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Mestské zastupiteľstvo v Nitre   
p r e r o k o v a l o  
Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry  
Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.  
za bohatú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu, za výrazný rozvoj 
vysokého školstva a za prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte 
u d e ľ u j e   
Cenu mesta Nitry  
Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.  
za bohatú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu, za výrazný rozvoj 
vysokého školstva a za prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte 
u k l a d á    
vedúcemu odboru kultúry  
zabezpečiť  akt udelenia Ceny mesta Nitry na slávnostnom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Nitre  
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Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. za bohatú 
vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu, za výrazný rozvoj vysokého školstva a za 

prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte 
 
 
Meno: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.   
Dátum a miesto narodenia: 29. novembra 1952, Nitra 
Zamestnanie:  vysokoškolský pedagóg  
Štátna príslušnosť: SR 
Trvalé bydlisko: Nitra,  Klinčeková 15 
 

Univerzitný profesor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., je rodák z Nitry, narodil sa 
29. novembra 1952. Celý svoj život prežil v Nitre, tu študoval, aj pracuje, má k nej úprimný 
vzťah a aktívne sa podieľa na jej rozvoji.  Vysokoškolské štúdium a vedeckú ašpirantúru 
absolvoval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej. Po 
ukončení ašpirantúry nastúpil na Katedru ekonomiky. V rokoch 1994 - 1997 bol  jej vedúcim. 
V období rokov 1997 -  2002 vykonával funkciu prodekana a od roku 2003 - 2010 dekana 
Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU. V roku 1999 bol prezidentom SR vymenovaný za 
vysokoškolského profesora vo vednom odbore Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a 
potravinárstva. V tomto období odborného rastu bol už  v širokej domácej i zahraničnej 
vedeckej komunite akceptovaný ako významný poľnohospodársky ekonóm a expert v 
problematike podnikovej ekonomiky, člen viacerých  medzinárodných akademických 
organizácií a vedeckých rád na Slovensku a v zahraničí, autor významného počtu učebníc, 
monografií a vedeckých prác, školiteľ radu diplomantov a doktorandov.  

 
V roku 2010 bol zvolený za rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Už od svojho vymenovania sa sústredil na kľúčové aktivity univerzity, ktorými sú 
vzdelávanie a výskum, a prostredníctvom ich skvalitňovania sa snaží zvýšiť jej 
konkurencieschopnosť. Jeho ambíciou sa stala modernizácia vzdelávacej, výskumnej a 
sociálnej infraštruktúry univerzity, posilnenie jej medzinárodnej pozície v oblasti vzdelávania 
a výskumu, budovanie značky univerzity a smerovanie univerzity v duchu sloganu SPU – 
Moja zelená univerzita, implementácia vnútorného systému hodnotenia kvality univerzity a 
optimalizácia organizačnej štruktúry univerzity. Všetky tieto strategické ciele sa darí napĺňať. 
Výrazné úspechy SPU zaznamenáva aj pri uchádzaní sa o financie zo štrukturálnych fondov 
EÚ. Schopnosti prof. Petra Bielika koncepčne riadiť a usmerňovať ďalšie napredovanie 
vedeckého bádania sa uplatnili v úlohe zodpovedného riešiteľa viacerých výskumných 
projektov.Pod jeho vedením sa aktívne rozvíja medzinárodná spolupráca, mobility študentova  
a zvyšuje sa zapájanie SPU do medzinárodných organizácií. Výrazný je jeho podiel vo 
vedecko- pedagogickej činnosti aj na zahraničných univerzitách, za čo mu bolo udelených 
viacero čestných titulov. Je nositeľom čestného titulu doctor honoris causa (Dr.h.c.) 
Univerzity sv. Štefana v Gödöllő, Maďarsko, Delhi School of Professional Studies and 
Research v Indii, Poľnohospodárskej univerzity v Krakove a Národnej univerzity prírodných 
a environmentálnych vied v Kyjeve , Ukrajina, ako aj čestného titulu profesor honoris causa 
(prof.h.c.), ktorý mu udelila Guru Gobin Singh Indraprastha University v New Delhi. 

Na SPU vznikli 3 výskumné centrá excelentnosti, ktoré sú platformou pre výskum v 
oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany agrobiodiverzity, výskumu pre integrovaný 
manažment v povodí v oblasti riadenia hospodárenia s vodou v krajine v podmienkach 
klimatickej zmeny či základňou pre skvalitnenie podmienok pre realizáciu špičkového 
základného výskumu v oblasti Bielo-zelenej biotechnológie.  V rámci týchto centier sa budujú 
nové laboratóriá so špičkovou technikou a prístrojmi. 



Prof. Peter Bielik je členom redakčných rád viacerých vedeckých časopisov a šéfredaktorom 
vedeckého časopisu Visegrad  Journal of Bioeconomy and Sustainable  Development. 
Od roku 2011 je prezidentom Vyšehradskej asociácie univerzít (Visegrad University 
Association) so sídlom v Nitre. Od roku 2009 je riaditeľom prestížneho medzinárodného 
MBA štúdia Agribusiness and Commerce na SPU v Nitre. V roku 2010 mu Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR udelilo Zlatú medailu za prínos pre rozvoj poľnohospodárstva v SR a v 
tomto istom roku mu bola udelená aj Veľká medaila sv. Gorazda Ministerstva školstva SR.  
 

Prof. Peter Bielik sa výrazne pričinil o plodnú partnerskú spoluprácu s Mestom Nitra, 
ktorá je postavená na princípe vzájomnosti a sústreďuje sa najmä na tvorbu a realizáciu 
projektov rozvoja SPU a mesta, ako aj projektov vedeckovýskumnej a vedecko-hospodárskej 
spolupráce, skvalitňovanie odbornej prípravy profesionálnych pracovníkov v oblasti 
agropotravinárskeho sektora a poľnohospodárskeho školstva, rozvoj spolupráce so 
zahraničnými partnermi a partnerskými mestami mesta Nitry, vzájomné poskytovanie 
odbornej a lektorskej pomoci, participáciu na vedeckých konferenciách a iných odborných 
podujatiach, spoluprácu pri spracovaní obsahovej stránky publikácií a propagačných 
materiálov pre potreby mesta. Prof. P. Bielik ako prezident Vyšehradskej asociácie univerzít a 
člen Slovenskej rektorskej konferencie sa výrazne podieľa aj na propagácii mesta Nitra v 
rámci SR i v zahraničí. Vďaka jeho snaženiu bola SPU prijatá za člena Dunajskej rektorskej 
konferencie. Pod jeho vedením sa rozširuje okruh partnerov SPU v zahraničí. V roku 2011 – 
2012  sa zintenzívnila spolupráca SPU so Štátnou poľnohospodárskou Timiriazevovou 
univerzitou v Moskve, Essex University v Colchestri, Kasetsart University v Thajsku,  
indonézskou University Andalas  a ďalšími. Z jeho podnetu vznikla tradícia organizovania 
populárno-prezentačného a vzdelávacieho podujatia Univerzity mestu Nitra, Dňa kariéry - 
podujatia otvoreného pre všetkých záujemcov z mesta Nitra v spolupráci s Úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Nitre, personálnymi agentúrami a podnikateľskými subjektmi. Na 
pôde SPU inicioval organizovanie kultúrneho podujatia  Vianočný benefičný koncert, kde 
minulý rok bol finančný dar venovaný Správe zariadení sociálnych služieb mesta Nitry pre 
autistické deti či podujatie Dražba študentských prác FZKI pod záštitou Mesta Nitra, kde 
finančný výťažok bol venovaný na podporu Krízového centra Slniečko. Veľký ohlas medzi 
obyvateľmi mesta Nitry zaznamenáva aj spoločensko-kultúrne podujatie Akademický ples 
nitrianskych univerzít a Nitrianska letná univerzita, na ktorých sa organizačne podieľa aj 
Mesto Nitra, či Študentské dni nitrianskych univerzít organizované s podporou Mesta Nitra. 
Rektor SPU prevzal záštitu aj nad podujatím – PIKNIK – LandArt, organizovaným SPU,  
ktoré je venované využívaniu verejných priestranstiev v nitrianskom Mestskom parku a nad 
Medzinárodnou študentskou súťažou  spoločnosti XELLA, kde sa riešili Kasárne Nitra. 
Inicioval účasť SPU na výstave: Gardenia 2012, 3D Slovensko – v rámci Agrokomplexu 
2012, OC Mlyny – výstava návrhov interiérovej zelene. Z jeho podnetu bola na Fakulte 
záhradníctva a krajinného inžinierstva organizovaná akcia Víno SPU.  Zásluhou prof. P. 
Bielika bola odštartovaná nová etapa vzťahov s Biskupským úradom a nitrianskym 
Univerzitným pastoračným centrom a podpis bilaterálnej zmluvy s Maticou Slovenskou, 
v spolupráci s ktorou SPU rozširuje aktivity pre študentov - zahraničných Slovákov. Taktiež 
sa zintenzívňuje spolupráca s nitrianskymi strednými školami v otázkach celoživotného 
vzdelávania (kurz budúceho podnikateľa, Deň otvorených dverí, stretnutia so zaujímavými 
ľuďmi z domova i zo zahraničia), stretnutia expertov pod záštitou FAO v Nitre a propagácia 
Nitry ako mekky poľnohospodárstva, napr. aj v rámci Univerzity tretieho veku. V septembri 
tohto roka SPU na čele s prof. P. Bielikom organizovala stretnutie predstaviteľov  
poľnohospodárskych univerzít v rámci Vyšehradskej asociácie univerzít, Medzinárodnú  letnú 
školu architektúry, a tým sa zabezpečila aj propagáciu mesta Nitry. Mimoriadnu pozornosť 
venuje rozvoju športu, vybudovaniu Centra športu na SPU, ktoré bude slúžiť aj širokej 



nitrianskej verejnosti. V mládežníckych rokoch sám aktívne športoval a  neskôr počas štúdia 
na SPU sa podieľal aj na rozvoji mládežníckeho futbalu v Nitra. Rektor P. Bielik je 
v súčasnosti viceprezidentom BK Edymax SPU Nitra – jediného univerzitného 
basketbalového klubu na Slovensku. Významná je aj spolupráca Mesta Nitry a Botanickej 
záhrady SPU. Asi najviac vnímaná je kvetinová výzdoba v závesných nádobách, ktorá krášli 
celé mesto a spríjemňuje pohyb po ňom počas letných mesiacov. Ďalším pozitívne vnímaným 
faktorom je otvorenie a sprístupnenie parkových priestorov BZ SPU širokej verejnosti, ktoré 
vo väčšej miere využívajú na prechádzky a odpočinok matky s deťmi a v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu žiaci základných a stredných škôl.  V budúcnosti plánuje SPU pod 
vedením rektora prof. Petra Bielika rozšíriť spoluprácu aj na poli odpadového hospodárstva 
na báze organického odpadu, jeho kompostovania a využitia v rámci záhradníctva a 
starostlivosti o zeleň. Významná je aj spolupráca v rámci cestovného ruchu,  SPU sa 
každoročne zúčastňuje na  súťaži o Najobľúbenejšiu turistickú atrakciu Nitrianskeho kraja. 
 
 

Dôvodová správa 
 

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.   
predkladá  primátor mesta Nitry  v súlade so Všeobecne záväzným nariadením  č. 1/1998 
o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov.  

 
 Predloženým návrhom sa v zmysle čl. 5. ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 
1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších zmien a dodatkov zaoberala na 
svojom rokovaní dňa 17. 10. 2012 Komisia MZ v Nitre pre kultúru, cestovný ruch 
a zahraničné vzťahy. Uznesením č. 31/2012 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
udeliť Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, Phd. Cenu mesta Nitry. Materiál bude prerokovaný 
na mimoriadnom zasadnutí Mestskej rady v Nitre dňa 7. 11. 2012.  

 
 

 
 
 


