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Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 2018 
aj na SPU
Aj v  tomto roku sa Nitra pripojí k  spoločným 
celoslovenským Dňom európskeho kultúrneho 
dedičstva (DEKD), podujatia, prenášajúceho 
myšlienku spoločnej Európy do takej dôležitej 
oblasti, akou je kultúra. Od 1. do 30. septembra 
2018 sa v  Nitre uskutoční viacero kultúrnych 
podujatí.   Miestom kultúrno-spoločenskej akcie 
bude aj Aula SPU.   DEKD sú významným 
celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou 

Európy a  Európskou komisiou, ktoré upriamuje 
pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva 
s cieľom zvýšiť povedomie a hrdosť obyvateľov o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem o jeho 
ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom.  
Slávnostné otvorenie DEKD v  Nitre sa uskutočnilo na Svätoplukovom námestí 
2. septembra o 19.00 h v úvode benefičného koncertu Hoj, vlasť moja organizovaného 
ku Dňu ústavy Slovenskej republiky a 770. výročiu udelenia kráľovských výsad mestu 
Nitra. V  programe účinkovali Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), Orchester Jána 
Berkyho-Mrenicu, Dušan Jamrich a  sólisti Opery SND Jolana Fogašová, Jana Bernáthová, 
Martin Babjak,  Otokar Klein, Ján Babjak.  
Pamätným dňom mesta Nitry je 2. september, ustanovený pri príležitosti udelenia výsad 
nitrianskym mešťanom v  roku 1248 uhorským kráľom Belom IV. za ich preukázané zásluhy 
v  čase vpádu Tatárov. Nitra si tento pamätný deň, keď sa stala kráľovským mestom, 
pripomenie   na   mimoriadnom slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva udeľovaním 
ocenení Mesta Nitry i rôznymi kultúrno-spoločenskými  akciami  organizovanými mestom. 



Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/dni-europskeho-kulturneho-dedicstva-v-
nitre-2018-aj-na-spu 

Úspech študentov KBMF na RETC 2018

Tím študentov študijného programu 
bankovníctvo Národohospodárskej fakulty 
EU v Bratislave pod vedením doc. Ing. Jany 
Kotlebovej, PhD., doc. Ing. Petra Árendáša, 
PhD. a Ing. M. Širaňovej, MA, PhD. z Katedry 
bankovníctva a  medzinárodných financií 
opätovne overoval svoje schopnosti 
n a  m e d z i n á ro d n e j s ú ťaž i Ro t m a n 
European Trading Competition (RETC 
2018), tentokrát v Ríme v dňoch 23. – 25. 
augusta 2018.  
Tím š tudentov v z ložení - Rudolf 
Bruchánik, Juraj Dedinský, Alžbeta 
Bolešová a Alena Zemanová získal krásne 
umiestnenia:  
• 3. miesto Intesa Sanpaolo Liquidity Risk Case (vyhodnocovanie rizika likvidity 

pri ponúkaných tendroch a ich zobchodovanie pri maximalizácii zisku oproti spotovému 
trhu), 

• 4. miesto EIB Interest Rates (oceňovanie dlhopisov na základe benchmarkových sadzieb 
a trhových správ a ich následné obchodovanie), 

• 4. miesto Credit Risk Case (konštruovanie a využitie modelu kreditného rizika 
pri obchodovaní s korporátnymi dlhopismi, využitie štrukturálneho modelu a Altmanovho  
Z-Score na predikovanie potenciálnych zmien v kreditnom ratingu spoločnosti a následné 
rebalancovanie portfólia vrátane využitia rôznych obchodných stratégií reflektujúcich 
aj na trhové správy), 

• 4. miesto Enel Electricity Case (schopnosť interakcie na trhu s elektrickou energiou v pozícii 
producenta, distribútora a obchodníkov s týmto podkladovým aktívom) 

• a celkovo 7. miesto v rámci silnej konkurencie 39 renomovaných univerzít Európy a Ázie. 
Týmto si dovoľujeme študentom srdečne zablahoželať k ich výbornému výsledku a dúfame, 
že táto skúsenosť bude motivovať aj ďalších študentov dosahovať stále vyššie profesijné 
ciele. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/uspech-studentov-kbmf-na-retc-2018 

Túto významnú dejinnú udalosť si pripomenieme historickým sprievodom z  Vŕšku 
cez  Kupeckú ulicu na Svätoplukovo námestie. V  stredoveku bolo na Vŕšku námestie, 
teraz  ožije duchom stredovekých osláv s  ukážkami dobového života.   Historický trh 
s remeselníkmi, bude prebiehať na pôvodnom mieste, kde býval. 
Na SPU v Nitre - v aule univerzity sa 26. 9. o 15.00 h uskutoční prednáška s názvom  
Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre – národná kultúrna pamiatka, 
zameraná na históriu areálu, ako aj   prehliadka objektov. Pre návštevníkov bude 
pripravená aj  výstava malieb a fotografií.
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Študenti a študentky v lete opravili škôlku

Študentky a študenti Stavebnej 
fakulty STU strávili leto namiesto 
na dovolenke či na brigáde najmä 
dobrovoľníckou prácou. 

V rámci združenia Stavbárske srdce 
tento rok vyzbiera l i peniaze 
a  vlastnými silami zrekonštruovali 
škôlku v  Bratislave, ktorá slúži 
deťom s  rôznymi zdravotnými 
problémami, sú  tu autistické deti, 
deti s poruchami pozornosti, 
s  poruchami reči, úzkosti, či deti 
s Downovým syndrómom.  

„Celé je to o tom, že sme chceli pomáhať, vystúpiť z komfortnej zóny a zmeniť niečo okolo nás. 
A postupom času sme zistili, že dokážeme aj motivovať ľudí. Tento projekt sme robili popri 
štátniciach, popri učení a diplomovke,“ povedal jeden z členov združenia - Lukáš. 

„Cením si energiu mladých ľudí, cením si veľmi to nastavenie pre  dobrovoľníctvo, 
pre filantropiu, ono to patrí k tomu mladému veku, k tomu, že ľudia ešte veria v niečo pekné. 
Každý z nich by podľa nej  mohol niekde brigádovať a  zarábať peniaze, ale namiesto 
toho  vnášajú dobro do sveta, “ hovorí zástupkyňa zo školky, Zuzana Szöke. Bez študentov 
by si podľa nej takúto rekonštrukciu nemohli dovoliť.  
Študenti a študentky zo Stavbárskeho srdca v predošlých rokoch takto na  benefičných 
koncertoch, ktoré sami zorganizovali, vyzbierali peniaze a vlastnými silami zrekonštruovali 
už pooperačné izby na Oddelení detskej kardiochirurgie v Bratislave.  
Členovia občianskeho združenia Stavbárske srdce: Rastislav Kvasnica, Marek Kocourek, Matej 
Kusý, Lukáš Poctavek, Roman Katler, Adrián Ursíny, Martin Kyselica, Michal Strmeň, Daniel 
Bucko, Marek Šramko, Ivan Sáliš, Filip Cemper, Andrej Kostelanský, Matej Bezecný, Jakub 
Kučerík, Zuzana Balková, Michaela Blašková, Monika Hrdá, Evka Palečková, Maria Kocourková, 
Ivana Oravcová, Alica Hozzová.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/studenti-a-studentky-v-lete-opravili-skolku 
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Nadácia Tatra banky podporila projekt špičkového 
vedeckého tímu z FBP

Slávnostné otvorenie novej obslužnej komunikácie 
v Univerzitnom stredisku Zuberec

V u t o r o k 7 . a u g u s t a 2 0 1 8 
sa  uskutočnilo slávnostné otvorenie 
n o v e j o b s l užn e j ko m u n i ká c i e 
na  Univerzitné stredisko v  Zuberci. 
Toto dielo sa podari lo vďaka 
d l h o r očným s n a h á m v e d e n i a 
a  zamestnancov UNIZA za podpory 
Štátnych lesov, Urbáru Zuberec 
a obce Zuberec. 
Krásny slnečný deň prial slávnostnému 
aktu, a tak v obedňajších hodinách 
za  prítomnosti vedenia Ž i l inskej 
univerzity v Žiline (UNIZA) rektor UNIZA 
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prestrihol stuhu spoločne s bývalou rektorkou Dr. h. c. prof. 
Ing. Tatianou Čorejovou, PhD. a kvestorkou Ing. Janou Gjašikovou. 
Nová obslužná komunikácia s dĺžkou 340 metrov je pripojená na miestnu komunikáciu, 
ktorou sa široká verejnosť môže dostať do neďalekého Múzea oravskej dediny 
alebo Brestovskej jaskyne. Univerzitné stredisko v Zuberci sa nachádza v jednej z najkrajších 
prírodných scenérií Slovenska poskytuje priam nekonečné možnosti na aktívny relax 
v každom ročnom období. V areáli je umiestnených 15 chatiek, ktoré prednedávnom prešli 
rekonštrukciou a jedna hlavná chata, ktorej spoločenská miestnosť slúži na stravovanie, 
prípadne spoločenský program. Okrem toho je možné využiť saunu, športový areál 
či  altánok. V kuchyni sa varí podľa tradičných receptúr. Jazierko a okolitá príroda 
len  dotvárajú prekrásnu scenériu, preto je stredisko vyhľadávaným miestom na rodinné 
pobyty s deťmi, usporiadanie školení, kurzov, firemných hier, detských táborov, športových 
sústredení, či lyžiarskych zájazdov. 

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slavnostne-otvorenie-novej-obsluznej-
komunikacie-v-univerzitnom-stredisku-zuberec- 

Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie 
živočíchov je jedným zo sedemnástich podporených projektov 
grantového programu Kvalita vzdelávania, ktorý patrí 
k  najstarším v Nadácii Tatra banky. Už po trinásty raz podporil 
zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách. 

Sedemnásť projektov získalo spolu 60-tisíc eur s  najvyššou možnou sumou 5-tisíc eur 
na  jeden projekt. Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces 
na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových 
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
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Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/nadacia-tatra-banky-podporila-projekt-
spickoveho-vedeckeho-timu-z-fbp 

Finančnú podporu 5-tisíc eur získal projekt s názvom Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti 
reprodukcie živočíchov, ktorého autormi sú členovia špičkového vedeckého tímu Centrum 
reprodukcie živočíchov (CeRA) Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre: prof. Ing. 
Peter Chrenek, DrSc., prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. 
MVDr. Peter Massányi, DrSc. a Ing. Eva Tvrdá, PhD. Cieľom projektu je implementácia metódy 
Western Blot a výsledkov vedy a výskumu do výučby predmetov zameraných na oblasť 
reprodukcie živočíchov v rámci študijných programov aplikovaná biológia, molekulárna 
biológia a  agrobiotechnológie. Implementácia zahŕňa   použitie interaktívnych techník 
s  prepojením na moderné laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech SPU. Zámerom 
projektu je inovácia a integrácia výučbových priestorov a zavedenie molekulárnej metódy 
do  vzdelávacieho procesu. Študenti majú zároveň možnosť pracovať s excelentným 
laboratórnym vybavením. 
Podľa slov prodekanky pre vedu a  výskum FBP prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD., 
zodpovednej za projekt, „reprodukcia zvierat a človeka je najdôležitejší biologický proces 
v zachovaní existencie druhov, vývoji humánnej a veterinárnej medicíny, v biotechnológiách 
živočíchov, asistovanej reprodukcii a v ďalších odboroch. Molekulárne metódy a  interaktívna 
technika sú v súčasnosti nevyhnutné z pohľadu intenzifikácie kvality vzdelávania aj v oblasti 
poľnohospodárskych a biologických vied. Kvalita výučby na univerzitách je determinujúcim 
faktorom, ktorý v konečnom dôsledku ovplyvňuje vedomostnú úroveň mladých ľudí 
a zabezpečuje transfer získaných vedomostí, zručností, návykov a skúseností do praxe doma 
a  v zahraničí. Zainteresované strany sú predstavitelia vedomostného trojuholníka (výskum-
vzdelávanie-inovácie) študenti, učitelia, vedci a výskumníci univerzít a výskumných inštitúcií 
a zástupcovia z praxe.“ 

Študenti STU za študijnú literatúru 
v y d a n ú u n i v e r z i t o u n e p l a t i a . 
Môžu  si  ju stiahnuť zdarma. Študenti 
si už  takto stiahli tisíce kníh. STU 
sa  snaží stále rozširovať ponuku 
svojich online služieb. Elektronický 
index, online termíny a  výsledky 
s k ú š o k s ú s a m o z r e j m o s ť o u . 
K  dispozícií je zdarma i softvér 
pre  výpočty či simulácie MATLAB. 
V š e t k y s k r i p t á , m o n o g r a fi e 
a vysokoškolské učebnice a monografie, 
ktoré vyjdú v univerzitnom Vydavateľstve 
Spektrum STU majú študenti a  študentky  k dispozícií  kedykoľvek v elektronickej podobe 
zdarma. Od spustenia tejto služby na jeseň 2016 zaznamenal systém už vyše 61 400 
prístupov. Najväčší záujem je o skriptá z matematiky, fyziky a chémie, ale aj knihy o umelej 
inteligencií, statike či cvičenia z biológie či anorganickej chémie. 

Pre študentov STU: zdarma online literatúra 
či MATLAB
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Učebnice a  skriptá je možné sťahovať prostredníctvom Akademického informačného 
systému (AIS), ide o univerzitný online systém, ktorý umožňuje študentom zostavenie 
rozvrhu či výber  termínov skúšok a zápočtov cez internet, ako i online zapisovanie známok 
do elektronického indexu. Študenti  môžu využívať  konzultovať s vyučujúcimi univerzitným 
emailom, v  systéme vidia napríklad i  ponuku univerzitných jedálni. A cez AIS študenti 
dostavajú i  informácie o aktuálnom dianí na univerzite. Medzi   ďalšie nástroje, ktoré môžu 
študenti STU využívať online, patria tiež služby virtuálnej knižnice, ktorá sprístupňuje 
odborné vedecké databázy. Ide najmä o digitálnu knižnicu Science Direct, prístup k   Web 
of  Science či k prestížnej digitálnej plnotextovej elektronickej knižnici IEEE/IET Electronic 
Library. Študentom je online dostupný i  softvér MATLAB interaktívny nástroja 
na  inžinierske výpočty a výskum, ktorý používajú najlepšie univerzity na svete. 
Slúži  na  rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie. 
Všetci  študenti a  aj  zamestnanci STU môžu softvér používať na osobných a pracovných 
počítačoch aj  na  mobiloch. Podmienkou je pri registrácií použiť e-mail stuba.sk. 
K  dispozícií majú tiež certifikované kurzy, ktoré sú pre študentov ďalším bonusom 
na  pracovnom trhu. A STU plánuje online služby ďalej rozširovať. Tento rok výrazne 
zjednodušila prihlasovanie na  štúdium. Ako jediná slovenská vysoká škola akceptovala 
len elektronickú prihlášku. Uchádzači nemuseli prihlášku ani prílohy posielať poštou. 
Zlacnel i poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/pre-studentov-stu-zdarma-online-literatura-ci-
matlab 

Facebook portalvs.sk Napíšte nám

SPU udelili Medailu svätého Huberta
V Kaštieli vo Svätom Antone v Banskobystrickom kraji sa 1. – 2. 
septembra konal 28. ročník celoslovenských poľovníckych 
slávností Dni svätého Huberta. Počas ceremoniálu otvorenia 
o d o v z d a l i r e z o r t n é v y z n a m e n a n i a M i n i s t e r s t v a 
pôdohospodárstva a RV SR zaslúžilým pracovníkom lesného 
hospodárstva na úseku poľovníctva a tiež ocenenia 
Slovenského poľovníckeho zväzu. Na návrh predsedníctva SPZ 
udelili Medailu svätého Huberta za významné zásluhy o rozvoj 
poľovníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.  
Ocenenie prevzala rektorka doc. Klaudia Halászová. 
Podpredsedníčka vlády a  ministerka pôdohospodárstva 
a  rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná udelila Bronzovú 
medailu za rozvoj a  propagáciu slovenského poľovníctva 
Ing.  Petrovi Šmehýlovi z  Katedry hydinárstva a  malých 
hospodárskych zvierat Fakulty agrobiológie a  potravinových 
zdrojov.

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/spu-udelili-medailu-svaeteho-huberta 
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