieborných medailí. Až 70 % 
vín pochádzalo z vydareného pestovateľského roční-
ka 2018. Šesť hlavných ocenení si víťazi prevzali z rúk 
rektorky Klaudie Halászovej a dekana FZKI Dušana 
Igaza. Víťazom kategórie prírodne sladkých vín bol 
Ing. Ivan Čapičík zo Zelenča, v kategórii bielych polo-
suchých a polosladkých vín zvíťazila firma Komjathi, 
Komjatice. Cenu dekana FZKI za najvyššie hodnotené 
víno zo slovenského novošľachtenca si odniesol zá-
stupca Villa Vino Rača, Bratislava. Titul šampión v ka-
tegórii červené suché vína získalo vinárstvo Dubovský 
a Grančič zo Svätého Jura. V kategórii ružových vín 
zvíťazilo Vinárstvo Château Rúbaň,  ktoré si zároveň 
odnieslo aj najvyššiu Cenu rektorky SPU v Nitre za 
šampióna kategórie bielych suchých vín.  

Sprievodným podujatím súťažnej prehliadky vín 
bola výstava známok s vinohradníckou a vinárskou 
tematikou z 21 krajín sveta zberateľa Mgr. Patrika Fe-
bena, rodáka z Kremnice.              Renáta Chosraviová

FZKI organizovala už tradičnú celoslovenskú prehliadku 
súťažných vín

EIT Food Hub: RIS 
Fellowship Workshop

Prví absolventi kurzu Kontrola miestnej územnej samosprávy                                   Foto: za

         Foto: archív SPU

vyčerpať dovolenku príslušného kalendárneho roka 
do posledného dňa hromadnej celouniverzitnej do-
volenky. Zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s 
náhradou mzdy v prvý deň školského roka jednému 
z rodičov sprevádzajúcemu dieťa na prvom stupni 
ZŠ. Zamestnávateľ poskytne peňažný dar  pri pra-
covnom jubileu 20 odpracovaných rokov na SPU vo 
výške 60 eur,  30 rokov - 80 eur a 40 rokov - 100 
eur. Príspevok zo sociálneho fondu  na jedno hlavné 
jedlo sa zvyšuje na 0,45 eur. Sociálna výpomoc sa 
poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnanca, 
zamestnávateľa alebo odborového úseku a odporú-
čania Vedenia SPU a Výboru UO. Upravuje sa výška 
príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na 
minimálne 20 eur.“ KZ nadobúda platnosť dňom jej 
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť od 1. júna 
2019.                                       rch

Kolektívna zmluva na rok 
2019 - 2021 podpísaná
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rektorka SPU doc. Klaudia Halászová. Vysoko oce-
nila snahu organizátorov priblížiť širokej verejnosti 
slovenské poľnohospodárstvo, ale aj poukázať na 
problémy, s ktorými tento sektor zápasí. Nie je no-
vinkou, že v agrosektore je nevyhnutná generačná 
výmena a ako soľ potrebujeme mladých a vzdela-
ných ľudí. Stojíme pred skutočnosťou, že zlomok 
obyvateľstva produkuje potraviny, vyrába suroviny, 
bez ktorých by nefungovali potravinárske, ale ani 
rôzne priemyselné podniky a bez ktorých by bol ne-
mysliteľný ľudský život v usporiadanej krajine. Keď 
má však poľnohospodárstvo v budúcnosti držať 
krok s ostatnými odvetviami, kľúčovým je zmeniť 
obraz poľnohospodára v povedomí spoločnosti, 
nevyhnutné je zvýšiť jeho prestíž a spolu s ním aj 
prestíž poľnohospodárskej školy ako atraktívnej a 
modernej vzdelávacej inštitúcie. Uvedená proble-
matika rezonovala v diskusii, ktorú zorganizovala 
SPU vo svojom stánku so zástupcami ministerstiev – 
štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR Oľgou Nachtman-
novou a generálnym riaditeľom sekcie poľnohos-
podárstva Ministerstva pôdohospodárstva a RV SR 
Štefanom Rybom, riaditeľmi stredných poľnohos-
podárskych odborných škôl, zástupcami združení, 
komôr, praxe a ďalšími. 

„Možno ani o jednom odvetví neexistuje toľko 
hlboko zakorenených predsudkov ako o poľnohos-
podárstve. V súčasnosti neexistuje presná odpoveď, 
koľko poľnohospodárskych profesií dnes na Slo-
vensku chýba. Faktom však je, že problém narástol 
do hrozivých rozmerov, hoci poľnohospodárstvo je 
odvetvie s veľkou budúcnosťou,“ zhodli sa všetci za-
interesovaní. 

Univerzita pripravila aj zaujímavý program pre stre-
doškolákov, prostredníctvom ktorého im  priblížila 
hlavnú myšlienku podujatia a bližšie ich oboznámila s 
témami, ktoré súvisia so vzdelávaním na SPU v Nitre. 

Pod gesciou odborníkov z Technickej fakulty sa 
konala už obľúbená súťaž v orbe s konským dvojzá-
prahom a ukážky poľných prác s konskými dvojzá-
prahmi a historickými traktormi, ktorých odborným 
garantom bol doc. Jozef Ďuďák. Prof. Vladimír Rataj 
prezentoval prehliadku strojov na spracovanie pôdy 
v technológiách podporujúcich hospodárenie s vo-
dou v pôde. Z výkladu sa návštevníci mohli dozvedieť 
informácie o vplyve pohybu traktorov a strojov na 
pôdne prostredie vrátane závislosti vlhkosti pôdy v 
podmienkach nedostatku zrážok. 

Organizačne prezentáciu SPU v Nitre zabezpečila 
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou v spo-
lupráci s Vydavateľstvom SPU,  Botanickou záhradou 
SPU,  Experimentálnou interaktívnou záhradou FZKI, 
fakultami, Autoškolou Akadémia a VPP Kolíňany. Ex-
pozíciu navrhla a dizajnovo riešila Mgr. art. Soňa Bel-
lérová.                                            Renáta Chosraviová

S architektom Rudolfom Miňovským navrhli 
jednu z najúspešnejších povojnových stavieb 
na Slovensku - univerzitný areál VŠP, dnes SPU 
v Nitre. Nadčasový objekt je v súčasnosti plne 
funkčný. Projekt vysokoškolského komplexu 
SPU v Nitre ocenili v roku 1966 Cenou Dušana 
Jurkoviča, v roku 2001 získala stavba v celoná-
rodnej ankete ocenenie Stavba storočia v ka-
tegórii Občianske stavby. Rozhodnutím Pamiat-
kového úradu SR z roku 2014 bolo deväť objek-
tov pôvodného areálu SPU v Nitre vyhlásených 
za národnú kultúrnu pamiatku. 

Za celoživotné pôsobenie v oblasti architek-
túry a významný prínos pre mesto Nitra bola V. 
Dedečkovi v roku 2009 udelená Cena primátora 
mesta Nitry. V. Dedeček je nositeľom viacerých 
významných ocenení. V roku 2015 mu Spolok 
architektov Slovenska udelil Cenu Emila Belu-
ša za celoživotné architektonické dielo. V roku 
2016 prezident SR Andrej Kiska udelil V. Dedeč-
kovi vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za dl-
horočné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj 
SR v oblasti architektúry.                          rch

pokračovanie zo strany 1

Celoslovenské dni poľa už 
po ôsmykrát. SPU bola opäť 
spoluorganizátorom    

Foto: Kristína Candráková
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Úlohou modernej inštitúcie, ako aj fakulty, 
je poskytovať kvalitné vzdelávanie, rozvíjať 
vedeckovýskumnú činnosť a zvyšovať efektív-
nosť a kvalitu vzťahov s domácimi a zahranič-
nými univerzitami. Pán dekan, ako sa v tejto 
rovine darí Technickej fakulte? 

Začiatkom AR 2019/2020 si pripomenieme 50. vý-
ročie založenia TF. Za toto obdobie si v slovenskom 
akademickom priestore v zložitých konkurenčných 
podmienkach vytvorila dobré meno. Prvoradou am-
bíciou fakulty je pripravovať absolventov schopných 
uplatniť sa v širokom spektre technických disciplín 
vo všetkých odvetviach hospodárstva. Pôsobil som 
s prestávkami 12 rokov vo funkcii prodekana pre 
výchovno-vzdelávaciu činnosť a za ten čas fakulta 
prešla veľkými zmenami. Podarilo sa ju stabilizovať, 
úspešne zvládnuť dve komplexné akreditácie, získať 
práva na udeľovanie všetkých akademických titulov 
až po inauguračné konania a vytvoriť z nej význam-
nú a modernú vzdelávaciu inštitúciu. V súčasnosti 
TF ponúka štúdium v štyroch študijných odboroch. 
Okrem toho sa fakulta môže pochváliť aj širokou 
ponukou vzdelávacích kurzov. Absolvovaním nie-
ktorého z nich a získaním certifikátu si študent 
zvýši možnosť uplatniť sa na trhu práce. Vo vedec-
kovýskumnej činnosti (VČ) sa v posledných rokoch 
TF okrem kvalitných výstupov skupiny B (WoS, 
SCOPUS) zamerala aj na aplikáciu a overovanie vý-
sledkov VČ, najmä formou podávania patentov a 
úžitkových vzorov, z ktorých bolo niekoľko desia-
tok zapísaných a uznaných. V tejto oblasti aplikácie 
patrí naša fakulta k najaktívnejším na SPU. Základné 
pracoviská sa postupne vyprofilovali na riešenie in-
terdisciplinárnych problémov so širokým zamera-
ním. Tomu zodpovedá aj veľmi rôznorodé, pritom 
moderné vybavenie laboratórií v rámci Slovenska. V 
oblasti medzinárodných vzťahov kladieme veľký dô-
raz na budovanie fungujúcich partnerstiev so zahra-
ničnými inštitúciami aj subjektmi z praxe v zmysle 
vyvíjania aktivít v rámci medzinárodných programov 
a riešených vzdelávacích a výskumných projektov. 

Ponuka študijných programov TF je vskutku 
pestrá. Máte aj nové študijné programy (ŠP) 
a budete sa usilovať o ďalšie rozšírenie?

Pre uchádzačov o štúdium ponúkame deväť ba-
kalárskych ŠP, pričom jeden z nich (obchodovanie 
a podnikanie s technikou) aj v anglickom jazyku, 
alebo ako spoločný ŠP s Technickou fakultou ČZU 
v Prahe. V ďalšom období chceme úsilie smerovať k 
zvýšeniu záujmu o tie ŠP, ktoré aktuálne trpia úbyt-
kom študentov. Keď to bude nevyhnutné, niektoré 
bakalárske ŠP utlmíme a pripravíme nové, pre uchá-
dzačov atraktívne. Už v súčasnosti pracujeme na prí-
prave nového ŠP manažérstvo prevádzky techniky a 
v spolupráci so špičkovými firmami dvoch profesij-
ných ŠP - agromechatronik a procesný technik pre 
automobilovú výrobu. Tiež uvažujeme aj nad spo-
ločným ŠP obchodovanie a podnikanie s technikou 
s TF ČZU v Prahe, ktorý by sme ponúkli študentom 
na 2. stupni štúdia.

Aký by mal byť uchádzač o štúdium na vašej 
fakulte? 

TF umožňuje študovať všetkým uchádzačom, 
ktorí splnili základnú podmienku prijatia na štú-
dium v zmysle zákona o VŠ. Stredoškoláci k nám 
prichádzajú rôzne pripravení, čo sa odrazí už počas 
prvého roka štúdia. Väčšinou majú slabšie základy z 
matematiky a fyziky, ktoré sú pre zvládnutie ďalších 
disciplín veľmi dôležité. Uchádzačom o štúdium na 
TF by nemalo chýbať ani technické myslenie a zá-
kladné technické zručnosti. Dôležité je aj to, aby si 
záujemcovia o štúdium uvedomili, o akých absol-
ventov vysokých škôl má trh práce záujem. 

V posledných rokoch sa kladie čím ďalej 
tým väčší dôraz na spoluprácu nielen medzi 
rôznymi výskumnými tímami, ale aj s praxou. 
Aké plány máte v tejto oblasti? 

Za minulý akademický rok mala TF uzatvorenú 
dohodu o spolupráci a zmluvu o praxi na dobu ne-
určitú s vyše 30 podnikmi, pričom počet podnikov, 
ktoré majú záujem o spoluprácu s našou fakultou 
neustále rastie. Za kľúčový faktor uplatnenia na-

šich absolventov na trhu práce považujeme prax 
študentov v týchto firmách, ale snažíme sa aj o to, 
aby všetky povinné predmety mali zabezpečenú 
minimálne jednu prednášku za semester odborní-
kom z praxe. Je samozrejmosťou, že na študentskej 
vedeckej konferencii či na štátnych záverečných 
skúškach na TF sú zastúpení aj odborníci z praxe. 
V tomto AR sme napríklad úspešne uskutočnili dva 
nové projekty pre našich študentov v spolupráci 
so spoločnosťou ZF Slovakia a Agrion – Združenie 
dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Išlo 
o sériu prednášok vybraných lektorov spojenú s ex-
kurziami, pričom študenti na záver získali certifikát, 
ktorý im pomôže ľahšie sa uplatniť na trhu práce. 
Spoluprácu s praxou máme dobre nastavenú, ale vi-
dím možnosti ju prehĺbiť pri písaní študijnej literatú-
ry, oponovaní záverečných prác či v oblasti riešenia 
vedeckovýskumných úloh.

Viete ako sa v praxi darí absolventom vašej 
fakulty? 

Je všeobecne známe, že absolventov technických 
fakúlt je na trhu práce nedostatok. Podľa počtu po-
zretí životopisu zamestnávateľmi (www.profesia.sk) 
je veľký dopyt po absolventoch našej fakulty, keďže 
vzdelávanie zameriavame na oblasti, ktoré reálne 
prax potrebuje. Teší ma, že mnohé firmy prejavujú 
záujem o našich študentov už počas štúdia, o tom 
svedčí aj záujem firiem o prezentáciu v rámci Dňa 
kariéry, ktorý SPU každoročne organizuje. Úspešné 
uplatnenie našich absolventov na trhu práce je aj 
vďaka zvýšeniu rozsahu praxe študentov počas ich 
štúdia na základe požiadaviek firiem. Bakalársku, 
resp. diplomovú prax využívajú študenti na riešenie 
konkrétnych úloh v konkrétnom podniku. Zvýšenú 
úroveň kvality záverečných prác skonštatovali aj 
predsedovia štátnicových komisií, ktorí sú tradične 
z iných univerzít SR, ČR či Poľska.

Čo by ste v nasledujúcich rokoch chceli pre-
dovšetkým dokázať na poste dekana? 

Prioritne sa chcem sústrediť na najbližšiu kom-
plexnú akreditáciu a na elimináciu nepriaznivého 

demografického vývoja, ktorý ovplyvňuje počet zá-
ujemcov o štúdium na fakulte. Na podporu záujmu 
o štúdium je dôležité propagovať všetky úspechy 
študentov a zamestnancov. Veľmi dobre sa nám 
osvedčili návštevy stredných škôl, sieť ktorých si na 
fakulte postupne budujeme. Veľkou príležitosťou 
na propagáciu fakulty bude aj blížiace sa 50. výročie 
jej vzniku. V oblasti vedeckovýskumnej činnosti bu-
dem klásť dôraz na to, aby pracoviská TF zvýšili kva-
litu vedeckých publikácií s dôrazom na kvartil, v kto-
rom je zaradený časopis podľa indikátora JCR, resp. 
SJR. Samozrejme, nesmieme zabúdať ani na kvalitné 
výstupy našich doktorandov. V personálnej oblasti 
by som chcel podporiť mladých pedagogických pra-
covníkov a ich pedagogický rast, rovnako sa budem 
snažiť o rozvíjanie a kvalitné personálne obsadzo-
vanie miest technickými zamestnancami. V oblasti 
medzinárodných vzťahov budem klásť dôraz na 
vytvorenie kvalitatívne hodnotného prostredia pre 
medzinárodnú spoluprácu a budovanie obojstranne 
užitočných partnerstiev, ako aj na širšie možnosti 
zapojenia do medzinárodných vzdelávacích a vý-
skumných projektov a programov v študentských 
a učiteľských mobilitách. Rovnako dôležitá je aj 
snaha o indexovanie medzinárodného vedeckého 
časopisu Acta Technologica Agriculturae v databáze 
Web of Science (časopis je indexovaný v databáze 
Scopus od r. 2015).        

 HOVORÍME S DEKANMI   

S prof. Romanom GÁLIKOM, dekanom Technickej fakulty 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre v roku 2002 zriadila Znalecký ústav. Pán 
riaditeľ, môžete na úvod krátko pripomenúť 
históriu jeho vzniku? 

Znalecký ústav bol zriadený v súvislosti s požia-
davkami orgánov verejnej moci, aby v sporoch o 
poľnohospodárskej problematike nechýbala odbor-
nosť. Prvé dva roky bol poverený vedením JUDr. Pa-
vel Martvoň, v roku 2004 doc. Karol Kalúz. V tomto 
období potvrdilo rozhodnutie o ustanovení ústavu 
aj Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. V roku 2005 
som bol dekrétom ustanovený za riaditeľa ústavu a 
spolu so svojím zástupcom doc. Tomášom Tóthom 
riadim a koordinujem činnosť v zmysle zákona  
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, prekladateľoch a tlmoč-
níkoch, Štatútu SPU a ZÚ SPU. Ústav má pre svoju 
činnosť osvedčenie MS SR pre odbor poľnohospo-
dárstvo, ochrana životného prostredia, vodné hos-
podárstvo a potravinárstvo. 

Aké úlohy plní ústav? 
V súčinnosti s ministerstvom spravodlivosti za-

bezpečuje vzdelávanie pre uchádzačov o zápis do 
zoznamu znalcov, ako aj znalecké úkony v odboroch 
a odvetviach, ktoré má evidované a priznané. Pokiaľ 
ide o znalecké úkony – posudky vykonávame pre 
orgány súdov, policajného zboru, ale aj pre akciové 
spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a 
žiadateľov zo súkromného sektora. V sporoch, v sú-
činnosti s MS SR a ďalšími zložkami, zabezpečujeme 
aj odborné vyjadrenia viažuce sa k reálnej podstate 
vecných problémov a nie marginálne otázky. 

Aké je personálne zastúpenie ústavu a znal-
cov pre priznané odbory a odvetvia? 

Na začiatku činnosti ZÚ SPU evidoval štyroch 
znalcov. V súčasnosti sa počet zvýšil na 15. Čo sa 
týka evidencie MS SR pre priznané odbory a od-
vetvia je pre územie Slovenskej republiky v odbore 
poľnohospodárstvo šesťdesiat znalcov v šiestich 
odvetviach, v odbore ochrana životného pros-
tredia štyridsať v šiestich odvetviach, v odbore 
vodné hospodárstvo deväť v dvoch odvetviach a 
v odbore potravinárstvo je šesť znalcov v troch 
odvetviach. 

Komunikácia so znalcami je zabezpečená v rám-
ci seminárov, osobne, písomne, či konzultáciami 
na úrovni okresných útvarov poľnohospodárskej 
agentúry. Pokiaľ ide o otázky v občianskej sieti, 
ZÚ SPU bol tiež vždy ústretový. V mnohých prí-
padoch sme pri súdnych konaniach reštančného 
charakteru odľahčili stoly súdov zaťažené listin-
nými dôkazmi predloženými do súdnych spisov či 
posunuli riešenie ku konečnému výroku na mimo-
súdne vyrovnávanie a pod. Túto skutočnosť zhod-
nocuje za legislatívu ministerstvo spravodlivosti a 

kladne hodnotí náš postup k ukončeniu mimosúd-
neho riešenia sporov. 

Môžete nám priblížiť požiadavky na znalca v 
poľnohospodárstve? 

Znalec v odbore poľnohospodárstvo musí ukon-
čiť štúdium v danom odbore a päť rokov vykoná-
vať prax. Po splnení si povinností, ktoré predpisuje 
zákon č. 382/2004, môže získať zápis do Zoznamu 
znalcov MS SR. 

Vylučuje sa možnosť splniť tieto podmienky po-
čas štúdia, pretože osvedčenie o absolvovaní od-
borného minima a odbornej skúšky, ktoré by teo-
reticky študent mohol získať, má platnosť v zmysle 
zákona len tri roky. Túto skutočnosť zohľadňujeme 
v informovaní študentov a v diskusiách o prehĺbení 
štúdia ich orientujeme na tie odborné predmety, 
ktoré by sa mohli stať náplňou pre vybraný odbor 
a odvetvie. Je však zložité vytvárať nové predmety 
pre ucelený kreditový systém na SPU. Kompletnú 
informáciu o Znaleckom ústave SPU získajú záu-
jemcovia aj webovej stránke univerzity - pracoviská 
SPU. 

Znalecký ústav spolupracuje aj s ďalšími 
pracoviskami SPU. Ako funguje táto spolu-
práca? 

Ako riaditeľ ústavu poverujem vypracovať znalec-
ké úkony aj spolupracovníkov - nemusia byť znal-
cami - z odborných katedier, ktorí uplatňujú svoje 
odborné vedomosti a spôsobilosti vyplývajúce zo 
svojho pracovného zaradenia. Rovnaký postup je aj 
pri požiadavke na pracovníkov z praxe, často znal-
cov, ktorí majú možnosť riešiť vecný problém vo 
svojom okolí. Táto spolupráca je efektívna a vzhľa-
dom na objektívnosť a presnosť poznania sa ukázala 
ako správna. 

Ako hodnotia činnosť ústavu riadiace orgány? 
Najpresvedčivejším argumentom kvality našej prá-

ce je výsledok v znaleckých úkonoch. Naša činnosť 
preukázala svoj význam aj u žiadateľov, ako aj v roz-
hodovacom procese pred orgánmi súdov. V spore, 
v ktorom vystupujú dvaja, spravidla každý obhajuje 
svoju pravdu. Výrok predsedu senátu je však často 
závislý aj od znaleckého posudku. 

Vysoko hodnotená je aj naša nepretržitá každo-
ročná školiaca činnosť pre uchádzačov o znalectvo, 
ktorí končia odbornou skúškou. Tým motivujeme 
aj ďalších záujemcov o znalectvo. Tiež chcem zdô-
razniť, že o vážnych problémoch práve v oblasti od-
hadu hodnoty poľnohospodárskej pôdy Znalecký 
ústav SPU v Nitre neraz informoval širokú verejnosť 
v médiách. 

Môžete nám na záver priblížiť prierez prob-
lematiky v odboroch a odvetviach? 

V odbore poľnohospodárstve v odvetví rastlinná 
výroba je požiadavka na zachovávanie pre tvorbu 
biologickej hodnoty a hospodárskej úrody - rajo-
nizácia, systém obrábania pôdy, racionálne využitie 
mechanizácie, skladba osevu, ošetrovanie spojené  
s agrotechnikou a ochranou rastlín. 

V živočíšnej produkcii sa zvýrazňujú veterinárne 
zásady, defekty pri nedodržiavaní zásad v chovoch, 
kvalita krmív, šľachtiteľské programy a zachova-
nie stavov hospodárskych zvierat. Spracovateľské 
programy v kategórii ovocinárstvo, vinárstvo a vi-
nohradníctvo, záhradníctvo majú špecifické otáz-
ky, ktoré spadajú do tejto náplne, tiež udržiavaním 
včelstiev pri súčasnom zaradení monokultúr. 

V odbore ochrany životného prostredia sa vo 
forme znaleckých posudkov premietajú zložky prí-

O histórii a činnosti Znaleckého ústavu SPU v Nitre s riaditeľom 
profesorom Jozefom KULICHOM 

         Foto: za

pokračovanie na strane 6

pokračovanie na strane 6

         Foto: za



4

Koncom apríla sa vedúca Katedry jazykov FEM 
SPU v Nitre PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD., 
a PhDr. Jarmila Horváthová, PhD., zúčastnili v 
rámci mobility Erasmus+ na školení zamestnan-
cov na Univerzite v Huelve v Španielsku. Na pôde 
univerzity sa stretli účastníci z viac ako 17 krajín 
sveta. Organizátori podujatia pripravili bohatý 
program. Vyvrcholením bola prezentácia univer-
zít, na ktorej sa študenti mali možnosť oboznámiť 
so štúdiom v zahraničí, ako aj s kultúrou jednotli-
vých krajín.                                  r

Na projekte participujú tri fakulty SPU v Nit-
re – Fakulta európskych štúdií a regionálneho 
rozvoja, Technická fakulta a Fakulta ekonomiky a 
manažmentu. Konzorcium projektu tvorí osem 
partnerov zo šiestich krajín (Fínsko, Španielsko, 
Slovensko, Grécko, Francúzsko a Rumunsko). Pra-
cujú s rôznymi politickými nástrojmi, ktoré majú 
k dispozícii vo svojich krajinách, či už na národnej 
alebo regionálnej úrovni a vymieňajú si  poznatky 
o implementácii najlepších dostupných technoló-
gií a modeloch spolupráce.

SPU v Nitre ako projektový partner úzko spolu-

pracuje s Úradom Nitrianskeho samosprávneho 
kraja (ÚNSK), ktorý figuruje v projekte BIOREGIO 
ako hlavný stakeholder a ako inštitúcia zodpovedá 
za politický nástroj – Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja NSK. Za SPU v Nitre sa na spra-
covaní programu podieľa Katedra regionalistiky a 
rozvoja vidieka FEŠRR.

Medzinárodný workshop otvorila dekanka 
FEŠRR doc. Oľga Roháčiková, a podpredseda  NSK 
Mgr. Marián Kéry. Nasledovala odborná časť zame-
raná na biopalivá a poľnohospodárske inovácie, 
v ktorej vystúpili pozvaní odborníci. Stakeholderi 

zo všetkých partnerských regiónov prezentovali 
svoje príklady osvedčených postupov z rôznych 
oblastí (napr. technológie, modely riadenia, úspeš-
né projekty, systémy odpadového hospodárstva 
atď.). Popoludní zástupcovia partnerských regió-
nov predstavili svoje návrhy akčných plánov na 
uplatňovanie cirkulárnej bioekonomiky. Následná 
diskusia za okrúhlym stolom bola zameraná na 
definovanie akcií, ale i na to, ako medziregionálne 
vzdelávanie prispelo k vypracovaniu akčných plá-
nov. Tím BIOREGIO z SPU prezentoval krátke vi-
deo o tom, ako tento projekt inšpiroval politické 
nástroje v nitrianskom regióne. 

Nasledujúci deň bol venovaný odborným ex-
kurziám. Účastníci navštívili bioplynovú stanicu 
na VPP v Kolíňanoch, čistiareň odpadových vôd 
mesta Nitry, zariadenie na nakladanie s odpadmi 
v podniku ENVI-GEOS v Lužiankach, kompostá-
reň Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný 
zber a nakladanie s odpadmi vo Výčapoch-Opa-
tovciach a i. Nasledujúce medzinárodné stretnutie 
partnerov je naplánované na november vo Fran-
cúzsku.

Prof. Eleonóra Marišová, Mgr. Martin Valach, PhD.

Záverečné MBA práce 
úspešne obhájilo deväť 
študentov

Projekt na podporu 
Svetového dňa včiel

Pán inžinier, ste úspešným absolventom SPU 
v Nitre. Ako si spomínate na študentské obdo-
bie, na svoju alma mater? Aký odbor, respektíve 
študijný program, ste  vyštudovali?
Hovorí sa, že študentské časy sú tie najkrajšie a v 
mojom prípade to platí dvojnásobne. Mal som 
obrovské šťastie na skvelých spolužiakov, ale aj pe-
dagógov. Takže aj moje  spomienky na štúdium na 
Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU 
v Nitre sú skvelé. Bonusom bolo, že záhradníctvo, 
ktoré som študoval, ma nielen bavilo, ale bolo mo-
jou vášňou. 
Splnilo vysokoškolské štúdium vaše očakáva-
nia? 
Do Nitry som prichádzal už pomerne dobre „pod-
kutý“. Stredoškolské štúdium na „Vinárke“ v Modre 
ma pripravilo nielen v odbore vinohradníctva, ale 
nadobudol som vedomosti aj z  botaniky, chémie, 
ekonomiky. Počas štúdia v Modre som absolvoval 
ročnú odbornú prax v USA, takže moje odborné 
poznatky, ale aj praktické skúsenosti boli skutočne 
kvalitné. Štúdium na vysokej škole som pokladal za 
akúsi povinnú jazdu. Moje očakávania však boli vý-
razným spôsobom prekonané samotným štúdiom, 
zázemím a všetkým, čo mi pomáhalo zdokonaľovať 
sa v mojom odbore.
Ako sa vám darí vzdelanie zúročiť v praxi? 
Čomu sa v súčasnosti venujete?  
Vinohradníctvo a vinárstvo ma dodnes živí, takže 
lepší prechod z teórie do praxe som si ani nemohol 
priať. Po mojom návrate z USA v roku 2007 sme 
sa s mladším bratom a rodičmi rozhodli založiť 

Vinárstvo Berta. Počas štúdia som intenzívne pra-
coval na tom, aby som hneď po skončení vysokej 
školy mohol nastúpiť do zabehnutej rodinnej firmy. 
Paralelne na SPU študoval aj brat a pár rokov pred 
nami úspešne absolvovala externé štúdium aj naša 
mama. Takže po skončení štúdií v roku 2013 sme 
sa mohli naplno sústrediť na chod nášho vinárstva. 
Moja funkcia v rodinnom podniku sa počas rokov 
menila. V súčasnosti nám pribúdajú pracovníci a 
brigádnici, takže práce, pri ktorých nemusím byť 
osobne, delegujeme na ľudí, ktorí sú za ne zodpo-
vední. S bratom sa venujeme hlavne predaju, sa-
motnej výrobe vína, ako aj kreovaniu a formovaniu 
stratégie firmy. Mama zastrešuje ekonomické od-
delenie, otec má na starosti vinice.
Čo považujete za najväčší úspech vo svojej pro-
fesionálnej kariére?  
Ťažko spomenúť len jeden úspech a nespomenúť 
množstvo ďalších. Asi za najväčší by som však 
označil to, že sme sa za viac ako desať rokov ne-
odklonili od nášho zámeru a cieľa. Je jasne daný, 
špecifikovaný a všetko sa mu podmieňuje. Produ-
kovať kvalitné víno, ktoré je nielen odrazom nášho 
regiónu, ale aj toho, kto sme. A pokým toto niekto 
v našej produkcii nájde, je to pre nás obrovské za-
dosťučinenie.
Našli ste nejaké prieniky vzájomnej spolupráce 
s univerzitou, svojou fakultou? 
Z času na čas sa stretávame s doc. Jánom Me-
zeyom z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a 
vinárstva a preberáme spolu rôzne oblasti a sme-
rovanie slovenského vinohradníctva a vinárstva. 

To, v čom vidím asi najväčší potenciál je príkladom 
motivovať študentov k tomu, aby sa rozvíjali. Tým 
príkladom sú absolventi, ktorí sa úspešne zapojili 
do praxe. Motivácia by mala študentov „nakopnúť“ 
k tomu, aby plne využili potenciál možností, ktoré 
sú im v danej situácii ponúknuté. Asi si moc neuve-
domujú, čo všetko pre nich môže škola urobiť, ale 
pokým im to bude mať kto povedať, začnú sa tro-
cha serióznejšie venovať práve využitiu ponúknutej 
šance. 
Čo by ste poradili študentom, ktorí chcú byť 
úspešní vo svojom odbore?
Robiť hlavne to, čo ich skutočne baví. Robiť to sys-
tematicky, pokorne a vytrvalo a nikdy nehľadať 
spôsob ako sa niečo nedá, ale hľadať riešenia, ako 
by sa to mohlo dať. Viem, že  pre niekoho to znie 
ako klišé a prázdne frázy. V praxi to však funguje 
iba takto. A čím skôr si to niekto uvedomí, tým skôr 
bude môcť budovať a robiť to, čo ho nikdy nebu-
de nudiť, ale bude posúvať vpred či už osobnostne 
alebo profesionálne.                     Renáta Chosraviová

Lukáš BERTA, majiteľ rodinného Vinárstva Berta
 ZA NAŠIMI ABSOLVENTMI 

SPU v Nitre privítala v polovici mája účastníkov piateho medzinárodného stretnutia k projektu Interreg Europe BIOREGIO, ktorý sa zameriava na 
modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály. 

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v 
Nitre sa 29. mája konali obhajoby záverečných 
MBA prác. Prestížne štúdium ukončilo deväť 
študentov. 

Práce úspešne obhájili pred medzinárodnou od-
bornou komisiou pod vedením riaditeľa MBA prof. 
P. Bielika. Predsedníčkou komisie pre obhajoby záve-
rečných MBA prác bola doc. D. Moravčíková a člen-
mi komisie - Ing. O. Lajdová,  Mgr. Ing. O. Beňuš, PhD., 
Ing. Z. Kádeková, PhD., a Dr. O. Ryabchenko, PhD., z 
Národnej univerzity prírodných a environmentál-
nych vied v Kyjeve, Ukrajina. Vzdelávací program 
MBA je zameraný na rozšírenie manažérskych zruč-
ností. Absolventi štúdia si slávnostne prevzali MBA 
diplomy 6. júna v aule SPU.                                         ZK

S programom Erasmus+ 
na školení v Španielsku

Na stretnutí k projektu BIOREGIO diskutovali 
aj o biopalivách 

Absolventom zablahoželala predsedníčka komisie                                           

Ocenenie prebrala Ing. Jozefína Kubaľová, vedúca 
závodu Oponice                  Foto: Marián Dukes

VPP SPU, s.r.o., závod Oponice sa stal víťazom spo-
medzi piatich pestovateľov ovsa siateho, umiestne-
ných v tabuľke  - podniky s výmerou nad 10 ha. Ab-
solútne víťazstvo v kategórii ovsa siateho si podnik 
zabezpečil tým, že bol jediným  pestovateľom, ktorý 
dosiahol úrodu tejto plodiny 5,3 tony z hektára. Oce-
nenie prebrala Ing. Jozefína Kubaľová, vedúca závo-
du Oponice. 

Výmera tejto plodiny na Slovensku ostáva stabil-
ne na úrovni 13 až 15-tisíc  hektárov. Celková prie-
merná úroda ovsa v roku 2018 dosiahla 2,31 t/ha, čo 
predstavuje len zanedbateľný medziročný pokles. 
Najviac ovsa (3 166 ha) sa pestovalo v Banskobys-
trickom kraji, s priemernou úrodou 2,09 t/ha. Jeho 
najvyššiu priemernú úrodu (2,65 t/ha) dosiahli v Tr-
navskom kraji.                                                             rch

V prestížnej súťaži NAJ Naše pole ocenili aj VPP. Bodoval  
za ovos siaty
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik (VPP) SPU, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konate-
ľa Ing. Jána Lajdu, získal ocenenie v jubilejnom 15. ročníku prestížnej súťaže NAJ naše pole, 
v rámci ktorej 29. mája v priestoroch kaštieľa Château Appony v Oponiciach vyhodnocovali 
výsledky najlepších pestovateľov za rok 2018.

Kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biolo-
gickej bezpečnosti pri Fakulte agrobiológie a po-
travinových zdrojov SPU v Nitre koordinuje me-
dzinárodný projekt Zachráňme ohrozené včely pre 
zlepšenie výživy, zdravia a kvality života. Bol pri-
pravený v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet 
v aktívnej spolupráci s dvanástimi partnermi a ga-
rantmi - výskumnými a vzdelávacími inštitúciami z 
Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Arménska, Moldavska 
a Srbska. Účelom bolo podporiť Svetový deň včiel  
(20. mája), vyhlásený OSN.

Finančnú podporu pre riešenie projektu schválila 
Agentúra pre Vyšehradský fond na obdobie rokov 
2019 - 2020.  Cieľom projektu je vytvoriť intelek-
tuálne a inštitucionálne kapacity medzinárodnej  
platformy  pre aktívnejšie zvyšovanie vzdelávania 
a poradenstva  profesionálnych a začínajúcich 
včelárov, rozširovanie poznatkov verejnosti pre 
záchranu a udržateľné využívanie ohrozených 
opeľovačov, včiel, včelích produktov a ich služieb 
pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života. V 
rámci projektu bude zabezpečená medzinárodná 
konferencia so samostatnými špecifickými sekcia-
mi v SR, Moldavsku, Ukrajine a Arménsku. Sekcie 
sú obsahovo orientované na riešenie závažných 
a aktuálnych problémov včiel a včelstiev. Úvodná 
sekcia sa uskutoční na SPU v Nitre 13. septembra v 
KC ŠD. A. Bernoláka. Tematicky bude orientovaná 
na problematiku zberu a využívania včelích peľo-
vých obnôžok a včelej pergy. Prednášky, ktoré na 
podujatie pripraví viac ako 60-členný kolektív ex-
pertov  z rôznych krajín, sa tematicky využijú aj ako 
študijné zdroje pre špecializované kurzy včelárskej 
verejnosti a pre ďalšie vzdelávacie dokumenty.                                 

         IOBBB

         Foto: za

         Foto: za

         Foto: archív LB
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Švédska komisia BUP vybrala na konferenciu za 
Slovensko piatich študentov SPU – S. Halásovú, B. 
Maleckú, A. Šimurdu, V. Zábojníkovú (FEM) a D. Bá-
linta (FEŠRR). BUP im udelil grant, ktorý pokrýval 
náklady na ubytovanie a stravu, SPU prispela na 
cestovné. Konferencia prebiehala formou odbor-

ných prednášok na tému udržateľného rozvoja 
a obehového hospodárstva. Súčasťou programu 
boli zaujímavé workshopy zamerané na aplikova-
nie nadobudnutých poznatkov. Úlohou workshopu 
ImPACT  bola snaha riešiť problematiku zníženia 
emisie pomocou kalkulácií, pri ktorých boli zohľad-
ňované následky na príjmy obyvateľstva alebo 
technologické pokroky. Ďalší workshop s názvom 
In the Loop game pozostával zo spoločenskej hry, 
využívajúcej získané informácie z prednášok.

Počas konferencie študentský parlament zvolil 
nového zástupcu z radov študentov členských kra-
jín, ktorý ich bude dva roky reprezentovať na BUP 
všetkých podujatiach a zúčastňovať sa na medziná-
rodných kongresoch na tému trvalo udržateľnej 
spotreby.

BUP ponúka viacero príležitostí pre študentov, 
doktorandov i pedagógov. Každý polrok pripadne 
prezídium inej krajine. V prvej polovici 2020 túto 
pozíciu preberie Slovensko.    

 Simona Halásová a Veronika Zábojníková, FEM 

Športový areál ŠD Mladosť a Športová hala SPU 
už od rána 17. mája ožili čulou aktivitou. Pestrý 
program s ponukou športových a zábavných akti-
vít otvorila rektorka Klaudia Halászová. Účastníkov 
privítala aj predsedníčka UO OZ Zuzana Hlaváčová. 

Následne prebiehali jednotlivé športové aktivity -  
joga, volejbal, basketbal, voľné cvičenie, body sty-
ling, stolný tenis či florbal. Počasie prialo aj účast-
níkom, ktorí sa zapojili do športových disciplín ako 
bola atletika, tenis, nohejbalový či beach volejbalo-
vý turnaj na vonkajších ihriskách. Viaceré zamest-
nankyne využili aj možnosť zacvičiť si populárny 
aqua aerobik. Do štvrtého ročníka tohto športovo 
spoločenského podujatia sa zapojilo vyše 250 za-
mestnancov univerzity. Popoludní sa v športovej 
hale uskutočnilo vyhlásenie výsledkov jednotlivých 
aktivít a odovzdávanie diplomov. Ako sa vyjadrili 
účastníci, o zábavu nebola núdza a už teraz sa tešia 
na ďalší ročník.                 rch

Ing. ZUZANA LAZÍKOVÁ 
Pracovná pozícia: 
doktorandka na Katedre prá-
va FEŠRR 
Miesto narodenia: Nitra 
Vek: 25 

Čím ste chceli byť ako dieťa? 
Učiteľkou.
Čo ste študovali a prečo práve tento odbor? 
Začala som štúdiom odboru oceňovanie majetku 
v Liptovskom Mikuláši. Po prvom roku štúdia ho 
však z dôvodu nízkeho počtu študentov zrušili, 
preto som pokračovala v štúdiu v odbore bankový 
manažment v Banskej Bystrici, z ktorého som zís-
kala bakalársky titul. Inžiniersky stupeň štúdia som 
absolvovala na Fakulte ekonomiky a manažmentu 
SPU v Nitre  v programe kvantitatívne metódy v 
ekonómii. K štúdiu týchto programov ma motivo-
valo ich bežné využitie v praxi.
S kým by ste sa chceli stretnúť a porozprávať? 
S anglickou spisovateľkou Jane Austenovou, za-
kladateľkou moderného románu.
Z čoho ste mali v poslednom období najväčšiu 
radosť? 
Zo slnečných lúčov po dlhých týždňoch zimy.
Čo by ste zmenili, keby ste mohli?  
Prístup študentov k štúdiu a túžbe po vedomos-
tiach.
Čo rada čítate?  
Literatúru z prostredia starého anglického vidieka. 
Aké máte koníčky? 
Pestovanie byliniek a čítanie kníh.
Máte zlozvyk, ktorého sa neviete zbaviť?  
Všetko sa snažím príliš analyzovať. 
Aké hodnoty sú pre vás v živote najdôležitej-
šie?
Rozhodne priateľstvo a úprimnosť.
Máte nejaký obľúbený citát? 
Áno a hneď dva:
Pamätaj, smiech je ten najlepší liek. Ale tiež si pa-
mätaj, keď sa smeješ bez dôvodu, potrebuješ lieky.
Úspech ťa neurobí šťastným, ale šťastie ťa urobí 
úspešným.                                                                 rch

 V ZRKADLE                                           Študenti SPU na konferencii Programu 
Baltickej univerzity

Športový deň pod 
taktovkou odborárov  
a Centra univerzitného 
športu opäť úspešný

Študenti SPU v Estónsku       Foto: archív SH

Víkend otvorených 
parkov a záhrad  
v botanickej záhrade 

V Nitre sa stretli dobrovoľníci ESN z celého Slovenska 

Víkend otvorených parkov a záhrad sa konal 
po celom Slovensku 1 - 2. júna a bol súčasťou 
medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä his-
torickým parkom a záhradám, do ktorej sa vrá-
tane Slovenska zapája 19 krajín z celej Európy. 

Počas víkendu v parku Botanickej záhrady SPU boli 
pripravené rôzne hry pre deti a zároveň prebiehal 
kultúrny program. V sobotu vystúpila kapela Rea-
lita a zároveň sa čítali básne z diel mladých sloven-
ských poetiek – G. Grznárovej, M. Martiškovej a Z. 
Martiškovej. V nedeľu vystúpili nadané deti zo ZŠ 
sv. Marka a zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre. V priebe-
hu oboch dní si návštevníci mohli pozrieť i zakúpiť 
obrazy z diel výtvarného fotografa M. Mandúcha, 
ako aj obrazy z rúk nadaných detí z Autistického 
centra ANDREAS n.o., ktoré maľovali na rovnakú 
tému ako bolo zamerané uvedené podujatie - živo-
číšna ríša v záhradách.                   

Ing. Erika Mňahončáková, PhD.

Nitrianske sekcie študentskej dobrovoľníckej 
organizácie Erasmus Student Network Slovakia - 
ESN SUA Nitra a ESN UKF Nitra organizovali 3. – 5. 
mája celoslovenské stretnutie National Platform 
Nitra 2019, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 
všetkých slovenských univerzít, ako aj hostia z ČR 
(na snímke). Na programe podujatia, ktoré otvoril 

inštitucionálny koordinátor Erasmus+ na SPU prof.  
Peter Bielik, bola príprava na voľby v nasledujúcom 
AR, zmeny loga a stanov ESN, stretnutie so SAAIC, 
worskhopy a diskusia o dôležitosti volieb do Eu-
rópskeho parlamentu. Počas víkendu sme zabez-
pečili pútavý program pre našich kolegov z ESN.                             

Zuzana Kovačičová, prezidentka  ESN SUA Nitra

Trojica študentov Fakulty ekonomiky a ma-
nažmentu SPU v Nitre, Michaela Šugrová, Patrik 
Mazan a Marek Plachý, si 23. mája v Prahe prevza-
la zvláštnu cenu v kategórii Mladý delfín za prácu 
na tému Jak úspěšně komunikovat školu, na které 
studuji. Cieľom súťaže Marketér roka, ktorú každo-
ročne vyhlasuje Česká marketingová spoločnosť, je 
výber osobností, ktoré sa podieľajú na úspešnom 
rozvoji vlastnej firmy, inštitúcie či rozvoji marketin-
gu všeobecne.                   r

Foto: archív FEM

Študenti FEM ocenení  
v súťaži Marketér roka 2018

 VESELOU CERUZKOU        
Marcel Krištofovič

Solídny pes sa zohnať nedal, tak som zjednal esbéesku.

V Letnej škole pozemkových úprav navrhova-
li udržateľnú krajinu

LŠ pozemkových úprav sa konala na Katedre kra-
jinného plánovania a pozemkových úprav FZKI 13. 
- 16. mája. Témou boli pozemkové úpravy a vlast-
níctvo, geografické informačné systémy, orientácia 
v krajine, projektovanie a tvorba máp. Účelom bolo 
prepojiť frekventantov zo stredných a vysokých škôl 
s odborníkmi z praxe, organizáciami, profesijnými 
združeniami a komorami, súvisiacimi so študijným 
odborom krajinárstvo. LŠ prebiehala pod vedením 
doc. Zlatice Muchovej a Ing. Ľubomíra Konca, PhD., 
v spolupráci s nitrianskymi školami - Strednou prie-
myselnou školou stavebnou a SOŠ veterinárnou.                 
Letná škola zameraná na problematiku kli-
matických zmien

V spolupráci Katedry záhradnej a krajinnej archi-
tektúry a Katedry biotechniky zelene FZKI sa 20. – 
24. mája v Piešťanoch konala LŠ Zelenej infraštruktú-
ry zameraná na témy klimatických zmien a postupov 

v záhradno-krajinárskej tvorbe pri vytváraní a udržia-
vaní urbanizovaných zelených priestranstiev.

Pedagógovia a študenti FZKI v spolupráci so SOŠ 
záhradníckou v Piešťanoch a Strednou priemysel-
nou školou stavebnou O. Winklera v Lučenci vy-
tvorili päťdňový intenzívny program zameriavajúci 
sa na problematiku zelenej infraštruktúry a zmien 
v životnom prostredí v mestách a na vidieku. Počas 
seminárov a exkurzií študenti absolvovali praktické 
ukážky v teréne a na základe vypracovaných analýz 

spracovali návrhy pre vybrané verejné priestory. Na 
záver LŠ prebehla prezentácia študentských prác za 
účasti učiteľov stredných škôl a odborníkov z praxe.                  

 Ing. Barbora Čakovská, PhD.

Z májových letných škôl FZKI
V rámci projektu Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhrad-
níctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS2014+: 312011D609) sa v máji konali dve 
letné školy pod taktovkou FZKI. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom prepojenia informácií s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií a na pre-
hlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.    

Aktívny pohyb – šport a relaxačné cvičenia 
sú efektívnym prostriedkom pre regeneráciu 
našich síl. V tomto zmysle sa niesol už tradič-
ný Športový deň zamestnancov SPU v Nitre. 
Zorganizovala ho UO OZ PŠaV pri SPU v spo-
lupráci s manažmentom univerzity a Centrom 
univerzitného športu.

Koncom apríla (25. - 28.) sa v Estónsku konala študentská konferencia Udržateľná spotreba a 
obehové hospodárstvo. Organizoval ju Program Baltickej univerzity (BUP), ktorého Slovenské 
národné centrum je zriadené na SPU v Nitre.

Kultúrny víkend v parku Botanickej záhrady SPU
 Foto: EM

Joga má blahodarný vplyv na telo i myseľ. Do tohto-
ročného cvičenia sa zapojilo vyše 50 zamestnankýň 
SPU      Foto: za

Snímky: archív FZKI

Foto: archív ZK
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rodného prostredia pôda–voda–ovzdušie s nad-
väznosťou na odpadový systém hospodárenia u 
nás a celkovú situáciu v environmentálnej oblas-
ti, škody, sanácie, uplatňovanie Občianskeho zá-
konníka. Častá je otázka aj nezosúladeného hod-
notenia týchto otázok v oblasti zákona o lesoch a 
zákona  o životnom prostredí. 

V odbore vodné hospodárstvo sa nástojčivo a 
opakovane vyskytujú otázky ochrany vodných to-
kov, závlah, nepravidelná zrážková činnosť a veľmi 
vážne otázky kontaminácie vodných zdrojov. 

V odbore potravinárstvo sú to technológie pri 
spracovávaní rastlinného a živočíšneho pôvodu, 
legislatívne požiadavky, hygienická a kvalitatívna 
stránka. Ďalej je to garancia dodržiavania súčasnej 
legislatívy a skúmanie vlastností potravinových 
výrobkov. 

V širokom spektre otázok v znaleckých úkonoch 
je neustále zastúpená problematika odhadu hod-
noty poľnohospodárskej pôdy. Pôda ako tovar v 
listoch vlastníctva stráca svoju dominanciu, pre-
tože jej produkčná hodnota nie je zodpovedajúco 
zhodnotená. Preto sa aj v znaleckých posudkoch 
snažíme o to, aby zdedené nedostatky z minulosti, 
ale i súčasné, vylučovali otázky zisku v riešení pri 
kúpe či predaji pôdy. Pri právnych úkonoch je pre-
to algoritmus hodnoty pôdy zdanlivo jednoduchý, 
ale pre deklarované skutočnosti je zložitý.     

Renáta Chosraviová

Kam by mala fakulta smerovať v budúc-
nosti? 

Z pozície dekana sa spolu so zamestnanca-
mi fakulty chcem podieľať na jej napredovaní 
a zachovaní nastavených trendov. Mojím cie-
ľom je, aby TF bola atraktívna pre študentov, 
zamestnancov, poľnohospodárskych a priemy-
selných partnerov, ako aj pre širokú verejnosť. 
Môj program na ďalšie štyri roky som rozdelil 
do štyroch kľúčových priorít: atraktívne študij-
né programy, rozvoj vedy, infraštruktúry, perso-
nálnych kapacít – keďže v priebehu najbližších 
rokov by sme mohli prísť o garanciu študijných 
programov z dôvodu veku garanta, transparent-
né finančné hodnotenie zamestnancov podľa 
výkonov a medzinárodná spolupráca fakulty.                           

Renáta Chosraviová
V septembrovom vydaní Poľnohospodára čítajte 
rozhovor s prof. Dušanom Igazom, dekanom Fa-
kulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU  
v Nitre. 

K týmto dvom jubileám účastníci stretávky (24. 
mája) priradili aj tretie, ktorým si žijúci absolventi 

pripomínajú 55 rokov od prevzatia diplomu inži-
nier – prevádzkový ekonóm.

Pôvodne nás začalo študovať viac ako tristo, dip-
lom však prebralo len 162. Počty študentov prerie-
dila semestrálna výrobná prax na družstvách a štát-
nych majetkov, na ktorú sme odchádzali mesiac po 
nastúpení na štúdium. 

Jubilantov pozdravil prodekan Fakulty ekonomi-
ky a manažmentu doc. Patrik Rovný, ktorý infor-
moval o súčasnej situácii na univerzite a fakulte,  
o ich vývoji a úspechoch. V diskusii sa hovorilo najmä  
o otázkach kvality výučby. Dnes už striebrovlasí 
absolventi porovnávali štúdium a výrobnú prax zo 
60. a 70. rokov hlavne z dôvodu nízkej uplatniteľ-
nosti súčasných absolventov v podnikoch.  Na zá-
ver stretnutia jubilanti zaželali Fakulte ekonomiky 
a manažmentu k 60. výročiu jej vzniku, ale aj celej 
univerzite, ďalšie úspechy v budúcich rokoch. 

Viac čítajte na www.polnohospodar.sk  
Rudolf Haspra

SKRIPTÁ
J. Zemanová a kol.: Repetitórium z biológie živočíš-
nej produkcie (pracovný zošit), 2. nezmenené vyda-
nie, náklad 200 ks, cena 1,50 €.
D. Uhrínová – Ľ. Hujo: Legislatíva v cestnej doprave, 
1. vyd., 100 ks, 7 €.
J. Žiarovská: Základy biologickej bezpečnosti - prak-
tikum, 1. vyd., 150 ks, 4,40 €.
J. Rusnák a kol.: Základy konštruovania - pracovné 
listy k cvičeniam, 1. vyd., 300 ks, 3,90 €.
UČEBNICA
J. Rusnák a kol.: Základy konštruovania, 2. nezmene-
né vyd., 200 ks, 6 €.
ODBORNÁ  KNIŽNÁ  PUBLIKÁCIA
P. Chrenek a kol.: Slovenské národné plemená zvierat, 
1. vyd., 200 ks, 4,50 €.                     Vydavateľstvo SPU

 PRÁVE VYŠLI                       
 Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre oznamu- 
je, že 17. – 19. júna sa v zasadacej miestnosti Deka-
nátu TF (pavilón TF, 4. posch.) uskutočnia obhajo-
by dizertačných prác:

17. 6. 2019 o 8.00 h bude Ing. Marek Halenár, 
doktorand na Katedre dopravy a manipulácie  ob-
hajovať prácu Laboratórny výskum vlastností eko-
logických hydraulických a prevodových kvapalín;

17. 6. 2019 o 9.30 h bude Ing. Peter Kuchar, dok-
torand  na Katedre dopravy a manipulácie, ob-
hajovať prácu Posúdenie vybraných technických 
parametrov vozidla z pohľadu bezpečnostných a 
dynamických vlastností;

17. 6. 2019 o 11.00 h bude Ing. Adam Fürstenze-
ller, doktorand na Katedre konštruovania strojov, 
obhajovať prácu Analyticko-experimentálne cha-
rakteristiky tribologických systémov na báze ten-
kých kovových vrstiev;

17. 6. 2019 o 14.00 h bude Ing. Peter Opálený, 
doktorand na Katedre dopravy a manipulácie, ob-
hajovať prácu Prevádzkové a laboratórne meranie 
vplyvu ekologických kvapalín na mokré brzdy mo-
bilných energetických prostriedkov;

18. 6. 2019 o 8.00 h bude Ing. Veronika Šranková, 
doktorandka na Katedre zariadení stavieb a bez-
pečnosti techniky, obhajovať prácu Vplyv podla-
hových konštrukcií na kvalitu prostredia v chove 
hydiny;

18. 6. 2019 o 9.45 h bude Ing. Miroslav Mráz, dok-
torand na Katedre strojov a výrobných systémov, 
obhajovať prácu Vývoj webovej aplikácie s využi-
tím informačného systému na spracovanie doku-
mentácie a následnú optimalizáciu nákladov vy-

braného podniku poľnohospodárskej prvovýroby; 
18. 6. 2019 o 11.15 h bude Ing. Lukáš Vacho, dok-

torand na Katedre elektrotechniky, automatizácie 
a informatiky, obhajovať prácu Algoritmy malých 
autonómnych mobilných robotov v podmienkach 
poľnohospodárskej výroby;

19. 6. 2019 o 8.30 h bude Ing. Marek Barát, dok-
torand na Katedre strojov a výrobných biosysté-
mov, obhajovať prácu Vplyv poľnohospodárskej 
techniky na utláčanie pôdy;

19. 6. 2019 o 10.30 h bude Ing. Mgr.  Martin Malí-
nek, doktorand na Katedre fyziky, obhajovať prácu 
Vplyv vybraných fyzikálnych faktorov na prevádzku 
solárnych systémov;
 Dekan Technickej fakulty SPU v Nitre oznamu- 
je, že 

18. 6. 2019 o 8.30 h v zasadacej miestnosti KEAI 
(pavilón TF, 2. posch.) bude bude Ing. Juraj Balá-
ži, doktorand na Katedre elektrotechniky, auto-
matizácie a informatiky, obhajovať prácu Riešenie 
predkolíznych situácií autonómnych mobilných 
robotov;

19. 6. 2019 o 9.00 h v zasadacej miestnosti KKaST 
(pavilón TF, 3. posch.) bude Ing. Gabriel Poló, dok-
torand na Katedre kvality a strojárskych techno-
lógií, obhajovať prácu Optimalizácia pracovných 
procesov vo vybranej organizácii;

19. 6. 2019 o 11.00 h v zasadacej miestnos-
ti KKaST (pavilón TF, 3. posch) bude Ing. Martin 
Baláž, doktorand na Katedre kvality a strojárskych 
technológií, obhajovať prácu Aplikácia projektové-
ho riadenia pri zavádzaní nového produktu do sé-
riovej výroby s ohľadom na kvalitu. 
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  OZNAMUJEME                                                                   

Na rokovaní sa zúčastnili delegáti konferencie a 
predstavitelia OZ PŠaV na Slovensku. Pozvanie prija-
la aj rektorka SPU doc. Klaudia Halászová, kvestorka 
Ing. Zuzana Gálová a dekani fakúlt.  

V rámci programu bola predložená správa o čin-

nosti, hospodárení i návrh rozpočtu na rok 2019, 
revízna správa a vyhodnotenie plnenia Kolektívnej 
zmluvy.

Správu o činnosti organizácie za uplynulé obdobie 
predniesla predsedníčka Výboru UO doc. Zuzana 
Hlaváčová. Ako uviedla, zásluhou rokovaní odborá-
rov s Vládou SR sa podarilo navýšiť platy pedago-
gických a nepedagogických zamestnancov VŠ. Po-
kiaľ ide o členskú základňu UO, v roku 2018 SPU v 
Nitre zamestnávala priemerne 1 100 zamestnancov, 
z toho bolo 497 odborárov (t.j. 45,18 %).  Oproti mi-
nulému roku odborári zaznamenali nárast o 1,88 %. 
„Naša úloha však stále spočíva v stabilizovaní člen-
skej základne a v získavaní nových členov, najmä 
mladých,“ povedala predsedníčka. 

V diskusii vystúpila rektorka Klaudia Halászová. 
Pripomenula náročné úlohy, ktoré čakajú univer-
zitu a ocenila spoluprácu s UO. Predseda OZ PŠaV 

na Slovensku Ing. Pavel Ondek vo svojom vystúpení 
oboznámil s dianím v odborovom zväze, ako aj s úlo-
hami, ktoré odborárov čakajú v budúcnosti. Zároveň 
vysoko ocenil prácu UO. Doc. Miroslav Habán infor-
moval o činnosti Združenia VŠ a PRO. 

Za predsedníčku UO odborového zväzu pri SPU 
v Nitre delegáti konferencie opätovne zvolili doc. 
Zuzanu Hlaváčovú. 

Na záver podujatia predseda P. Ondek odovzdal 
ocenenia zväzu členom UO za aktívne a dlhoročné 
pôsobenie v odboroch – Ing. Ľubici Ďuďákovej, doc. 
Alici Bobkovej, Ing. Radovanovi Stanovičovi, PhD., 
Ing. Romanovi Réckemu, PhD., ako aj Mgr. Beáte 
Bellérovej, PhD., za aktívnu podporu odborov. Výbor 
UO udelil Ďakovný list JUDr. Rastislavovi Bajánkovi 
z OZ PŠaV na Slovensku za významnú pomoc a dl-
horočnú spoluprácu a tiež ocenil dlhoročnú prácu 
Želmíry Laukovej, pracovníčky ŠD A. Bernoláka.  rch

Odborárov naďalej povedie Zuzana Hlaváčová

Prví absolventi FEM oslávili tri jubileá

V KC SPU v Nitre sa 15. mája uskutočnila konferencia Univerzitnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre. 
V rámci programu prebehla aj voľba predsedu Výboru UO.  

Predsedníčkou UO sa opäť stala Z. Hlaváčová (na 
snímke druhá zľava)                  Foto: Peter Magdina

Zúčastnení absolventi bývalej Prevádzkovo-ekonomickej fakulty     Foto:  Rudolf Haspra

Onedlho uplynie 60 rokov ako v septembri 1959 nastúpili na svoju študentskú dráhu prví poslucháči pôvodnej Prevádzkovo-ekonomickej fa-
kulty bývalej VŠP, dnes Fakulty ekonomiky a manažmentu, ktorá si v tomto roku pripomína výročie svojho vzniku.

Na dvadsiatom šiestom medzinárodnom veľtrhu 
strojov, nástrojov, zariadení a technológií, ktorý sa 
konal 21. - 24. mája na výstavisku Agrokomplex, mala 
svoj stánok aj Technická fakulta SPU v Nitre. 
Návštevníci veľtrhu sa v expozícii TF v pavilóne M4 
mohli oboznámiť s možnosťami štúdia na fakulte,  
s bakalárskymi, inžinierskymi a doktorandskými prá-
cami a vedeckovýskumnou činnosťou katedier. Za-
stúpenie mala aj Autoškola Akadémia, ktorá študen-
tom prezentovala možnosť absolvovať kurz a získať 
vodičské oprávnenie už počas štúdia.  
Ako nás informoval doktorand Ing. Lukáš Vacho 
z Katedry elektrotechniky, automatizácie a infor-
matiky, návštevníkov zaujal vystavený model auto-
nómneho mobilného robotického zariadenia, ako 
aj komerčné zariadenie na spracovanie obrazu, aby 
užívateľ mohol interagovať s nejakým softvérom. 
Pozornosť pútal aj funkčný model elektropneuma-
tického zariadenia, určeného na simulovanie a skú-
šanie uchopovacích techník a jednotlivých zariadení 
využívaných v automobilovom a strojárskom prie-
mysle,  ako aj na výučbu.                                          rch

Technická fakulta 
sa prezentovala na 
strojárskom veľtrhu

O histórii a činnosti 
Znaleckého ústavu SPU 
v Nitre s riaditeľom prof. 
Jozefom KULICHOM 

 HOVORÍME S DEKANMI  
S prof. Romanom GÁLIKOM, 
dekanom Technickej fakulty 
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Foto: Ján Csillag


