
Vianočný dar otvorila rektorka, ktorá uviedla, 
že slávnostné podujatie je poďakovaním všetkým 
zamestnancom univerzity za ich činnosť počas 
uplynulého roka. „Všetkých nás, ktorí sme dnes 
v našej krásnej aule, spája kalendár. Akademický 
– prepojený s našou každodennou pracovnou čin-
nosťou, kalendárny rok, ktorý nám prináša mno-
ho osobných výziev, zmien, radosti, ale aj preko-

návania prekážok a napokon adventný kalendár, 
keď venujeme pozornosť tým, ktorí to najviac 
potrebujú.“ SPU v Nitre bene� čne podporila záuj-
mové združenie Rodina, ktoré prevádzkuje Azylo-
vý dom Tamara v Trnave. Zároveň každý účastník 
vianočného koncertu dostal malý, voňavý darček 
v podobe ručne vyrábaného mydla, ktoré vyrobili 
obyvateľky azylového domu. Slávnostný koncert, 
ktorý moderovala Gabriela Tomajková a Peter Ci-
tenyi, priniesol skvelý program, o ktorý sa posta-
rali umelci z The Vocal Soul Ladies, The Gospel 
Family, DFS Borinka a už tradične nechýbala 
Cimbalová hudba Zobor a jej hostia Milan Veróny 
a Ľubomír Gašpar, ktorí divákov obdarovali zme-
sou židovských autorských piesní a tradicionálov 
či slovenskou ľudovou piesňou. 

Sprievodným podujatím bolo Vianočné mes-
tečko pod aulou. Svoju kreativitu predstavili štu-
denti, zamestnanci a priaznivci SPU, ktorí ponúkli 
ručne vyrábané produkty.                                  rch

V úvode slávnostného podujatia, ktoré sa kona-
lo 20. novembra v Kongresovej sále Výskumného 
centra AgroBioTech, aj za prítomnosti zástupcov 
vedenia fakúlt a  prvého porevolučného rektora 
prof. Ladislava Kabáta, prorektor pre vzdeláva-
nie prof. Milan Šimko pripomenul udalosti, ktoré 
viedli k vyhláseniu Medzinárodného dňa študent-
stva a  priblížil jeho odkaz pre dnešok. Tiež zdô-
raznil, že je to v prvom rade deň študentov, oslava 
študentov, ktorí sú predpokladom rozvoja každej 
spoločnosti. Následne spolu s  prorektorom pre 

FEŠRR a  jej pracoviská dlhodobo spolupracujú 
s Úradom NSK v oblasti strategického plánovania, 
projektovej aktivity, vzdelávania, poradenstva 
a  konzultačnej činnosti. „Za celé obdobie exis-
tencie našej fakulty sme sa podieľali na príprave 
viacerých strategických dokumentov a riešení za-
ujímavých projektov. Mnohé z  nich považujeme 
v  podmienkach Slovenska za pilotné, napríklad 
Certi� kácia ubytovacích zariadení na vidieku 
v NSK, projekt BIOREGIO zameraný na regionál-
ne modely cirkulárnej ekonomiky alebo projekt 
zameraný na zosúladenie potrieb vzdelávania na 
stredných školách s  potrebami praxe. Za mimo-
riadne cennú považujem aj obojstrannú spolu-
prácu pri zabezpečovaní prednáškovej činnosti, 
riešení a posudzovaní rôznych tém kvali� kačných 
prác študentov fakulty a  aktivitu v  odborných 
komisiách. Pevne verím, že budeme v  úspešnej 
spolupráci pokračovať aj v budúcnosti,“ povedala 
dekanka FEŠRR Oľga Roháčiková.      

Doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., FEŠRR 

Pohody takej, ktorá svojím charakterom 
príjemne strieda každodenné pnutie, akcele-
rujúce tempo osobného i  pracovného života, 
a preto je odmena logicky zaslúžená. Všetci sa 
na toto obdobie roka tešíme, lebo prináša prí-
jemný koktail tradičného i nového. Tento čas 
vnímame s prirodzenou radosťou, ktorá sa ná-
sobí množstvom stretnutí s príbuznými a blíz-
kymi pripájajúcimi svoje radosti a v ich spojení 
geometrickým radom rozkvitá galaxia trblietok 
spolupatričnosti, ktoré zdobia všetko. Náš po-
hľad do blízkej i ďalekej minulosti, prekonané 
dôležité míľniky s  tou krásnou zaoblenosťou 
času, keď sa už pichľavé vyhrotenia zahladili, 
nedorozumenia sviatok vysvetlil úsmevom, čo 
hreje na duši. Na náročnejšie úlohy získavame 
väčší povianočný časopriestor s  množstvom 
iskierok nádejí, že to pri pozitívnom nasade-
ní snahy a  umu musí priniesť ďalšiu radosť.

Z  pohľadu pracovného postu na našej uni-
verzite, by som si veľmi želala, aby sme si 
prvkami vianočnej pohody mohli pocukrovať 
aj atmosféru ďalších novoročných a  nasle-
dujúcich dní a  nasadili náš um k  ešte kvalit-
nejšej tvorivej činnosti s  pocitom vedomia 
dobre vykonanej práce v  končiacom roku, 
kde sme v spolupatričnosti akademickej obce 
zamestnancov a  študentov SPU v  Nitre opäť 
viac prispeli k  budovaniu zelenej univerzity 
a ďalších prvkov zelenej infraštruktúry, poňa-
li ku sebe mnoho prínosných pedagogických 
či výskumných obohatení. Keďže ako dobrí 
poľnohospodári vieme, že bez práce nie sú 
koláče, opäť sme „zamiesili“ na desiatky no-
vých projektov, z  predchádzajúcich úrod po-
znaní sme vypracovali množstvo kníh, skrípt, 
nevynímajúc stovky odborných i  vedeckých 
publikácií, ktorými sa univerzita hrdí. Sú nám 
veľmi potrebné v  nastávajúcom období zro-
du nových akreditačných štandardov a  po-
stupov hodnotenia kvality vysokoškolského 
vzdelávania, čo pri pozitívnom výsledku je 
náš najsladší koláč vysokoškolskej budúcnos-
ti. Vzájomnosť kolegiálnych spolupôsobení 
je nevyhnutná pri budovaní novonastave-
ných študijných odborov a  celé pripravova-
né dielo podporené silou našich tvorivých 
tímov bude určite pre radosť nás všetkých.

Verím, že profesijná i ľudská spolupatričnosť 
na našej alma mater nám vie zaručiť ďalšie 
krásne Vianoce plné POKOJA a RADOSTI. 

Doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.,
predsedníčka Akademického senátu SPU v Nitre

Vianoce… pocit pohody, 
radosti a spolupatričnosti

Vianočný dar SPU opäť priniesol radosť

Vynikajúci študenti SPU si prevzali 
ocenenia

SPU bola ocenená cenou 
Digitálna jednotka

spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Spevácky zbor The Gospel Family sprevádza-
la Cimbalová hudba Zobor a jej hostia -  Milan 
Veróny a Ľubomír Gašpar             Foto: Ján Csillag

Predvianočný čas na SPU v Nitre sa už tradične nesie v znamení bohatého kultúrneho progra-
mu. Vrcholným podujatím je už obľúbený sviatočný koncert Vianočný dar SPU. Tohtoročný sa 
konal 10. decembra v aule univerzity pod záštitou rektorky Klaudie Halászovej. Jeho zmyslom 
bolo vytvoriť neopakovateľnú príjemnú atmosféru a naplniť ušľachtilé ciele. 

Dekanka Fakulty európskych štúdií a regionál-
neho rozvoja SPU v Nitre doc. Oľga Roháčiková 
prevzala z  rúk podpredsedníčky Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a  poslankyne NR SR Ing. 
Evy Antošovej pamätný list predsedu NSK Mi-
lana Belicu za úspešnú spoluprácu a  podporu 
rozvoja NSK. Slávnostné oceňovanie bolo súčas-
ťou workshopu na tému Spolupráca a podpora 
podnikateľských aktivít, ktorý 12. novembra or-
ganizoval Úrad NSK.

Stalo sa už dobrou tradíciou, že pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva sa 
koná na SPU v Nitre slávnostné prijatie a ocenenie študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobré-
ho mena univerzity reprezentáciou v oblasti štúdia, vedy, športu či kultúry. Na návrh dekanov 
fakúlt rektorka doc. Klaudia Halászová aj tento rok ocenila 18 študentov.

Nitriansky samosprávny kraj 
ocenil spoluprácu s FEŠRR

pokračovanie na strane 3 pokračovanie na strane 4

pokračovanie na strane 2

Predstavitelia a  členo-
via Digitálnej koalície  – 
Národnej koalície pre 

digitálne zručnosti a  povolania Slovenskej re-
publiky sa 26. novembra stretli na výročnom za-
sadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty infor-
matiky a informačných technológií STU v Brati-
slave. V  rámci programu boli ocenení dvadsiati 

Ako je už dlhé roky zvykom, prijatie nových študentov na pôde SPU v Nitre býva spojené so slávnostným 
imatrikulačným plesom. Tento rok sa konal už šesťdesiaty prvýkrát. Čítajte na strane 5
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Pred tridsiatimi rokmi sa spustila lavína, 
ktorá zmietla totalitný režim. Nežnú revolúciu 
začali československí študenti. Patrili k nim aj 
tí naši - z vtedajšej Vysokej školy poľnohospo-
dárskej v Nitre.

Študenti SPU si 
pripomenuli význam 
Nežnej  s prvým 
porevolučným rektorom

Udalosti z  novembra 1989 a  ich význam, ale 
najmä situáciu na vtedajšej Vysokej škole poľno-
hospodárskej, priblížil súčasným študentom SPU 
prvý porevolučný rektor prof. Ladislav Kabát. 
Spomienkové popoludnie k  okrúhlemu výročiu 
revolúcie spojené s  diskusiou sa konalo 20. no-
vembra v  sále Výskumného centra AgroBioTech 
aj za účasti manažmentu univerzity.

„V  pohnutých novembrových dňoch 1989 aj 
naši študenti, ku ktorým sa pripojili pedagógo-
via školy, vyslali jasný odkaz, že našou túžbou je 

Foto: archív SPU v Nitre

Foto: za

Prof. Ladislav Kabát bol rektorom VŠP v Nitre v ro-
koch 1990 - 1996                             Foto: za

Krásne chvíle v príjemnej atmosfére Vianoc, veľa zdravia, šťastia, 
úspechov a splnených prianí v nadchádzajúcom novom roku 2020 

praje Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre 
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Emeritný profesor Fa-
kulty agrobiológie a  po-
travinových zdrojov SPU 
v  Nitre Imrich Točka je 
aj autorom kníh o  his-
tórii Nitry a  podpredse-
dom Zoborského skrášľo-
vacieho spolku. Kraj ho od-

menil za mimoriadny a  dlhodobý prínos k  roz-
voju a  prezentácii nášho regiónu, mimoriadne 
úsilie vynaložené na objasnenie zabudnutých ka-
pitol regionálnej histórie, jej knižné spracovanie 
a  záchranu zanikajúcich pamätníkov minulosti. 
Ako povedal predseda NSK Milan Belica pri odo-
vzdávaní cien, v  Nitrianskom kraji oddávna žili 
osobnosti, ktoré ho dvíhali duchovne, kultúrne 
i hmotne. 

Ako dlhoročný profesor si I. Točka si myslí, že 
mladí by mali mať lepší prístup k  poznatkom. 
„Veľmi potrebné sú jazykové vedomosti a vydržať 
pri nasledovaní svojich cieľov. Bojovať za každý 
poznatok a byť vďačný za to, že univerzita niečo 
človeka naučí.“                           r

žiť v  slobodnej demokratickej krajine,“ povedal 
prof. L. Kabát. Následne mladej generácii priblí-
žil atmosféru predrevolučných dní, zložitú situá-
ciu, ktorá k  nim viedla a  najmä vyjadril hlboké 
uznanie študentom, ktorých aktivita strhla aj 
učiteľov, aby sa angažovali a diskutovali o spolo-
čenskom vývoji. „Spoločnosť bola v  tom období 
frustrovaná a  boli to študenti, ktorí hnali vpred 
koleso spoločenského vývoja. Následne sa k nim 
pripojili pedagógovia, lebo bolo treba uvažovať 
o  ďalšom chode a  rozvoji našej školy,“ povedal 
L. Kabát. Priblížil aj mobilizačný dokument - Vý-
zvu k učiteľom a zamestnancom VŠP, obsahujúci 
stanoviská a požiadavky, ktorý bol v tom období 
sformulovaný. Ako povedal, sedem bodov vyhlá-
senia, medzi ktorými je napr. dôsledné rešpek-
tovanie princípov demokracie, humanizmu, ve-
deckosti a slobodnej svetonázorovej orientácie, je 
dodnes plne platných a nič by na nich nemenil.

Politický vývoj v krajine však napredoval rých-
lejšie než sa očakávalo a tak tomu bolo aj na na-
šej škole. Na predvianočnom stretnutí s vedením 
školy došlo po dlhších diskusiách k  ďalšiemu 
významnému postupu v  napĺňaní požiadaviek 
na personálne zmeny. Vedenie školy odstúpilo 
z akademických funkcií a bol daný súhlas k slo-
bodnej voľbe nového rektora školy. Jeho voľba, 
na ktorej aktívne participovali aj študenti, sa 
uskutočnila 10. januára 1990.

Rektor VŠP  – prof. Ladislav Kabát, bol prvým 

slobodne zvoleným rektorom na Slovensku. Ná-
sledne sa uskutočnili voľby dekanov fakúlt a  na 
mnohých pracoviskách aj výmeny vo funkciách 
vedúcich katedier a iných základných pracovísk.

„Týmto vstúpila naša vysoká škola na novú ces-
tu budovania svojej histórie a novej akademickej 
a  spoločenskej pro� lácie. Začal sa komplikova-
ný boj o realizáciu požiadaviek a plnenie cieľov, 
ktoré sme vo Výzve sformulovali. Mnoho času 
a  energie novému vedeniu vzalo vyrovnávanie 
sa s  dopadmi tvrdých politických rozhodnutí 
z  rokov 1969 - 72 na našich učiteľov,“ spomína 
prvý porevolučný rektor. Na záver konštatoval, 
že november 1989 bol dlho očakávanou zmenou 
a  je rád, že bol jej spoluaktérom. „Nový režim 
priniesol spoločnosti celý rad zmien. Osobne ma 
najviac teší, že sme vybojovali slobodu a demok-
raciu. Dôležité je však, aby si ľudia naplno uvedo-
movali výhody života v demokracii a dodržiavali 
zásady právneho štátu.“

V rámci diskusie si na revolučné udalosti zaspo-
mínal aj prof. Vladimír Rataj z TF, emeritní profe-
sori – Ján Tomáš, Dušan Húska a Jozef Bulla, ale 
aj vtedajší účastník z radov študentov, dnes pro-
dekan FAPZ doc. Ján Gažo.

Na záver sa auditóriu prihovorila rektorka SPU 
doc. Klaudia Halászová. Vyzvala študentov, aby 
sa vždy aktívne zapájali do diania na univerzite 
a boli nositeľmi progresívnych myšlienok.

Renáta Chosraviová

Cieľom organizátorov bolo upozorniť na výz-
nam chleba a pekárskych produktov vo výžive 
človeka a možnosti jeho využitia v praxi. Na akcii 
boli prezentované pekárske výrobky priprave-
né na Katedre technológie a kvality rastlinných 
produktov Fakulty biotechnológie a potravinár-
stva, rôzne druhy chleba z domácej produkcie 
našich študentov a zamestnancov a tiež spon-
zorské výrobky značky Penam, Pekárne Sekule 

a  Sztiszkala B&N. Návštevníci tak mali možnosť 
vidieť a ochutnať tradičné, bezlepkové a kvásko-
vé produkty, tiež rôzne obmeny chlebových tort 
a chuťoviek, ktoré predstavovali ukážky rozma-
nitého využitia týchto výrobkov. Na ich prípra-
ve sa aktívne podieľali študenti ŠP potraviny a 
technológie v gastronómii, technológia potravín 
(FBP) a výživa ľudí (FAPZ). Záujemcovia sa mohli 
dozvedieť množstvo faktov o historickom vývoji 
chleba, najnovších trendoch jeho výroby, nutrič-
nom zložení či spotrebe. Obohatením akcie bola 
aj nápaditá ukážka cesty chleba od prvovýroby 
až po � nálny produkt a prezentácia zameraná na 
predaj, balenie a hygienu pekárskych produktov 
s názornými ukážkami následkov dlhodobejšieho 
nesprávneho skladovania takýchto výrobkov.

Súčasne s výstavou prebiehala realizácia štu-
dentského projektu Propagácia zdravého život-
ného štýlu medzi vysokoškolákmi (prevencia 
nadhmotnosti a obezity v mladom veku) pod 
záštitou Katedry výživy ľudí FAPZ. Študenti ŠP 
výživa ľudí vykonávali antropometrické merania 
a základné skríningové biochemické vyšetrenia a 
poskytovali konzultácie a poradenstvo. Na podu-
jatí sa zúčastnili aj študenti zo Strednej odbornej 
školy potravinárskej a Strednej priemyselnej ško-
ly potravinárskej v Nitre.   

Ing. Martina Gažarová, PhD., FAPZ

Foodhaton je súťaž pre ambicióznych študen-
tov z rôznych krajín Európy. Ich úlohou je vytvo-
riť nový inovatívny produkt alebo službu v spo-
lupráci so skúsenými mentormi zo spoločnosti 
Maspex, univerzít z Varšavy, Turína a Inštitútu 
PAN v Olštýne. 

Na prestížnej súťaži sa zúčastnili aj študenti 
doktorandského štúdia z Fakulty biotechnológie 
a potravinárstva SPU v Nitre - Ing. Lukáš Jurča-
ga a Ing. Alžbeta Demianová, obaja z Katedry 
hygieny a bezpečnosti potravín. Počas dvoch 

dní absolvovali zaujímavé workshopy zamerané 
na marketing a stratégie, ako úspešne viesť svoj 
start-up. Spolupracovali s odborníkmi z oblasti 
vedy a výskumu, marketingu a potravinárstva. 
Zároveň museli absolvovať niekoľko úloh, ktoré 
ich preniesli až do � nále, k prezentovaniu vlast-
ného nápadu – Personalizované výživové dopln-
ky. 

V silnej konkurencii, ktorú predstavovali dva 
tímy z Poľska, Ukrajiny a Turecka, úspešne ob-
sadili druhé miesto.                                                                      r

pokračovanie zo strany 1

Počas dvoch dní so záujmom diskutova-
li o  možnostiach, ale aj existujúcich bariérach 
predaja z  dvora. Účastníci sa zhodli, že súčas-
né nastavenie legislatívnych podmienok pre-
daja z  dvora a  nástrojov jeho podpory, najmä 
v  oblasti poradenstva je dôležité v  budúcnosti 
zlepšovať. Kurz nadviazal na aktivity ďalšieho 
vzdelávania realizované na Fakulte európskych 
štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Predaj 
z  dvora je jedným z  piatich modulov akredito-
vaného ďalšieho vzdelávania Podpora rozvoja 
vidieka. Čoskoro budú mať príležitosť záujem-
covia absolvovať aj ďalšie moduly, ako napr. 
Manažment územného rozvoja, Ako plánovať 
rozvoj obce, Sociálny rozvoj vidieka alebo Ko-
munitné plánovanie. Viac na: http://www.uniag.
sk/sk/odborne-programy-a-kurzy/  

 Doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., FEŠRR                                                    

 RADI UVEREJŇUJEME    

Predaj z dvora je jedným z piatich modulov progra-
mu Podpora rozvoja vidieka                                Foto: za

Účastníci Demo Day so zástupkyňami FBP

Zástupcovia EIT Food Hub z FBP SPU v Nitre 
sa 6. novembra zúčastnili na výstave Gastro a 
Kulinária na Agrokomplexe v Nitre, kde využili 
možnosť oboznámiť odbornú i laickú verejnosť 
so svojimi aktivitami na tému Inovatívne smery 
startupistov v oblasti potravinárstva. 

V  rámci odbornej časti prof. Adriana Kolesá-
rová, prodekanka FBP pre vedu, výskum a  za-
hraničné vzťahy, informovala o  aktivitách EIT 
Food Hub na Slovensku, doc. Alica Bobková, 
prodekanka FBP pre vzdelávanie, o  možnos-
tiach štúdia na fakulte a  prepojení študijných 
odborov na prax. Následne účastníci Demo Day 
súťaže o najlepší potravinársky startup doc. Ra-
doslav Židek, PhD., (Nu3Gen), Ing. Marek Pet-
riľák a  Ing. Kristína Predanocyová (Naše Vaše) 
predstavili svoje skúsenosti so založením star-
tupu, ako aj podnikateľské vízie do budúcnosti. 
Na záver zástupcovia potravinárskych � riem, 
štátnych inštitúcií a  EIT Food Hub diskutovali 
o podpore malých začínajúcich podnikov v ag-
rosektore.                                                                     r

Akreditovaný kurz Predaj z dvora, ktorý pre-
biehal 14. a 15. novembra na pôde SPU v Nitre, 
bol určený všetkým záujemcom o problemati-
ku – podnikateľom i nepodnikateľom, ktorí sa 
chceli viac dozvedieť o tom, ako predať vlastné 
produkty v malých množstvách priamo spotre-
biteľom. Kurz úspešne ukončilo takmer 30 ab-
solventov z rôznych regiónov Slovenska.

V rámci ŠDNU sa 20. novembra vo foyeri pod Aulou SPU v Nitre konal druhý ročník podujatia 
Chlieb náš každodenný, ktorý organizovala Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fa-
kulta biotechnológie a potravinárstva.

Pod záštitou EIT sa 27. - 28. novembra konal vo Varšave prvý ročník podujatia Foodhaton Let‘s 
beat up the food waste. 

FBP: Verejnosti 
priblížili inovatívne 
smery startupistov 
v oblasti potravinárstva Inovačný workshop: 

Uplatnenie absolventa 
v agrosektore 
a potravinárstve

Chlieb náš každodenný a jeho význam 
vo výžive ľudí

EIT Food Foodhaton Varšava 2019: 
Doktorandi FBP získali druhé miesto

O možnostiach 
i prekážkach 
predaja z dvora. 
Kurz celoživotného 
vzdelávania na FEŠRR

Študenti SPU si pripomenuli význam 
Nežnej  s prvým porevolučným rektoromKraj ocenil emeritného 

profesora SPU Imricha Točku

Cenu Slovenskej akadémie 
pôdohospodárskych vied 
získal Peter Šedík z FEM

Slovenská akadémia pôdo-
hospodárskych vied (SAPV) 
vyhlásila 21. novembra ví-
ťazov celoštátnej súťaže 
mladých vedeckých pracov-
níkov. V  odbore Ekonomika 
a  manažment zvíťazil Ing. 

Peter Šedík, PhD., z  Fakulty ekonomiky a  ma-
nažmentu SPU v Nitre. Ocenenie získal za súťaž-
nú prácu Honey: food or medicine? A compara-
tive study between Slovakia and Romania, pub-
likovanú v  karentovanom časopise British Food 
Journal. Súťaž SAPV je určená mladým vedeckým 
pracovníkom do 35 rokov pracujúcim v  oblasti 
pôdohospodárskych vied alebo príbuzných ve-
deckých odborov.                                r

Vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU 
v Nitre sa 5. novembra konal Inovačný workshop 
Uplatnenie absolventov v agrosektore a potravi-
nárstve, ktorý v rámci svojich aktivít na Sloven-
sku organizoval EIT Food Hub. Podujatie bolo 
určené  pre študentov a absolventov univerzít, 
s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na 
trhu práce.  Po úvodnom predstavení aktivít EIT 
Food Hub na Slovensku a Výskumného centra 
AgroBioTech sa študenti venovali riešeniu za-
daných úloh pod vedením Ing. Ľubomíra Lacú-
cha, zástupcu Slovenskej inovačnej a energetic-
kej agentúry. Počas spoločných aktivít študenti 
zlepšili svoje komunikačné schopnosti, kreatív-
ne myslenie a prácu v tímoch. Podujatie na záver 
obohatili aj pracovníci Výskumného centra Ag-
roBioTech, ktorí prezentovali výsledky vedecko-
výskumnej činnosti.                                                              r

Foto: archív VC  ABT

Foto: archív  MG

Foto: archív  FBP
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Pán profesor, ako 
by ste charakteri-
zovali vaše odborné 
vedecké zamera-
nie pre záujemcov 
mimo vášho odbo-
ru?

Vo svojej vedec-
kej práci sa orien-
tujem na proble-

matiku vodného hospodárstva krajiny. Z  hľa-
diska dopadu klimatickej zmeny ide o  sektor, 
ktorý je na tieto zmeny veľmi citlivý, a  v  kto-
rom sa začínajú významne prejavovať na 
kvalitatívnom a  hlavne kvantitatívnom stave 
povrchových a  podzemných vôd. Tým sa od-
haľuje široké spektrum problémov, ktoré treba 
skúmať. V súčasnosti sa na našom pracovisku, 
v rámci riešenia výskumných úloh, zaoberáme 

problematikou využitia hydromelioračných 
stavieb na elimináciu dopadov klimatickej 
zmeny v  poľnohospodársky využívaných ob-
lastiach. Ďalšou oblasťou je revitalizácia rieč-
nych systémov, v  ktorej má Slovensko, napr. 
v porovnaní s Českom, čo doháňať.

V čom je pre vás práca v akademickom pro-
stredí atraktívna?

Každopádne je to akademická sloboda 
a  kontakt s  mladými ľuďmi. Akademická slo-
boda poskytuje široké možnosti pre rozvoj člo-
veka. Zároveň znamená zodpovednosť a urči-
tú dávku sebadisciplíny, ako pozitívne stránky 
akademickej slobody maximálne využiť. Kon-
takt so študentmi, ktorí v  súčasnosti ovládajú 
moderné informačné technológie, sú scesto-
vaní a  majú snahu získavať nové poznatky, je 
jedným z  impulzov nútiacich človeka na sebe 
pracovať.

Ako veda obohacuje váš život?
Vedu chápem ako východisko, ktoré nám 

pomáha prenikať do podstaty sveta a  má 
potenciál, podobne ako kultúra, prispievať 
k  zušľachťovaniu ľudstva a  k  zlepšovaniu ži-
votných podmienok človeka. Pokiaľ to napĺňa-
me je to určite veľké obohatenie.

O potrebe kvalitného vysokoškolského vzde-
lania sa hovorí veľa a  pri rozličných príleži-
tostiach. Viac ako slová sú potrebné skutky. 
Čo by mala univerzita robiť pre skvalitnenie 
vzdelávania a vedeckého výskumu?

Vzhľadom na nastavenie priorít v spoločnos-
ti a  historický dlh, ktorý sa v  školstve priere-
zovo vytvoril za uplynulých tridsať rokov, si 
myslím, že univerzita robí veľa užitočnej prá-
ce. Z hľadiska vzdelávania je prioritou poskyt-
núť kvalitné vzdelávanie s  dobrou perspektí-
vou uplatnenia sa na trhu práce. To znamená 

optimálnu štruktúru predmetov v  študijných 
programoch, kvalitnú výučbu, ako aj užšiu 
prepojenosť s  požiadavkami praxe. V  oblasti 
výskumu, kde sú často limitujúcim faktorom 
� nančné možnosti a personálne zabezpečenie 
výskumu, predstavuje jednu z  ciest intenzív-
nejšia medzinárodná spolupráca pri riešení 
projektov a zvýšenie počtu doktorandov.

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

Míľniky v  živote identi� kuje človek v  spät-
nom pohľade na prežité. Či už je to v  profe-
sijnom alebo osobnom živote, ich význam sa 
vekom prehodnocuje a to dôležité sa vykryšta-
lizuje. Niektoré z nich však zostávajú v človeku 
pevne ukotvené. Patrí k  nim spoznanie ľudí, 
ktorí nás ľudsky obohatia, ale hlavne radost-
né udalosti v  rodine, ktoré natrvalo zostávajú 
v pamäti.                                  Renáta Chosraviová

Prof. PETER HALAJ z Katedry krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva 
a krajinného inžinierstva, vymenovaný v odbore krajinárstvo

Na konferencii UNINFOS o univerzite budúcnosti 
Mať vzdelaného a rozumného spotrebiteľa, kto-

rý vie ako a ktoré potraviny nakupovať, je výho-
dou pre každú krajinu, jej ekonomiku, agropotra-
vinárstvo, ale aj zdravotníctvo. Slovenská poľno-
hospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa 
preto už siedmy rok prostredníctvom základných 
škôl a súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme 
o jedle snaží vychovať novú, uvedomelú gene-
ráciu spotrebiteľov. Cieľom projektu, na ktorom 
sa podieľa aj FEM, je podnietiť diskusiu medzi 
žiakmi ZŠ, učiteľmi a rodičmi o potravinách, 
správnych stravovacích návykoch a zároveň  bu-
dovať spôsobilosť k vhodnému výberu potravín a 
správnemu životnému štýlu.  Do projektu sa ten-
to rok zapojilo 407 základných škôl, ktorých žiaci 
súťažili v štyroch oblastiach: súťažno-vzdelávacia 
aktivita Hovorme o jedle, výtvarná súťaž Chutné 
maľovanie, literárna súťaž Poznám zdravé potra-
viny z môjho mesta či dediny a fotogra� cká sú-
ťaž Očami gurmána.  Na slávnostnom vyhlásení 
víťazov 22. novembra v Bratislave sa zúčastnili aj 
členky hodnotiacej komisie z FEM:  Ing. Zdenka 
Kádeková, PhD., Ing. Ingrida Košičiarová, PhD., a 
autorka článku.     Ing. Mária Holotová, PhD., FEM

Medzi � nalistami 4. ročníka celoslovenskej 
súťaže Pre vodu, ktorej výsledky vyhlásili 13. no-
vembra,  opäť nechýbali študenti FZKI. Prvenstvo 
v otvorenej kategórii získal Ing. Miroslav Čibik, 
doktorand na Katedre záhradnej a krajinnej ar-
chitektúry (školiteľka doc. R. Štěpánková). Cenu 
si odniesol  za diplomovú prácu Architektonické 
riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vod-
ným mlynom. V kategórii tímov obsadili druhé 
miesto študentky krajinnej a záhradnej archi-
tektúry: Anna Kulperová a Andrea Zajacová a 
doktorandi: Ing. Miroslav Čibik a Ing. Martin 
Manina (Katedra krajinného inžinierstva). Oce-
nenie získali za prácu MY ZONE - transformácia 
verejného priestoru v Nových Zámkoch. Obe oce-
nené práce boli spracované pod vedením Ing.  A. 
Tótha, PhD.                        r

Zástupkyne FEM  s predsedom SPPK Emilom Ma-
chom         Foto: archív MH

V súťaži Pre vodu 2019 
bodovali aj študenti FZKI

Hovorme o jedle
Vysoké školy 21. storočia prechádzajú digitálnou transformáciou. Doba sa vyvíja a informačné technológie sú nevyhnutnou a pevnou súčasťou kaž-

dej prednášky. O tom, ako budú univerzity vyzerať v budúcnosti sa diskutovalo na pôde SPU v Nitre počas konferencie UNINFOS 2019. Dvadsiaty piaty 
ročník sa konal 6. - 8. novembra v Kongresovom centre SPU v Nitre. Spoluorganizátorom konferencie bolo združenie EUNIS-SK, ktorého členom je aj 
naša univerzita.

Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 139 účast-
níkov - zástupcov slovenských a českých vy-
sokých škôl i � riem, otvorila rektorka SPU doc. 
Klaudia Halászová. Hlavnou témou konferencie 
bola Univerzita budúcnosti - názory na budúc-
nosť univerzity z rôznych uhlov - spôsob výuč-
by, ekonomika, manažment, vybavenie univer-
zity, IKT, bezpečnosť, veda a výskum a i. Prezen-
tované boli aj ďalšie kľúčové otázky týkajúce sa 
vysokých škôl (VŠ), a to najmä najnovšie vývojo-
vé trendy v oblasti IKT, možnosti ich aplikácií na 
VŠ, informačná bezpečnosť, inovatívne formy 
vzdelávania na VŠ, e-learning, použitie virtuál-
nej reality vo výučbe. 

V úvode konferencie odzneli dva príspevky 
lídrov tohto podujatia - prorektor Univerzity 
Komenského v Bratislave pre knižničné a in-

formačné služby doc. Daniel Olejár predstavil 
úskalia najnovšej koncepcie rozvoja informatiky 
a digitalizácie v rezorte školstva do roku 2030, 
predseda Predstavenstva združenia SANET prof. 
Pavol Horváth predstavil aktuálny stav akade-
mickej siete SANET a perspektívy jej rozvoja pri 
zachovaní súčasného modelu � nancovania zo 
strany MŠVVaŠ SR. Podnetné boli aj vystúpe-
nia zástupcov � remného sektora - spoločnosti 
Microsoft, Oracle Slovensko, � rmy Sféra, IBM, 
Exe, Whalebone. Zástupca spoločnosti ESET 
predstavil možné kybernetické hrozby napad-
nutia používaných systémov a možnosti obra-
ny, zástupca Masarykovej univerzity predstavil 
možnosť zjednotenia webových stránok na uni-
verzite použitím jednej technológie na všetky 
používané webové stránky. V rámci panelovej 
diskusie sa diskutovalo o budúcnosti ekono-
mického informačného systému používaného 
na väčšine VŠ, o cloudových riešeniach, vybave-
nosti VŠ a i. Panelisti na záver prezentovali svoje 
predstavy o univerzite budúcnosti.

Na zasadnutí Valného zhromaždenia združe-
nia EUNIS-SK vystúpil s prednáškou Dr. Peter 
Kucer, riaditeľ cloudovej kancelárie na Úrade 
podpredsedu vlády SR pre investície a infor-
matizáciu, ktorý podal rozsiahlejšie informácie 
o vládnom cloude. Prínosné boli aj príspevky 
pracovníkov Centra informačných technológií 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí pre-

zentovali úlohy a projekty, ktoré realizovali v ne-
dávnej minulosti. Pedagogičky z FZKI SPU - Ing. 
Viera Šajbidorová, PhD., a Ing. Dagmar Hillová 
predstavili stratégie v celoživotnom vzdelávaní v 
oblasti rastlinného dizajnu. Projekt Interaktívna 
experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre je 
fungujúcim modelom uplatnenia inovatívnych 
princípov v procese vzdelávania v univerzitnom 
prostredí. Originálna vzdelávacia platforma vy-
tvára príležitosť pre celé spektrum experimen-
tálnych aktivít v oblasti použitia bylín v urba-
nizovanom prostredí, ktoré sú priamo transfor-
mované do inovatívneho obsahu predmetov, 
záverečných prác a vzdelávacích kurzov. 

Počas konferencie boli k dispozícii zariadenia 
Hewlett Packard pre virtuálnu realitu, ktorú pre-
zentoval Jakub Zamazal, HP Inc.

Ako nás informovala prezidentka združenia 
EUNIS-SK RNDr. Darina Tóthová v rámci pred-
konferenčného dňa (6. 11.) sa realizovali aj dva 
workshopy podporujúcich � riem EUNIS-SK, 
a to � rmy Microsoft s názvom „Univerzita bu-
dúcnosti? Vieme ako na to“ a � rmy Oracle, ktorá 
predstavila nový pohľad na fungovanie IT, bu-
dúcnosť digitálnej transformácie, Oracle Cloud 
a Oracle Academy. Spolu na konferencii odznelo 
30 vystúpení.                    Renáta Chosraviová 

Viac o konferencii nájdete na: https://spu.fem.
uniag.sk/uninfos2019.
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Foto: archív  DT

pokračovanie zo strany 1
členovia koalície cenou Digitálna jednotka za 
plnenie svojich záväzkov. Medzi ocenenými je aj 
SPU v Nitre.

Digitálna koalícia funguje na jednom základ-
nom princípe, v  rámci ktorého sa jednotliví čle-
novia dobrovoľne zaväzujú, že budú zlepšovať 
úroveň digitálnych zručností na Slovensku.

Hlavným bodom programu výročného zasad-
nutia bol odpočet plnenia záväzkov Digitálnej 
koalície, prezentácia pristupujúcich členov, odo-
vzdanie ocenení Digitálna jednotka 2019, ale aj 
odovzdanie ocenení najlepším školám, ktoré sa 
zapojili do testovania IT zručností IT Fitness Test 
2019 či vyhlásenie víťazov celoslovenskej súťaže 
Networking Academy Games 2019.

Počet členov koalície vzrástol, kým vo februári 
tohto roka mala 67 členov s 219 záväzkami v rôz-

nom stave plnenia, na rokovaní prijali ďalších 
šestnásť nových členov - spoločností zo súkrom-
nej sféry, ako aj škôl.

Na podujatí bolo vyhodnotené plnenie záväz-
kov, s odpočtami plnenia vystúpili predstavitelia 
ministerstiev, ale aj zástupcovia � riem. Najaktív-
nejší členovia si prevzali špeciálne ocenenia Di-
gitálna jednotka 2019. Medzi laureátmi je aj SPU 
v Nitre, ktorá bola prijatá za člena Digitálnej ko-
alície na výročnom zasadnutí 14. februára 2019. 
Ocenenie univerzita dostala za splnenie záväzku.

„Teší ma, že aktivity členov nie sú len formálne 
a viaceré členské subjekty dnes môžeme pochvá-
liť a  oceniť ich výnimočne iniciatívny prístup,“ 
povedal prvý viceprezident IT Asociácie Sloven-
ska a predseda Výkonného výboru Digitálnej ko-
alície Mário Lelovský.                                                  r

SPU bola ocenená cenou 
Digitálna jednotka Už po ôsmykrát Nadácia CLAAS udelila oce-

nenie študentom Technickej fakulty SPU v 
Nitre ako podporu pre ich ďalšie vzdelávanie. 
Študenti boli vybraní na základe posúdenia 
kvality spracovania a obhajoby bakalárskych 
prác v AR 2018/2019 a ich výborné práce zís-
kali ocenenie certi� kátom Nadácie CLAAS a 
jednorazovú � nančnú podporou. Slávnost-
ný ceremoniál sa konal v Technoparku � rmy 
CLAAS v Nemecku za osobnej  účasti Helmuta 
Claasa.

Študentovi Bc. Adamovi Františkovi Ču-
daiovi, Bc. Vladimírovi Blahovi a Bc. Benja-
mínovi Brockovi k úspechu zablahoželal aj 
dekan TF prof. Roman Gálik. Zároveň vyjadril 
poďakovanie prof. Vladimírovi Ratajovi, koor-
dinátorovi spolupráce so spoločnosťou CLA-
AS.                 r

Nadácia CLAAS 
ocenila študentov TF



4

Katedra kvality a strojárskych technológii 
Technickej fakulty SPU v Nitre koncom no-
vembra zorganizovala exkurziu vo � rme Menzi 
Muck Slovakia. Určená bola študentom 2. roč-
níka študujúcim v programe kvalita a bezpeč-
nosť vo výrobných technológiách a výrobné 
technológie pre automobilový priemysel. Hlav-
ným cieľom exkurzie bolo overiť si v praxi na 
dobudnuté teoretické vedomosti.  

Firma Menzi Muck Slovakia bola založená v 
roku 2000 ako dcérska spoločnosť � rmy Men-
zi Muck AG, so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá je 
celosvetovým výrobcom rovnomenného mobil-
ného kráčajúceho rýpadla už viac ako 50 rokov. 
Názov „menzi muck“ je v súčasnosti synony-
mom tohto typu strojov. Výrobný proces � rmy 
pokrýva celé spektrum prác, ako je rezanie, 
ohýbanie, pieskovanie, zváranie, mechanické 
opracovanie, montáž, kontrola a lakovanie jed-
notlivých komponentov vyrobených z rôznych 
kovových materiálov. Študenti mali možnosť 
oboznámiť sa s jednotlivými procesmi výroby a 
vypočuť si podrobný výklad priamo od zamest-
nancov � rmy.                           Ing. Pavel Polák, PhD.

Prvé kráčajúce rýpadlo 
bolo Menzi Muck

Deloitte College: Praktické aspekty auditu 
a riadenia rizík

Na workshope Deloitte College sa 6.  – 7. no-
vembra zúčastnilo 18 vybraných a  zaregistro-
vaných študentov. Cieľom podujatia bolo si-
mulovať prácu v spoločnosti a dať účastníkom 
možnosť nahliadnuť do sveta � nancií prostred-
níctvom úloh zo života. Ako nás informoval 
doc. Ing. Radovan Savov, PhD., prodekan FEM, 
zástupcovia spoločnosti Deloitte sa tak študen-
tom snažia predstaviť možnú kariéru v Deloitte, 
keďže im poskytnú aj overené rady HR odborní-
kov z praxe. „Po úvodnom predstavení Deloitte 
z hľadiska jej podnikateľských aktivít a � remnej 
kultúry nasledovali praktické úlohy zamerané 
na audit a riadenie rizík. Študenti riešili vybrané 
úlohy, s ktorými sa musia vysporiadať zamest-
nanci spoločnosti vo svojej každodennej prá-
ci. Praktické úlohy boli zamerané na efektívnu 
prácu v  tíme, využitie analytických nástrojov 
v audite a nastavenie interných kontrol klienta 
s  cieľom priniesť auditnému klientovi väčšiu 
pridanú hodnotu. Nechýbalo ani aj vysvetle-
nie problematiky z  riadenia rizík a  následný 

popis a  rozbor rozličných rizikových situácií, 
s  ktorými sa stretávajú klienti spoločnosti De-
loitte. Odborníci z  tejto spoločnosti poukázali 
na to, aké dôležité je vedieť identi� kovať riziko 
a následne ho efektívne riadiť. Podrobne iden-
ti� kovali požiadavky na manažéra riadenia 
rizík a  poskytli aj pohľad žiadateľa, riadiaceho 
orgánu a  kontrolóra na riadenie rizík projek-
tov � nancovaných Európskou úniou,“ priblížil 

workshop prodekan FEM. Po skončení rieše-
nia úloh nasledovalo vyhodnotenie, ktorého 
súčasťou bolo aj ocenenie najlepšieho tímu 
študentov. „Workshop priniesol študentom 
mnoho zaujímavých myšlienok a  praktických 
pohľadov, ktoré môžu využiť v praxi a zvýšiť tak 
svoje šance na úspech v pracovnom svete. Po-
zitívne vyznieva aj hodnotenie predstaviteľov 
spoločnosti Deloitte, ktorí vyjadrili veľkú spo-
kojnosť s pripravenosťou, odbornou, jazykovou 
a osobnostnou vyspelosťou študentov, ktorí sa 
na podujatí zúčastnili,“ uzavrel doc. R. Savov.

Nestlé Day 2019 ponúkol poznatky 
aj inšpiráciu

Na pôde FEM privítali 20. novembra zástup-
cov Nestlé - najväčšej potravinárskej spoloč-
nosti, s  ktorou fakulta dlhodobo spolupracuje 
pri prepájaní skúseností z praxe s teoretickými 
poznatkami študentov. Druhý ročník úspešné-
ho podujatia Nestlé Day, ponúkol bohatý celo-
denný program. Študenti, zamestnanci i  náv-
števníci pavilónu S  mali možnosť zavítať do 
stánku Nestlé, ochutnať produkty a  diskutovať 
s  manažérmi a  stážistami spoločnosti. Záujem 
bol veľký a tém neúrekom. Výberové prednášky 
na tému Nestlé pre mladých a Riadenie pracov-
ných tímov poskytli študentom, okrem prak-
tických poznatkov a  skúseností, aj priestor na 
zamyslenie - ako a prečo kreovať svoju hodnotu 
teraz a zúročiť ju v budúcnosti. Interaktívne za-
dania, realizované počas celého dňa na cviče-
niach na Katedre manažmentu a Katedre mar-
ketingu a obchodu preverili pripravenosť budú-
cich inžinierov čeliť výzvam biznisu. Úspešne. r

Dvakrát na tému: Spájanie skúseností  
z praxe s teoretickými poznatkami

Dlhodobá spolupráca Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre so spoločnosťou Deloitte 
a Nestlé sa prejavuje v rôznych oblastiach a podobách. Patria medzi ne aj pravidelný vzdeláva-
cí workshop Deloitte College či  Nestlé Day, celodenné podujatie pre zamestnancov, študentov 
a návštevníkov fakulty. 

Deň vysokoškoláka na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre má už svoju tradíciu. Zmys-
lom je pomôcť stredoškolákom pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu a poskytnúť im predstavu 
o tom, ako vyzerá jeden deň študenta na univerzite.

V Botanickej záhrade SPU v Nitre bol úspešne 
ukončený aj druhý program z grantového kola 
Mením moje mesto 2019 fi nančne podporený 
Nitrianskou komunitnou nadáciou a mestom 
Nitra. 

V októbri a novembri prebiehalo zážitkovým 
spôsobom desať turnusových prednáškových 
cyklov určených primárne deťom na prvom stup-
ni ZŠ. „Zážitkové vzdelávanie bolo rozdelené na 
dve časti. Počas prvej hodiny sme deťom formou 
prezentácie vysvetlili dôvody prečo chrániť príro-
du, nezabíjať žiadne zvieratá, prečo treba triediť 
odpad a nenechávať smeti v lese. V rámci druhej 
časti navštívili univerzitné Vivárium, kde sme im 
poskytli výklad o chovaných druhoch. Deti mali 
zároveň možnosť dotknúť sa vybraných cho-
vancov – samice pytóna tmavého, ježka bielob-
ruchého, leguána zeleného, samcov korytnačky 
lúčovej, užovky červenej a agamy bradatej,“ in-
formoval vedúci Vivária Ing. Róbert Kirchner. Na 
podujatí sa zúčastnilo 294 žiakov zo siedmich nit-
rianskych základných škôl. Na záverečnej hodine 
pre žiakov ZŠ Fatranská, bola spolu s vedením BZ 
prítomná aj kontrolórka z NKN Mgr. N. Zákopča-
nová.                       r   

Biodiverzita – zážitkové 
vzdelávanie

Na tohtoročné podujatie 14. novembra zavítali 
stredoškoláci z gymnázií a stredných škôl z Nit-
ry, Nových Zámkov, Zlatých Moraviec, Serede, 
Levíc a Partizánskeho spolu so svojimi pedagóg-
mi a  výchovnými poradcami. Na pôde fakulty 
ich privítala dekanka prof. Elena Horská. Ako 
povedala, FEM je druhou najúspešnejšou spo-
medzi 14 ekonomických fakúlt na Slovensku.

Organizátori pripravili pre budúcich vysoko-
školákov opäť zaujímavý program, s ktorým ich 
oboznámila prodekanka pre zahraničné vzťahy 
a  prácu s  verejnosťou doc. Natália Turčeková. 
Pripravených bolo päť seminárov. Ich cieľom 
bolo stredoškolákom ukázať, že portfólio študij-
ných programov, ktoré FEM ponúka, je prepoje-
né s praxou. V rámci seminára Očami študenta – 
diskusia bez cenzúry, mali stredoškoláci jedi-

nečnú príležitosť stretnúť sa so študentmi FEM, 
diskutovať s  nimi a  dozvedieť sa o  najnovšom 
dianí na fakulte. Tiež mohli navštíviť Laborató-
rium spotrebiteľských štúdií, kde sa aplikuje te-
ória do praxe, dozvedieť sa niečo nové o výučbe 
čínskeho jazyka na SPU a i. Prodekan pre strate-
gický rozvoj a spoluprácu s praxou doc. Radovan 
Savov predstavil stredoškolákom najvýznam-
nejších partnerov FEM z  praxe. Zástupcovia 
spoločnosti IBM, Deloitte a Lidl sa zúčastnili aj 
na podujatí a  prezentovali prácu svojich � riem 
a možnosti spolupráce.

Počas celého dňa sa účastníkom podujatia ve-
novali študenti FEM, členovia Challenge Fund 
Teamu. Súčasťou podujatia bol aj neformálny 
program. Na záver si stredoškoláci prevzali cer-
ti� káty o absolvovaní Dňa vysokoškoláka.         rch

Deň vysokoškoláka na FEM

vedu a výskum prof. Zdenkom Tkáčom predstavili 
návrhy na ocenených študentov. FAPZ navrhla na 
ocenenie Ivana Ravzu, Bc. Michala Antalu, Ing. 
Erika Chovančeka, FBP - Alžbetu Roštekovú, Bc. 
Annu Šebovú, Ing. Filipa Tirpáka, FEM  – Anetu 
Bojňanskú, Bc. Alishera Yerkinulyho, Ing. Kris-
tínu Predanocyovú, FEŠRR  – Kristiána Filipeje-
ho, Bc. Veroniku Vargovú, Ing. Lukáša Varechu,
FZKI  – Annu Kulperovú, Bc. Zuzanu Sabovú, 
Ing. Miroslava Čibika, TF navrhla Bc. Benjamína 
Brocku, Bc. Petra Kožucha a Ing. Patrika Kósu.

Rektorka Klaudia Halászová vo svojom príhovo-
re oceneným študentom uviedla, že univerzita je 
pyšná na to, že má takéto talenty. Vysoko ocenila 
ich zanietenie, zodpovedné plnenie si povinností, 
dosiahnutie vynikajúcich študijných výsledkov. 
Tiež vyzdvihla nasadenie, ktorým prispeli k  ší-
reniu dobrého mena svojich fakúlt a  celej SPU. 
„Veríme, že raz budete úspešne rozvíjať vedecko-
výskumnú prácu na našej univerzite a teší nás, že 
zázemie, ktoré naša univerzita buduje, má zmysel 
a naše úsilie nie je márne,“ povedala rektorka.  rch

Pro� ly ocenených študentov nájdete na www.
polnohospodar.sk

Začiatkom novembra (8. - 9. 11.) sa konal 10. 
ročník Nitrianskeho vínneho festivalu v hradných 
pivniciach na Nitrianskom hrade. Na podujatí sa 
prezentoval aj Vysokoškolský poľnohospodársky 
podnik, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konateľa 
Ing. Jána Lajdu. Na trh úspešne uviedli prvé  mla-
dé vína ročníka 2019.  Ako nás informoval Ing. Sa-
muel Barantal, PhD., návštevníci vysoko ohodno-
tili kvalitné vína z VPP, ktoré reprezentovali prácu 
študentov Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zity v Nitre vo vinárstve Academic Winery. 

„Pre tých, ktorí nemali možnosť ochutnať naše 
vínka sa tešíme na stretnutie počas Vianočného 
mestečka pod Aulou SPU, kde sa budeme prezen-
tovať 10. decembra,“ povedal nám po úspešnom 
podujatí S. Barantal.                                     rch

pokračovanie zo strany 1

Vynikajúci študenti SPU si 
prevzali ocenenia

Prvé mladé vína 
z univerzitných pivníc sú 
vonku a bodujú

Foto: archív PP 

Snímky:  archív FEM

Foto:  archív RK

Foto: rch

FZKI: Štandardizácia 
v správe a ochrane drevín

Na Fakulte záhradníctva a  krajinného inži-
nierstva SPU v  Nitre sa stretli správcovia zele-
ne, inšpektori životného prostredia, pracovníci 
Štátnej ochrany prírody a profesionáli, ktorí vy-
konávajú údržbu stromov v  sídlach na odbor-
nom seminári Štandardizácia v správe a ochra-
ne drevín. Pripravila ho Katedra biotechniky 
zelene (KBZ) ako jeden z  výstupov projektu 
KEGA. Cieľom podujatia bolo informovať o po-
stupoch kontroly prevádzkovej bezpečnosti 
stromov v  sídlach a  potrebe aplikácie arboris-
tických štandardov v správe a údržbe zelene.

Arboristické štandardy, ktoré de� nujú techni-
ky a technológie kvali� kovanej údržby stromov, 
pripravila pracovná skupina zložená z  peda-
gógov FZKI, profesionálnych arboristov, pra-
covníkov ŠOP a  IŽP pod vedením prof. Viery 
Paganovej z  KBZ. Od roku 2015 boli spracova-
né štyri samostatné dokumenty venované rezu 
stromov, ochrane drevín pri stavebnej činnosti, 
hodnoteniu stavu stromov a  výsadbe stromov 
a krov.

S � nančnou podporou grantu 003SPU-4/2017 
Kultúrnej a  edukačnej agentúry MŠ VVaŠ SR 
s  názvom Vývoj a  implementácia štandardov 
pre rozvoj a správu zelene v sídlach, mohli byť 
arboristické štandardy spracované v  súlade 
s aktuálnymi poznatkami vedy a platnou legis-
latívou SR. Dokumenty prešli recenzným kona-
ním nezávislými odborníkmi z  akademického 
prostredia aj praxe a po edičnej úprave vo Vy-
davateľstve SPU sú voľne dostupné pre verej-
nosť na portáli Slovenskej poľnohospodárskej 
knižnice pri SPU v Nitre.

Takmer 50 účastníkov seminára diskutova-
lo ako zabezpečiť trvalú udržateľnosť stromov 
v  sídlach a  predchádzať poškodeniu stromov 
pri stavebnej činnosti. Prítomní ocenili prácu 
vývojového tímu a  vyjadrili podporu procesu 
štandardizácie v  oblasti údržby drevín okolo 
prvkov verejnej infraštruktúry a v oblasti úpra-
vy stanovištných podmienok v prospech dre-
vín.                                                                                       KBZ
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Ste šesťnásobným majstrom Slovenska v drá-
hovom golfe. Ako ste sa dostali k tomuto špor-
tu?

Pochádzam z  Prievidze, kde má dráhový golf 
dlhoročnú tradíciu. Spočiatku som hrával len re-
kreačne, s mojou rodinou. Neskôr, keď mi to šlo 
ako amatérovi už naozaj dobre, všimla si moja 
mamina, že miestny klub robí nábor nových 
hráčov. Netrvalo dlho a na jar v roku 2008 som 
už hrával profesionálne. Momentálne hrám bez 
prestávky už dvanástu sezónu. Zaujímavé je, že 
moja mamina stála pri výbere športu aj univerzi-
ty. Asi má na to nos…

Aké boli vaše prvé najväčšie úspechy?
V konkurencii nových juniorov bolo úspechom 

už len to, ak ste sa dostali na prvoligový turnaj. 
Ako 14-ročný som v roku 2009 cestoval s repre-
zentáciou juniorov na Majstrovstvá Európy v ne-
meckom Waldshute. Pamätám si, že som skončil 
druhý najlepší z družstva a celkovo som bojoval 
o účasť vo � nále, ktoré mi len tesne ušlo. Dodnes 

si myslím, že to bol zlomový bod mojej športovej 
kariéry. Za svoj najväčší úspech však považujem 
pätnáste miesto na majstrovstvách Európy v ne-
meckom Bad Münderi, na ktorých som sa zú-
častnil o tri roky neskôr.

Aké sú podmienky pre tento šport na Sloven-
sku?

Dráhový golf je nenáročný a podľa môjho ná-
zoru veľmi dostupný šport. Môže ho hrať naozaj 
každý. Ťažšie je to však s  � nančným zabezpe-
čením od zväzu, ktorý (ako každý iný športový 
zväz) závisí od štátnych dotácií. Tie niekedy ne-
stačia na turnaje, ktoré sú náročnejšie na logis-
tiku. Vtedy si musíme prispievať aj z  vlastného 
vrecka. Preto som vďačný Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzite, ktorá � nančne podporila 
moju účasť na tohtoročných majstrovstvách 
sveta v čínskom Zhouzhuangu, kde som mohol 
reprezentovať Slovensko aj svoju alma mater.

So slovenskou reprezentáciou ste tu získali 
krásne desiate miesto a  darilo sa vám aj v  ka-
tegórii jednotlivcov, kde ste obsadili 59. prieč-
ku. Čím ešte boli pre vás tieto majstrovstvá vý-
nimočné?

Čína je úplne iný svet, iná kultúra, všetko bolo 
pre nás nové a  krásne. Turnaj bol zorganizova-
ný na špičkovej úrovni. Čínska vláda si nemoh-
la dovoliť žiadne zaváhanie, všetko mali vopred 
nacvičené a  fungovalo to ako hodinky. Všetky 
hracie dni vysielali viaceré čínske televízie s ori-
ginálnym komentárom, no a  napríklad uvítací 
ceremoniál by som prirovnal k oslavám nového 
roku. Perfektné.

Dráhový golf alebo minigolf vraj vznikol ako 
zábavný a  tréningový doplnok klasického gol-
fu. Venujete sa aj tomuto športu?

Častá otázka, ale nie. Možno keď budem ce-
lebrita alebo milionár. To autíčko som už ale šo-
féroval. 

V súčasnosti pôsobíte v rámci programu Ra-
kúsko-Slovensko na Technickej univerzite vo 
Viedni. Ste držiteľom štipendia Ernsta Macha, 
vo výskume sa venujete hodnoteniu rakúskych 
univerzitných areálov prostredníctvom vlast-
nej metodiky. Aké sú vaše plány, pokiaľ ide 
o šport?

Samozrejme, je neuveriteľne ťažké skĺbiť šport 
a  kariéru a  zároveň robiť obe veci naplno. Vo 
svojom živote som si musel nastavil určité priori-
ty a  golf išiel čiastočne stranou. Na tréning ne-
ostáva čas a  preto hrám len šesť turnajov do 
roka. Tí najlepší trénujú aj päťkrát týždenne 
a každý víkend hrajú iný turnaj. To je v mojom 
prípade nemysliteľné. Ak sa však rozhodnem, že 
niečo chcem dosiahnuť, dám do toho všetko. To 
platí aj v osobnom živote. Nejaký špeci� cký cieľ 
alebo sen však nemám. Asi len hrávať čo najčas-
tejšie a zabávať sa hrou, to je podstatné.             za

Ing. Miroslav Čibik je 
študentom 2. ročníka dok-
torandského štúdia na Ka-
tedre záhradnej architektúry 
FZKI.  Vo svojej dizertačnej 
práci sa  pod vedením doc. 
Ing. arch. Roberty Štěpánko-

vej, PhD., venuje hodnoteniu univerzitných areá-
lov - multifunkčných udržateľných súčastí urba-
nizovaných mestských častí. Je držiteľom medzi-
národného certifi kátu mestských ekosystémových 
služieb. Venuje sa tiež propagácii architektúry 
prostredníctvom prednášok a akcií pre verejnosť, 
pomáha mestu pri tvorbe verejných priestorov, 
zapája sa aj do medzinárodných workshopov a 
letných škôl. Len nedávno sa mu podarilo vyhrať 
celoštátnu súťaž Pre vodu 2019. V novembri si 
prevzal cenu rektorky SPU za reprezentáciu uni-
verzity v oblasti vedy a športu.

Návštevníci podujatia tak mali možnosť v jeden 
deň virtuálne „precestovať“ takmer celý svet, spo-
znať tradície iných krajín, diskutovať so zahranič-
nými študentmi a  zahlasovať za najzaujímavejší 
stánok. Na podujatí, ktoré organizačne pripravi-
la Kancelária zahraničných vzťahov a  MVP SPU 
v  Nitre, prvýkrát participovalo aj Mesto Nitra 
a Miesto prvého kontaktu pre cudzincov a obča-
nov mesta Nitra COMIN, zriadené v  klientskom 
centre na Mestskom úrade v  Nitre. COMIN ako 
prvé na Slovensku poskytuje poradenstvo a  po-
moc cudzincom, ktorí sú na Slovensku legálne, 
napríklad ako zamestnanci � riem alebo študenti.

Podujatie vo foyeri pod aulou otvoril prorek-
tor SPU pre strategický rozvoj doc. Drahoslav 
Lančarič. Následne sa účastníkom prihovorila 

prorektorka UKF pre zahraničné vzťahy PhDr. 
Martina Pavlíková, zástupkyňa mesta Ing. Mi-
riam Horníková a veľvyslanec Španielska na Slo-
vensku Luis Belzuz de los Ríos.

Na Erasmus Village sa zúčastnilo 40 zahranič-
ných študentov študujúcich na SPU a 13 na UKF 
zo 17 krajín. Počas podujatia sa zúčastnili aj na 
vedomostnom kvíze o  Slovensku, ale aj kraji-
nách, z  ktorých pochádzajú. Víťazkou sa stala 
študentka z Litvy Ugne Kraynaite.

Kultúrny program sa niesol v  rytme tanca 
a  hudby, a  to najmä španielskej. Na záver boli 
vyhlásené výsledky súťaže o  najlepší stánok. 
Najviac zaujal turecký stánok, druhé miesto pat-
rilo španielskemu stánku, tretie kolumbijskému.                                                        

rch

Ing. Ján MAREK

Ing. Patrik KÓSA
Pracovná pozícia: doktorand 
na Katedre elektrotechniky, 
automatizácie a informatiky 
Technickej fakulty
Miesto narodenia: Nové Zámky

Vek: 26 rokov
Najkrajší vianočný zvyk: Spoločná večera s ro-
dinou, pretože počas nej máme na chvíľu mož-
nosť zaspomínať si na všetko krásne, čo sme 
spolu počas roku zažili.
Najčarovnejšia vianočná rozprávka z detstva: 
Osobne mám asi najradšej rozprávku Kráľ 
drozdia brada, pretože ma fascinovala nevyčer-
pateľná vytrvalosť kráľa Jána.
Najkrajší vianočný stromček: Najkrajší via-
nočný stromček určite musí byť živý, zdobený v 
červeno-zlatej kombinácii so sklenenými guľa-
mi a s veľkou hromadou darčekov pod ním.
Najtypickejšie vianočné menu: Naše typické 
vianočné menu pozostáva z rybacej polievky, 
tzv. halászlé a vyprážaného bravčového rezňa 
so zemiakovým šalátom s tatárskou omáčkou.
Najneobľúbenejšia činnosť pri predvianoč-
nom upratovaní: Táto otázka je pre mňa na-
ozaj veľmi ťažká, bolo by jednoduchšie vyme-
novať moje obľúbené činnosti a tých veru nie 
je veľa . 
Najväčší relax počas vianočných sviatkov: 
Keď si môžem so svojou priateľkou a rodinou 
naplno vychutnať vianočnú pohodu pri sledo-
vaní tradičných vianočných rozprávok, pričom 
na stole nesmú chýbať rôzne maškrty. Ideálne 
by mohlo vonku aj snežiť.
Naj želanie pre našich čitateľov: Čitateľom že-
lám to najkrajšie prežitie vianočných sviatkov v 
kruhu rodiny a blízkych. Nech si počas nasle-
dujúcich dní oddýchnu od každodennej práce 
a naberú veľa pozitívnej energie do nového 
roka.          rch

Majster Slovenska Miroslav Čibik: Dráhový golf 
môže hrať každý

Erasmus Village 2019: Zahraniční 
študenti prezentovali svoje krajiny 
a univerzity

VESELOU CERUZKOU

Marcel Krištofovič

Súčasťou ŠDNU je už obľúbená akcia Erasmus Village. Aj na tohtoročnej, ktorá sa konala 13. no-
vembra, zahraniční študenti študujúci na SPU a UKF v Nitre v rámci programov Erasmus+, bilate-
rálnej či inej spolupráce, ponúkli prostredníctvom expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít 
zaujímavé informácie „z prvej ruky“. 

Ing. Miroslav Čibik, doktorand na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, sa už roky aktívne venuje dráhovému golfu. Koncom 
októbra reprezentoval Slovensko a našu univerzitu na majstrovstvách sveta v Číne, kde sa zišlo sa vyše dvestopäťdesiat  hráčov z 25 krajín sveta. 

Z prvého ročníka benefi čných vianočných trhov 
na FEM                      Foto: Tomáš Poláčik

Imatrikulačný ples SPU: 
Kandráčovci vytvorili 
elektrizujúcu atmosféru

 VESELOU CERUZKOU        

 VO VIANOČNOM                
ZRKADLE                             

Foto: archív MČ

Záujem študentov o ples bol obrovský. Kapa-
cita pavilónu na výstavisku Agrokomplex však 
umožnila vstup iba vyše tisícke hostí. O otvorenie 
sa postarala rektorka Klaudia Halászová a mo-
derátor Richard Vrablec, ktorí spolu s hlavnými 
organizátormi zahájili podujatie symbolickým 
prípitkom. Súčasťou bola i slávnostná imatriku-
lácia prvákov so strihaním uší a pitím mlieka s 
kvapkou rumu. 

Skôr, ako na pódium vystúpili hlavní hostia 
programu - Kandráčovci, moderátor vyburcoval 
divákov súťažami o hodnotné ceny. Následne ka-
pela z východného Slovenska vytvorila elektrizu-
júcu atmosféru. V nej pokračovalo aj vystúpenie 
nitrianskej kapely Sematam, po ktorom sa začalo 
losovanie výhercov tombolových cien. Až do rána 
hral študentom do tanca DJ Dalton Mayer, mi-
mochodom, tiež študent SPU.

Organizátori ďakujú všetkým, ktorí pomáha-
li pri príprave a organizácii a zároveň prispeli k 
tomu, že sa 61. imatrikulačný ples stal jedineč-
ným a nezabudnuteľným.               MH

Foto: archív ET

Vianočný deň FEM 
s charitatívnym rozmerom

Fakulta ekonomiky a manažmentu pripravi-
la 4. decembra pre študentov, zamestnancov a 
priaznivcov prvý ročník predvianočnej bene� čnej 
akcie spojenej so sviatkom sv. Mikuláša. Počas 
celého dňa prebiehali vo vestibule fakulty a von-
kajších priestoroch bene� čné trhy a návštevníci 
sa mohli potešiť pohľadom na krásne vianočné 
ozdoby, vkusné dekorácie a remeselnícke vý-
robky, ktoré si pripravili aj zahraniční študenti 
študujúci na fakulte, načerpať bohatú inšpiráciu 
na darčeky a rozmaznávať svoje chuťové pohá-
riky kulinárskymi vianočnými špecialitkami, vo-
ňavým vianočným punčom, ako aj dobrotami z 
iných kútov sveta. Zamestnanci FEM pripravili 
pre návštevníkov aj skvelý guláš.

Vianočný deň FEM mal aj charitatívny rozmer. 
Výťažok z predaja vo vianočnom mestečku popu-
tuje Detskej onkológii v Bratislave a v Košiciach 

pokračovanie na strane 6
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Účastníkov privítal vedúci Centra univerzit-
ného športu PaedDr. Ľubomír Urban a  pro-
rektor SPU Ing. Ivan Takáč, PhD., ktorí boli 
spolu s ostatnými lektormi CUŠ zároveň prvý-
mi plavcami celej štafety. Postupne až do 20. 
hodiny sa pridávali ďalší študenti a  zamest-
nanci. Všetkým, ktorí svojou účasťou a výkon-
mi prispeli k úspešnému priebehu celej akcie, 
ďakujeme.

Celkový dosiahnutý čas najlepších 100 plav-
cov bol 3 h 41 min. Priemerný čas celej štafety 
bol 2 min. 21 s na 100 m plavecký úsek. Naj-
lepší čas spomedzi mužov dosiahol Denis 
Karaba (FEŠRR), ktorý odplával 100 m za 59,9 

s. Spomedzi žien to bola Paulína Knappová 
(FBP) s časom 1 min. 31 s.                 r

SKRIPTÁ
R. Savov – D. Lančarič: Strategický manažment, 

4. nezmenené vydanie, náklad 120 ks, cena 2,50 €.
J. Paluchová – K. Neomániová: Návody na cvičenia 

z predmetu marketing služieb, 1. vyd., 200 ks, 4 €.
J. Andreji a kol.: Chov rýb, 2.nezmenené vyd., 

100 ks, 3,60 €.
M. Valach – E. Balážová: Manažment a marke-

ting územných samospráv – praktikum, 1. vyd., 
100 ks, 2,40 €.

Ľ. Nagyová – Z. Kádeková: Návody na cvičenia 
z predmetu marketingová komunikácia, 1. vyd., 
500 ks, 4 €.

J. Žitňanský – P. Polák: Metrológia v riadení kva-
lity, 1. vyd., 250 ks, 4,60 €.

UČEBNICE
M. Mariš: Ekonomika životného prostredia a oce-

ňovanie prírodných zdrojov, 1. vyd., 100 ks, 8,40 €.
P. Kováčik – P. Ryant: AGROCHÉMIA, princípy a 

prax, 1. vyd., 300 ks, 12 €.
Z. Hlaváčová: Fyzikálne vlastnosti potravín, 1. 

vyd., 100 ks, 5 €.
M. Valach a kol.: Manažment územných samo-

správ, 1. vyd., 100 ks, 4,90 €.
P. Polák – J. Žitňanský: Integrované systémy ria-

denia, 1. vyd., 200 ks, 5 €.
VEDECKÉ MONOGRAFIE
T. Giertl – M. Hauptvogl: Veri� kácia možnos-

tí využívania rýchlorastúcich  drevín na výrobu 
biopalív, 1. vyd., 100 ks, 4 €.

M. Kučera: Vývoj zariadenia a experimentálne 
skúšky v podmienkach náhodného zaťaženia - me-
tódy, prístroje, interpretácia, 1. vyd., 100 ks, 3,50 €.

M. Macák a kol.: Expresia úrodotvorného po-
tenciálu odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hor-
deum vulgare L.) v podmienkach juhozápadného 
Slovenska, 1. vyd., 100 ks, 4 €.    Vydavateľstvo SPU

Fakulta agrobiológie a potravinových zdro-
jov SPU v Nitre s hlbokým zármutkom ozna-
muje, že 13. novembra 2019 tragicky zahynula 
dlhoročná pracovníčka Katedry veterinár-
skych disciplín Alena Szalayová.

Technická fakulta SPU v Nitre s hlbokým 
zármutkom oznamuje, že 27. novembra 2019 
vo veku nedožitých 99 rokov navždy odišiel 
bývalý dlhoročný pedagóg na Katedre energe-
tiky MF (dnešná Katedra dopravy a manipulá-
cie) doc. Ing. Juraj Havelka, CSc. 

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU 
v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že 
29. novembra 2019 nás vo veku 19 rokov ná-
hle opustil Daniel Šimora, študent 1. ročníka 
bakalárskeho štúdia v programe ekonomika 
podniku.                                        Česť ich pamiatke!

Spravodajca zamestnancov a študentov SPU v Nitre. Vydáva Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra.
Vedúca redaktorka: PhDr. Renáta Chosraviová, technická redaktorka: Lujza Záhoráková. Redakcia: Poľnohospodár, SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, telefón: 037/641 5533, 641 5538,

fax: 037/653 4393, e -mail: redakcia@polnohospodar.sk. Internet: www.polnohospodar.sk. Gra� cká úprava: Mgr. Andrea Miretínska. Tlač: MICHEL ANGELO. EV 5434/16 ISSN 1336-2909

Do plaveckej štafety sa zapojilo vyše 
sto študentov a zamestnancov SPU

Do turnaja sa prihlásilo 12 mužstiev (5 sta-
točných, Chovatelia, Biedne stroje, FK Strojá-
ri, Pikové esá, Amigos de Crodone, Učitelia TF, 
Akafuka, Mechanizátori, PDM-PROFI, Zberači 
bavlny, Lukáčova špecka). Jedno mužstvo tvorili 
zamestnanci TF SPU a organizátori vysoko oce-
nili, že sa odhodlali pokoriť mladú generáciu. 
Mužstvá boli rozdelené do štyroch skupín, pri-
čom víťaz postúpil do semi� nále. 

Zápas o 3. miesto vyhral tím Chovatelia, ktorý 
porazil tím Akafuka. Zápas o 1. miesto bol napí-

navý, keďže sa v ňom stretli dve najlepšie muž-
stvá turnaja a to FK Strojári a Zberači bavlny. Po 
vyčerpávajúcom zápase tím FK Strojári porazil 
Zberačov bavlny 3:1.

Celkovými víťazmi 1. ročníka Turnaja Techni-
kov v halovom futbale sa stali FK Strojári, a ako 
prví mohli zapiť víťazstvo z Putovného pohára 
Technikov. Ocenenie Najlepší hráč turnaja si 
odniesol  Tomáš Pohančeník (Zberači bavlny) a 
Najlepší brankár Marek Nagy (FK Strojári).                                                                                        

 Ing. Patrícia Feriancová, TF                                                                                                    

Jedným z nich bol charizmatický moderátor 
Viktor Vincze, ktorý diskutoval so študentmi o 
ekologickom životnom štýle a zároveň ponúkol 
možné riešenia, ktoré sa dajú aplikovať v bež-
nom živote. Zástupcovia spoločnosti JRK, ktorej 
poslaním je zlepšiť odpadové hospodárstvo, po-
ukázali na rôzne mýty a fakty o triedení odpadu, 
úspešná absolventka FZKI Ing. Viktória Papová 
sa podelila o svoje zážitky z prestížnej záhrad-
níckej výstavy - Flower Show 2019 v Hampton 
Courte v Londýne. Architekti z ateliéru MAPA 
Architekti, ktorý sa pravidelne a úspešne zapá-
ja do architektonických súťaží najmä na území 
Slovenska (aj v Nitre), predstavili študentom 
fungovanie ateliéru a jeho tvorbu a Ing. Tomáš 
Zubčák z Pálenice Jelšovce vysvetlil, čo všetko 
si vyžaduje úspešný alkoholický nápoj a gastro 
zážitok.

Návštevníci si mohli zakúpiť aj viacero ekologic-
kých výrobkov, ručne vyrábané ozdoby, vianočné 
koláčiky a iné dobroty. Punc(č) podujatiu dodal 
aj čarovný teplý nápoj podávaný v originálnych 
hrnčekoch vyrobených špeciálne pre túto príleži-
tosť.                Ing. Kristína Candráková, PhD., FZKI

PRÁVE VYŠLI             

S PIETOU             

Z turnaja Technikov v halovom futbale

Trinásty ročník Klobásového festivalu 
ovládli prváci

Predvianočný punč na 
FZKI priniesol zábavu aj 
poznatky

V rámci ŠDNU a Dňa študentstva sa 19. novembra v Centre univerzitného športu SPU konal 1. roč-
ník Turnaja Technikov v halovom futbale, ktorý organizovala študentská časť Akademického sená-
tu Technickej fakulty SPU v Nitre.

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinier-
stva SPU v Nitre sa 4. decembra konal 19. ročník 
tradičného predvianočného podujatia - PUNČ 
FZKI, ktorý zorganizovala Študentská rada 
FZKI. Jeho súčasťou boli nielen predajné stánky 
a voňavý punč, ale aj prednášky a rozhovory so 
zaujímavými hosťami.

Vianočný deň FEM 
s charitatívnym rozmerom
a na Stredné odborné učilište pre žiakov s te-
lesným a mentálnym postihnutím v Bratislave. 
„Život, zdravie a šťastie sú vzácne veci. Ich hod-
notu, žiaľ, vnímame najviac vtedy, keď nám chý-
bajú. Zišli sme sa, aby sme spoločne pomohli 
nasmerovať vianočnú radosť tam, kde si to nao-
zaj veľmi zaslúžia,“ uviedla dekanka prof. Elena 
Horská. Podujatie podporili aj známe osobnosti, 
medzi ktorými nechýbala herečka Eva Pavlíko-
vá, spevák Kuli z DESMODU, herec Robo Jakab, 
in� uencerka Simi Huttnerová, hokejisti HK Nit-
ra a ďalší hostia.                                                               rch

Vianočná výstava v Botanickej záhrade SPU 
v Nitre inšpirovala. Sprístupnená bola od 27. 
novembra do 12. decembra. Počas výstavy bolo 
možné nahliadnuť aj priamo do pracovnej diel-
ne, kde zamestnanci BZ neustále tvorili ďalšie 
aranžmány, ikebany a vianočné vence.                    r
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Foto: za

Foto: archív TF

Ako každoročne, aj tento rok sa v rámci ŠDNU konal obľúbený Klobásový festival. V Študentskom 
domove A. Bernoláka sa 13. novembra zišlo osem súťažných tímov.

Okrem študentov Fakulty biotechnológie a po-
travinárstva, ktorých bola väčšina, sa do súťaže 
zapojili aj doktorandi z Fakulty ekonomiky a ma-
nažmentu, poľovníci z krúžku PK BUTEO SPU 
Nitra a tím Smart, zložený zo zamestnancov Rek-
torátu SPU. Jednotlivé družstvá sa už týždeň vo-
pred poctivo venovali príprave klobás na Katedre 
technológie a kvality živočíšnych produktov. Od-
borná komisia hodnotila klobásy v surovom, ale aj 
v tepelne upravenom stave.

Dekan FBP prof. Norbert Lukáč konštatoval, že 
kvalita hodnotených produktov bola veľmi  vyso-
ká a porota mala náročnú úlohu rozhodnúť o víťa-
zovi. Napokon však vyhlásila výsledky. Na prvom 
mieste sa umiestnili študenti prvého ročníka FBP 
(ŠP potraviny a technológie v gastronómii), zdru-
žení v tíme Pohostinní gastronómovia. Druhú 

priečku obsadil tím PK BUTEO SPU Nitra a tretie 
získalo družstvo Skupina Max. Dekan FBP prof. N. 
Lukáč sa spolu s dekanom FAPZ doc. Petrom On-
drišíkom zhodli na cene pre tím s najlepšou vý-
zdobou a atmosférou pri súťažnom stole. Víťazmi 
sa stali poľovníci, ktorí okrem tradičnej výzdoby s 
poľovníckou tematikou zaujali prítomných hostí 
aj živou hudbou. Na záver organizátori festivalu 
ocenili tím Smart za vzornú reprezentáciu svoj-
ho pracoviska a snahu približovať sa študentom 
aj formou účasti na študentských akciách. Vďaka 
sponzorom, ako aj schválenému projektu v rámci 
Výzvy na podávanie návrhov projektov na športo-
vé, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU, 
mohli organizátori súťažiacich bohato odmeniť 
a účastníkov festivalu pohostiť kapustnicou či 
čapovanými nápojmi.             Ing. Filip Tirpák, FBP

Víťazný tím Pohostinní gastronómovia s dekanom FBP                                                   Foto: archív FBP

Čarovný nápoj sa podával v originálnych hrn-
čekoch      Foto: KC

Foto: za


