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Vyhodnotenie plnenia uznesení z Vedeckej rady FAPZ vyplývajúce
zo Správy o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FAPZ SPU v Nitre
za rok 2013

1/2014 Zvýšiť aktivitu riešiteľských kolektívov do prípravy návrhov vedeckých projektov do
národných a medzinárodných grantových agentúr.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
2/2014 Zvýšiť publikačnú aktivitu pracovníkov a riešiteľských kolektívov najmä
v karentovaných časopisoch s vyšším impakt faktorom.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
3/2014 Zvýšiť aktívnu účasť vedeckovýskumných pracovníkov
medzinárodných podujatiach, najmä vedeckých konferenciách.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.

na

významných

4/2014 Podporovať mobility pracovníkov a pozornosť venovať projektom MVTS a
projektom FAO, RP EÚ.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
5/2014 Rozvíjať spoluprácu medzi FAPZ a hospodárskou praxou resp. regiónmi.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
6/2014 Podporiť tvorivú činnosť mladých
medzinárodných grantových agentúrach.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.

vedeckých pracovníkov národných

i

7/2014 Spolupracovať so zahraničnými a domácimi univerzitami, výskumnými ústavmi a
ďalšími subjektmi najmä v rámci RP EÚ.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
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1 Úvod
Vedeckovýskumná činnosť patrí medzi základné priority FAPZ, pretože je jedným z
najdôležitejších kritérií pri akreditácii fakulty Akreditačnou komisiou MŠ SR, ale aj jej
hodnotení ratingovými a rankingovými agentúrami. Medzi fakultami verejných vysokých škôl
v SR má FAPZ svojou vedeckovýskumnou činnosťou osobitné odborné postavenie
a dlhodobo stabilné miesto. Fakulta sa v súčasnosti okrem rezortného poľnohospodárskeho
zamerania významne aktivizuje aj v oblastiach environmentálneho výskumu, výskumu
biodiverzity, produkcie potravinových zdrojov, ekológie, výživy ľudí, klimatických zmien,
kvality a bezpečnosti potravín.
Výskumné aktivity pracovísk FAPZ sú limitované personálnym zázemím pracovísk
a dlhodobo podfinancovanou podporou výskumu zo strany národných vedeckých agentúr. Na
FAPZ existuje dlhodobá tendencia využívania domácich resp. národných výskumných
programov, menej medzinárodných projektov. Pre fakultu ale aj pre jej pracovníkov FAPZ je
preto aktuálnou výzvou nevyhnutne hľadať formy zvyšovania flexibility a ďalšie aktivity,
hlavne v medzinárodnom meradle, ktoré by lepšie využili vo vedeckovýskumnej práci
a získavaní zahraničných grantov.

2. Postavenie vedeckovýskumnej práce pracovísk SPU v národnom meradle
Východiská vedy a výskumu na FAPZ
FAPZ zahŕňa vo svojej štruktúre 17 pracovísk, ktorých výskum vychádza prioritne
z oblasti agrobiológie a interdisciplinárnych vedných oblastí medzi prírodovednými
a poľnohospodárskymi vedami. Výskumná orientácia jednotlivých pracovísk závisí od ich
špecifického zamerania nasledovne:
Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB)
- uchovanie a udržateľné využívanie ohrozeného genofondu úžitkových druhov rastlín;
- introdukcia, spoznávanie hospodárskej hodnoty, rozširovanie a využívanie menej
známych druhov rastlín pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a sociálnoekonomického rozvoja malých a stredných poľnohospodárskych a spracovateľských
podnikov;
- hodnotenie kvality včelieho obnôžkového peľu a pergy ako významných včelích
produktov pre praktické využitie v potravinárstve, farmaceutike a kŕmení
hospodárskych zvierat;
- transfer poznatkov a dosiahnutých výsledkov zo štúdia uchovania a využívania
agrobiodiverzity pre praktické využitie na národnej a medzinárodnej úrovni.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (KAVR)
Vedecko-výskumná činnosť katedry nadväzuje na tradíciu, ktorú katedra, resp. jej
pracovníci rozvíjajú už niekoľko rokov. Ide predovšetkým o hlbšie štúdium vzťahov,
ktoré sa uplatňujú v systéme pôda – hnojivo- rastlina, s hlavným dôrazom na kvalitu a
kvantitu rastlinnej produkcie a ochranu životného prostredia. Výskumná činnosť katedry
je ďalej zameraná na:
- sledovanie podmienok komplexnej výživy hlavných poľnohospodárskych plodín
(obilniny, okopaniny, olejniny), ale aj zeleniny a ovocných stromov za účelom
upresňovania systému racionálnej výživy so zreteľom na optimalizáciu dávok živín,
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výskum dynamiky premien a pohybu makro a mikro živín v pôde, čo je dôležité z
hľadiska možností regulovania týchto procesov s cieľom zvýšenia ich prijateľnosti
rastlinami a zníženia strát z pôdy,
bilancovanie prísunu živín do pôdy priemyselnými a organickými hnojivami v rámci
diferencovania osevných postupov, ako aj ich využitie na inhibíciu príjmu rizikových
látok rastlinami,
výskum využitia odpadových produktov z rôznych výrobných technológií, ktoré sú
donorom živín a organických látok pre poľnohospodársku výrobu,
prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuroa kanceroprotektívnou aktivitou.

Katedra botaniky (KB)
- výskum vzácnych a ohrozených druhov rastlín, analýza dôsledkov ústupu vzácnych
burín a šírenie sa karanténnych burín,
- výskum halofytnej flóry a vegetácie v Panónskej panve, možnosti obnovy halofytnej
vegetácie na poškodených slaniskách,
- štúdium embryológie a reprodukčného procesu vybraných druhov čeľ. Rosaceae,
analýzy rastlinného materiálu pomocou metód prietokovej cytometrie.
Katedra environmentalistiky a zoológie (KEZ)
KEZ vychádza vo svojom výskume z výsledkov, ktoré získala pri riešení vedeckých
projektov zameraných na hodnotenie vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu
vody a štruktúru makrozoobentosu vo vodných tokoch a v mokradiach, rizikových prvkov –
potenciálne toxických prvkov na vybrané zložky životného prostredia, najmä na štúdium
sedimentačného prostredia vodných tokov a nádrží, rôznych spôsobov hospodárenia
v agrobiocenózach na dynamiku a migráciu dusíka v pôde, biodiverzitu Carabidae
(Coleoptera) a Syrphidae (Diptera).
Katedra fyziológie rastlín (KFR)
Východiská vedy a výskumu na katedre fyziológie rastlín plne korešpondujú so
súčasnými globálnymi problémami sveta a s prioritami výskumu vo svete i v európskom
výskumnom priestore:
- zosilňovanie účinkov globálnej zmeny klímy a nevyhnutná potreba riešiť jej dopady
na globálnu ako aj regionálnu poľnohospodársku výrobu,
- v súvislosti s poľnohospodárstvom v zmenených klimatických podmienkach potreba
zvyšovať adaptabilitu genetických zdrojov strategických poľnohospodárskych plodín
a zlepšovať ich kvalitatívne vlastnosti a produktivitu,
- potreba riešiť dopady globálnej zmeny klímy (nárast koncentrácie CO2 v ovzduší,
nárast priemernej ročnej i sezónnej teploty a pod.) na ekológiu a životaschopnosť či
zvýšenú citlivosť trvalých ekosystémov,
- potreba riešiť alternatívne zdroje energií cestou využívania potenciálu zelených
fotosyntetizujúcich rastlín,
- v súvislosti s meniacimi sa agroklimatickými podmienkami Strednej Európy potreba
skúmať adaptabilitu netradičných druhov plodín v poľnohospodárskej výrobe a ich
využiteľnosť vo výžive a ďalších odvetviach.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (KGPB)
Vedecká profilácia KGPB vychádza z dlhodobej vedeckovýskumnej orientácie FAPZ. V
oblasti genetického hodnotenia hospodárskych zvierat vychádzame zo zásad a odporúčaní
stanovených celosvetovou organizáciou ICAR a Interbull. Pre oblasť biodiverzity sú
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východiskami dôležité dokumenty OSN ako Deklarácia o životnom prostredí a rozvoji z roku
1992 známa ako Agenda 21, FAO dokumenty Stav ŽGZ vo svete pre potraviny a
poľnohospodárstvo, Globálny plán činnosti pre živočíšne genetické zdroje prijatý na
medzinárodnej konferencii v Interlakene v roku 2007, Aktualizovanej národnej stratégie
ochrany biodiverzity a jej Akčného plánu SR do roku 2020, ktoré vymedzili aktivity na
národnej aj medzinárodnej úrovni.
Katedra genetiky a šľachtenia rastlín (KGŠR)
- genetické technológie v agrobiológii,
- rozvoj metód biometriky a štatistiky pre analýzu biodiverzity rastlín,
- zriaďovanie špecializovaných databáz pre vzdelávacie, šľachtiteľské a výskumné
využitie.
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (KHMHZ)
- Produkcia kvalitných a bezpečných potravín v sektore hydinárstva, poľovníctva,
včelárstva, králikárstva, akvakultúry a ostatných minoritných odvetví ŽV.
- Diverzita v populáciách autochtónnych a lokálne adaptovaných plemien hydiny
v podmienkach SR. Optimalizácia liaharenských procesov z pohľadu akosti
násadových vajec a spôsobov. Využitie neantibiotických stimulátorov rastu na
úžitkové parametre hydiny a holubov.
- Ichtyologický prieskum vodných tokov, hodnotenie ichtyocenóz, hodnotenie
produkčných parametrov vodných útvarov, hodnotenie trvalo udržateľného potenciálu
ichtyocenóz pri rôznom systéme rybárskeho manažmentu. Kontaminácia akvatického
prostredia cudzorodými látkami a ich dopad na kvalitu finálneho produktu.
- Škody spôsobené zverou v rastlinnej výrobe a ochrana proti nim. Vplyv kontaminácie
životného prostredia na zdravotný stav zajaca poľného. Posúdenie jatočnej hodnoty
a kvality mäsa vybraných druhov malej poľovnej zveri. Kontaminácia bažantej zveri
a životného prostredia brokovým strelivom. Kontaminácia diviny diviačej zveri
ťažkými kovmi.
- Šľachtenie špecializovaných línií brojlerových králikov pre intenzívne chovy.
Experimentálne overenie alternatívnych biostimulačných metód synchronizácie estra
králičíc. Overovanie účinku implementorov na reprodukčné ukazovatele králikov.
Biodiverzita vlastností vybraných plemien králikov. Aplikácia moderných
biotechnologických postupov v chove králikov.
- Zisťovanie príčin strát včelstiev na Slovensku. Testovanie včelích matiek
a plemenárska práca vo včelárstve. Biodiverzita opeľovačov a ich ochrana. Genetická
štruktúra populácie slovenskej kranskej včely.
Katedra ochrany rastlín (KOR)
KOR je jediné pracovisko v Slovenskej republike, ktoré je úplne orientované na
problematiku ochrany kultúrnych rastlín proti živočíšnym škodcom a ich patogénom. Je úzko
prepojené s inštitúciami ako je ÚKSÚP (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky). Hlavnou úlohou KOR ako jediného univerzitného pracoviska
zameraného na ochranu proti škodcom a patogénom kultúrnych rastlín je základný výskum
v tejto oblasti.
Katedra pedológie a geológie (KPG)
- vplyv introdukovaných a domácich druhov drevín na pôdne vlastnosti,
- vlastnosti pôd urbanizovaných území,
- vlastnosti pôd mokraďových ekosystémov,
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vlastnosti organickej hmoty vo vzťahu k stabilite pôdnych agregátov,
vzájomné vzťahy medzi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami pôdy.
determinácia kľúčových faktorov určujúcich množstvo a stabilitu pôdnej organickej
hmoty
kvantifikácia chemických a fyzikálnych vlastností pôd s dôrazom na štruktúrny stav
na poľnohospodárskych pôdach,
vyhodnotenie vplyvov rôznych spôsobov hospodárenia na chemizmus pôd, kvantitu a
kvalitu organickej hmoty pôdy a fyzikálne vlastností pôd,
dynamiky agregačného procesu a jeho dynamiky na vybraných pôdnych typoch na
poľnohospodárskych pôdach pri rôznych spôsoboch hospodárenia.
posudzovanie vzájomných vzťahov medzi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami
pôdy.

Katedra špeciálnej zootechniky (KŠZ)
Vedecko-výskumná činnosť Katedry špeciálnej zootechniky je z hľadiska priorít
teoretického a praktického výskumu zameraná na rozvoj a uplatnenie poznatkov a
výsledkov biologických vied, ako aj technologických postupov pri racionalizácii chovu
hospodárskych zvierat v podmienkach udržateľného poľnohospodárstva EÚ a na
Slovensku. Výskum na Katedre špeciálnej zootechniky bol zameraný na nasledovné
oblasti a problémy:
optimalizácia chovateľského prostredia, etologických princípov a welfare v chove
hospodárskych zvierat,
hodnotenie nepriamych úžitkových vlastností hovädzieho dobytka a ich využitie pri
tvorbe komplexných selekčných indexov,
uplatnenie progresívnych šľachtiteľských postupov pri tvorbe vysokoprodukčných
mäsových typov ošípaných a hodnotenie kvality bravčového mäsa,
štúdium chemického zloženia a fyzikálno-technologickej kvality bravčového mäsa
vo vzťahu k výrobe funkčnej a špecifickej potraviny,
analýza produkcie teľacieho mäsa teliat kŕmených do rôznej hmotnosti, pri
rozdielnych systémoch výživy s ohľadom na kvalitatívne ukazovatele mäsa a tuku,
optimalizácia systémov chovu a šľachtenie dojných plemien oviec, štúdium
morfologických a funkčných vlastností vemien bahníc,
testovanie výkonnosti športových koní, hodnotenie mechaniky pohybu koní a
geneticko-plemenárska analýza génových rezerv koní,
- štúdium aktivácie imunitného systému hospodárskych zvierat s využitím
imunostimulátorov.
Katedra rastlinnej výroby (KRV)
- reakcia nových odrôd na aplikáciu listových a biologických preparátov pri súčasnom
sledovaní výživného stavu s dopadom na kvalitu a ekonomicku efektívnosť produkcie
a dosiahnutie trvalej udržateľnosti pôdy,
- skúmanie zmien pôdnej vlhkosti v závislosti od obrábania pôdy a hnojenia,
- tvorba a udržateľnosť vyvážených systémov hospodárenia na pôde,
- skúmanie nových odrôd hustosiatych obilnín (jačmeň jarný a ozimný, pšenica letná f.
ozimná), kukurice siatej na zrno, hrachu siateho, slnečnice ročnej a repy cukrovej na
klimatické zmeny a nové technologické postupy, racionalizáciu výživy a hnojenia ako
aj rôzne spôsoby obrábania pôdy.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (KTEKP)
Vedecká profilácia katedry obsahuje široké spektrum problémov, na ktoré sa katedra
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orientuje. Výskum je zameraný najmä na problematiku:
- floristicko-produkčných zmien rôznych typov trávnych porastov (TP)
modifikovanou pratotechnikou,
- renováciu TP,
- udržateľnú exploatáciu trávnych ekosystémov,
- obnovu opustených a ruderalizovaných trávnych stanovíšť,
- procesov samozatrávnenia zanedbaných TP a orných pôd a možnosti jeho
usmernenia,
- mimoprodukčné (ekologické) funkcie antropogénne využívaných TP,
- hodnotenie a porovnávanie kvalitatívnych parametrov krmu,
- vyhľadávanie vhodných genetických zdrojov tráv a leguminóz (ekotypy) na
rozšírenie genofondu za účelom šľachtenia kultivarov so zníženými vstupmi
v produkčnom procese,
- produkčného procesu a kvality krmu hlavných leguminóz (lucerna siata, ďatelina
lúčna),
- netradičných kŕmnych plodín a ich ďalšej exploatácie v poľnohospodárskej praxi,
- tvorby biomasy pri rozdielnom ošetrovaní TP bez krmovinárskeho využitia,
- inputu energie do trávnych ekosystémov a krmovín na ornej pôde a ich
kvantifikáciu,
- trávnikárstva vzhľadom na jeho prudký rozvoj v európskom a svetovom meradle,
- dopadov klimatických zmien na exploatáciu trávnych porastov.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (KUPH)
- agroekológia-výskum udržateľných systémov hospodárenia na pôde a hodnotenie
ich udržateľnosti agro-environmentálnymi indikátormi s cieľom zmierňovania
dopadu a adaptácie na klimatické zmeny v agroekosystéme,
- herbológia, náuka o burinách, ochrana rastlín proti burinám, mapovanie
karanténnych a inváznych druhov burín, biologické vlastnosti inváznych druhov
rastlín a návrh riešenia regulácie zaburinenosti,
- optimalizácia pestovateľských technológií liečivých a aromatických rastlín
v agroekosystéme v podmienkach teplej agroklimatickej makrooblasti,
- výskum obsahových látok liečivých rastlín z čeľadí Asteraceae a Lamiaceae,
- výskum netradičných cereálií, nutričná, technologická, hygienická a fytoprotektívna
kvalita,
Katedra veterinárskych disciplín (KVD)
- toxikológia potravín,
- reprodukčná toxikológia zvierat a človeka,
- zlepšovanie životných podmienok zvierat,
- zoohygiena chovu hospodárskych zvierat: udržania zdravia a welfare,
- fyziológia a patofyziológia získavania mlieka od kráv, bahníc a kôz,
- histologická a histochemická analýza svalového tkaniva rôznych druhov,
- histologické a elektrónovooptické štúdie mliečnych žliaz rôznych druhov zvierat
- štúdium
vplyvov
vybraných
vonkajších
činiteľov
na
embryonálny
a postembryonálny vývoj vtákov a ošípaných,
- histomorfologické porovnávanie rôznych modelov osteoartrózy u králikov,
- kraniologická analýza lebiek srnčej zveri v súvislosti s regiónom, vekom a obsahom
ťažkých kovov,
- toxikologické aspekty produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému
prostrediu a rizika pre človeka
9

distribúcia a vplyv ťažkých kovov na pohlavné orgány zvierat s následnou
morfometrickou analýzou a ich možné účinky v ľudskej populácií a analýza výskytu
toxických látok v potravinovom reťazci človeka,
distribúcia antigénov v membránach buniek,
biofarmaká v riadenej reprodukcii,
poruchy reprodukcie hospodárskych zvierat,
postnatálny vývoj imunity prasiat
postpartálny anestrus kráv

-

-

Katedra výživy ľudí (KVĽ)
- monitoring a hodnotenie stravovacích zvyklostí vybraných skupín populácie SR,
pacientov hospitalizovaných alebo dispenzarizovaných v Kardiocentre Nitra, na
kardiologickej ambulancii Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
a na Kardiologickej klinike FN Nitra – pracoviskách zameraných na diagnostiku
a liečbu srdcových ochorení,
- epidemiologický výskum stravovacích návykov obyvateľov jednotlivých regiónov
Slovenska, zameraný na monitoring rizikových faktorov a hodnotenie nutričného
stavu v jednotlivých populačných skupinách,
- preventívne pôsobenie výživou a životným štýlom pred chronickými chorobami
neinfekčného pôvodu, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, onkologické choroby,
obezita, diabetes mellitus, osteoporóza a i.,
- sledovanie a analýza biologicky aktívnych látok so zameraním na antioxidanty, a ich
využitie v rámci ochrany a zlepšenia zdravia,
- overovanie účinkov biopotravín a bioproduktov na nutričný a zdravotný stav ľudí,
- monitoring výživového statusu a antropometrických parametrov u športovcov
a výskum vplyvu výživy a pitného režimu na výkonnosť športovcov.
Katedra výživy zvierat (KVZ)
Vedecko-výskumná profilácia Katedry výživy zvierat vychádza z niekoľkoročnej
aktívnej činnosti v oblasti efektívnej výživy a kŕmenia hospodárskych, resp. potravinových
druhov zvierat z hľadiska zabezpečenia udržateľnej produkcie potravín živočíšneho pôvodu.
Vedecko-výskumná činnosť Katedry výživy zvierat je zameraná na nasledovné oblasti:
- výživa a kŕmenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz,
- výživa a kŕmenie ošípaných, hydiny a koní,
- konzervovanie a úprava krmív,
- hygienická kvalita krmív, výskyt mykotoxínov a nežiadúcich látok v krmivách,
- štúdium faktorov ovplyvňujúcich kvalitu konzervovaných objemových krmív,
- vplyv kŕmnych aditív na využiteľnosť živín vo výžive prežúvavcov
a neprežúvavcov,
- vplyv kŕmnych aditív na kvalitu produkcie mlieka, mäsa a vajec,
- verifikácia a validácia in vitro metód stráviteľnosti živín krmív.

-

Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v roku 2015

Profilácia jednotlivých pracovísk FAPZ vychádza z ich špecifického zamerania.
Výskumný profil pracovísk FAPZ pri riešení výskumných úloh je nasledovný:
IOBBB
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-

-

-

determinácia hospodárskej hodnoty kolekcii genetických zdrojov z klasických
a menej známych druhov rastlín z biologického, morfologického, biochemického,
technologického, senzorického, terapeutického a šľachtiteľského hľadiska;
morfologická charakteristika včelích peľových obnôžok a včelej pergy z rastlinných
druhov;
vývoj virtuálneho portálu pre prenos poznatkov z riešenia výskumných projektov
z uchovania a udržateľného využívania agrobiodiverzity, genetických zdrojov
potravín, šľachtenia rastlín a semenárstva do praxe;
zabezpečovanie riešenia zmluvného výskumu na základe uzatvorených zmlúv zo
strany praxe

KAVR
- optimalizácia hnojenia vybraných poľnohospodárskych plodín,
- dynamika rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív,
- izolácia prírodných zmesí so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuroa kanceroprotektívnou aktivitou a vývoj nových potravín obohatených o uvedené
zmesi,
- využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín,
- hodnotenie potenciálu poľných plodín pri využití selénu v biofortifikácii.
KB
- výskum vzácnych a ohrozených druhov rastlín, analýza dôsledkov ústupu vzácnych
burín a šírenie sa karanténnych burín (Ing. Eliáš),
- výskum halofytnej flóry a vegetácie v Panónskej panve, možnosti obnovy halofytnej
vegetácie na poškodených slaniskách (Ing. Eliáš, RNDr. Ikrényi),
- štúdium embryológie a reprodukčného procesu vybraných druhov čeľ. Rosaceae,
analýzy rastlinného materiálu pomocou metód prietokovej cytometrie (prof.
Baranec, Ing. Ďurišová, RNDr. Ikrényi, RNDr, Štrba, doktoranti).
KEZ
- štúdium vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a štruktúru
makrozoobentosu,
- vplyv vybraných potenciálne toxických prvkov na zložky prostredia a organizmy,
- biodiverzitu
Carabidae
(Coleoptera)
a Syrphidae
(Diptera)
v rôznych
agroekosystémoch poľnohospodárskej krajiny,
- dynamiku anorganických foriem dusíka a síry v pôde v závislosti od spôsobu
hospodárenia a vplyv aplikácie cukrovárenských kalov na kolobeh dusíka v pôde.
KFR
- rastovo-produkčný proces plodín v podmienkach zmeny klímy,
- regulácia fotosyntézy a primárnych procesov tvorby biomasy nepriaznivými faktormi
prostredia (sucho, vysoká teplota, silné žiarenie),
- suchovzdornosť a termotolerancia genetických zdrojov obilnín,
- fotosyntéza pre biomasu a obnoviteľné zdroje energie,
- využitie produkčného potenciálu liečivých a netradičných druhov plodín z hľadiska
produkcie sekundárnych metabolitov prospešných vo výžive a farmaceutickom
priemysle,
- zlepšenie produktivity a fotosyntetickej výkonnosti pšenice (jačmeňa) optimalizáciou
výživy dusíkom.
KGPB
- genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností hovädzieho
dobytka a koní na úrovni DNA analýz a na úrovni odhadu plemenných hodnôt
s praktickým využitím v národnom a medzinárodnom genetickom hodnotení, úprava
existujúcich a návrh nových selekčných indexov hovädzieho dobytka,
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návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre
využitie v genomickom hodnotení,
identifikácia stupňov ohrozenia populácií dobytka a koní, hodnotenie diverzity
populácií, genetické a ekonomické optimalizovanie stratégie dlhodobého rozvoja
populácií, ktoré sú v riziku ohrozenia.

KGŠR
- uplatňovanie metód molekulovej genetiky pri mapovaní genómu rastlín v zbierkach
genofondu rastlín a ochrany a využívania agrobiodiverzity,
- hodnotenie genofondu tvorbou obrazovej databázy pre počítačovú sieť a detekciu
biodiverzity metódami molekulovej genetiky,
- výskum genetických zdrojov jedlých ektomykoríznych húb a agrolesníckych plodín
pre praktické pestovateľské využitie.
- hodnotenie genetických zdrojov poľných plodín a produktov agrobiodiverzity
metódami morfometrickej analýzy.
KHMHZ
- biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien
malých hospodárskych zvierat na Slovensku,
- produkcia kvalitných a bezpečných potravín v sektore hydinárstva, poľovníctva,
včelárstva, králikárstva, akvakultúry a ostatných minoritných odvetví ŽV.
KOR
- agroekologické štúdie výskytu a škodlivosti živočíšnych škodcov a rastlinných chorôb
a ochrana proti nim v hospodársky najvýznamnejších plodinách (kukurica, obilniny,
repka)
- entomofauna parazitických burín a poľných burín
- invázne druhy burín a hmyzu,
- prchavé organické látky kvetov parazitických rastlín a ich ekologický význam
- výskyt, škodlivosť a fungicídna ochrana proti hubovým chorobám obilnín
- pesticídna rezistencia patogénov a škodcov poľnohospodárskych plodín
- hodnotenie vplyvu GM rastlín na necieľové organizmy
- vzťah medzi entomopatogénnymi hubami, ekosystémom a škodlivými druhmi hmyzu
- odolnosť odrôd repky olejky a slnečnice proti chorobám
- ekológia porastov kultúrnych rastlín – užitočné druhy hmyzu v pomienkach
s konvečným a ekologickým pestovaním rastlín
KPG
- vplyv introdukovaných a domácich druhov drevín na chemické, fyzikálne a biologické
vlastnosti pôdy,
- štruktúrnosť vinohradníckych pôd a ich schopnosť sekvestrovať uhlík,
- vplyv prognózovanej klimatickej zmeny na vlastnosti pôd.
- optimalizácia pôdneho manažmentu v súvislosti so zmenami vlastností pôd,
- sledovanie dynamiky a mechanizmov agregačných procesov v rôznych pôdnych
typoch,
- modelovanie zmien v pôdnej organickej hmote s využitím známych modelov (ROTHC) a ich dopad na klimatické zmeny,
- indikátory stability pôdnych ekosystémov vo vzťahu k chemickej a fyzikálnej
stabilizácii pôdnej organickej hmoty a ich začlenenie do ekosystémových zložiek.
KRV
Katedra rastlinnej výroby v rámci výskumnej činnosti sledovala vplyv nových
pestovateľských technológií na výšku a kvalitu produkcie najvýznamnejších poľných
plodín (hustosiatych obilnín - jačmeňa siateho jarného a ozimného, pšenice letnej formy
ozimnej, kukurice siatej na zrno, hrachu siateho, slnečnice ročnej a repy cukrovej).
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KŠZ
-

Cieľom výskumu bolo :
sledovať reakciu nových odrôd hlavných hustosiatych obilnín na odlišné spôsoby
obrábania pôdy (konvenčné, redukované, minimalizačné) a varianty hnojenia
(nahradzovací systém pre udržanie pôdnej úrodnosti a vedecky riadená mimokoreňová
výživa, pri rôznych pomeroch N:P:K) a ich reakcie na rôzne racionalizačné
pestovateľské systémy,
tvorbu a udržateľnosť vyvážených systémov hospodárenia na pôde, - skúmanie
mechanizmu spätných kompenzačných väzieb v systéme pôda - rastlina – prostredie
a vzájomné vzťahy vybraných faktorov konvenčného, redukovaného a minimálneho
obrábania pôdy vo vzťahu ku kvalite pôdnej organickej hmoty, cestou optimalizácie
dávok minerálnych hnojív s využitím pozberových zvyškov ako zdrojov uhlíka
a zaradením medziplodín do systémov hospodárenia na pôde,
skúmanie zmiernenia negatívneho dopadu nepriaznivých klimatických zmien na výšku
a kvalitu produkcie, hĺbku a mohutnosť koreňového systému,
dynamika narastania nadzemnej suchej hmoty a odčerpávanie mikro a makroprvkov
vo významných rastových fázach BBCH,
v podmienkach suchého, teplého, nížinného klimatického regiónu sledovať vplyv
agroekologických podmienok prostredia na úrodu a kvalitu štandardných a vysoko
olejnatých hybridov slnečnice ročnej,
analyzovať rôzne spôsoby obrábania pôdy a hnojenia priemyselnými hnojivami v
interakcii s agroekologickými podmienkami prostredia, foliárnou aplikáciou
biologicky aktívnych látok a typom hybridu. Analyzovať priebeh základných
fyziologických procesov pre zlepšenie tolerancie slnečnice ročnej proti nepriaznivým
faktorom prostredia,
hľadanie možnosti eliminácie negatívneho vplyvu environmentálneho stresu na
produkčné a kvalitatívne parametre repy cukrovej,
skúmanie produkčného procesu odrôd repy cukrovej v teplých a suchých
podmienkach a ich adaptabilitu na stresové podmienky.
využitie ultrasonografie pri hodnotení morfometrických štruktúr vemien a ceckov
dojníc a bahníc,
hodnotenie pohybovej aktivity a prežúvania vo vzťahu k reprodukčnému cyklu
a zdravotnému stavu dojníc,
faktory pôsobiace na úžitkové a ekonomické ukazovatele chovu plemena charolais na
Slovensku,
analýza produkcie teľacieho mäsa teliat kŕmených do rôznej hmotnosti, pri
rozdielnych systémoch výživy s ohľadom na kvalitatívne ukazovatele mäsa a tuku,
hodnotenie vplyvu organických foriem mikroprvkov na parametre rastu, jatočnej
hodnoty a kvality mäsa ošípaných,
komplexné hodnotenie kvality rôznych kategórií jatočných jahniat posudzovanej na
základe jatočných, fyzikálno - chemických a organoleptických vlastností mäsa a tuku,
výskum esenciálnych a zdraviu prospešných mastných kyselín mlieka bahníc a mäsa
jahniat pri rôznych produkčných systémoch chovu,
hodnotenie vzťahu hladiny voľného testosterónu k orientačnej reakcii v teste open
field ošípaných,
sledovanie koncentrácie vybraných imunoglobulínov po aktívnej imunizácii teliat
komerčne dostupnými preparátmi,
vplyv záťaže a výživy na výkonnosť koní,
využitie minimálnej aktivácie HPA osi chovateľskými postupmi počas pôsobenia
akútnej alebo chronickej záťaže hospodárskych zvierat,
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štúdium rastových faktorov a intracelulárnych proteínov zapojených do anabolických
procesov organizmu vo vzťahu k jatočnému produktu a zdraviu,
- vplyv zmenených klimatických podmienok na adaptačné a produkčné funkcie
hospodárskych zvierat.
KTEKP
Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na komplexné riešenie problematiky
trávnych porastov s dôrazom na zlepšenie ich druhovej diverzity štúdiom:
- ekologizácie pestovateľských systémov a trvalo udržateľného využívania trávnych
porastov uplatňovaním low-input systémov obhospodarovania,
- produkčných a kvalitatívnych parametrov úrod trvalých trávnych porastov pri rôznych
spôsoboch obhospodarovania a využívania a ich mimoprodukčných funkcií,
- revitalizácie ruderalizovaných plôch pasienkových porastov v NP a CHKO
a renovácie zaburinených trávnych porastov,
- kvality trávnikov v podmienkach low-input caespestechniky a možnosti ich zlepšenia.
KUPH
- udržateľné a trhovo orientované systémy hospodárenia na pôde (integrované,
ekologické, s potravinárskou a nepotravinárskou produkciou),
- testovanie trvalej udržateľnosti rôznych agroekosystémov prostredníctvom agroenvironmentálnych indikátorov,
- netradičné druhy cereálií, technologická, fytoprotektívna, hygienická kvalita,
- hodnotenie aktuálnej zaburinenosti porastov poľných plodín pestovaných v rozličných
systémoch hospodárenia na pôde a návrh riešenia regulácie zaburinenosti
- optimalizácia pestovateľských technológií liečivých a aromatických rastlín
a hodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych ukazovatelov produkcie.
KVD
- hodnotenie štrukturálnych zmien v tkanivách zvierat spôsobených toxickými látkami,
- hodnotenie reprodukčných ukazovateľov zvierat po príjme toxických látok,
- hodnotenie biologického účinku peľu na štrukturálne zmeny tkanív a biochemických
ukazovateľov krvi,
- histologická a histochemická analýza svalového tkaniva rôznych druhov
- histologické a elektrónovooptické štúdie mliečnych žliaz rôznych druhov zvierat
- štúdium vplyvov vybraných vonkajších činiteľov na embryonálny a postembryonálny
vývoj vtákov a ošípaných,
- histomorfologické porovnávanie rôznych modelov osteoartrózy u králikov,
- kraniologická analýza lebiek srnčej zveri v súvislosti s regiónom, vekom a obsahom
ťažkých kovov,
- hodnotenie biologického účinku peľu na štruktúry čreva a fyziológiu krvi,
- biológia mliečnej žľazy a zdravie vemena kráv a bahníc,
- monitorovanie a hodnotenie genetickej variability národných plemien husi,
- histologické a histochemické hodnotenie svalového tkaniva vodnej hydiny,
- štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl
v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka,
- bovinná vírusová diarhoe
- ekofarmaka v prevencii popôrodných infekcií genitálií kráv,
- Haemophilus somnus –príčina reprodukčných infekcií kráv a jalovíc,
- vývoj imunity mláďat,
- postpartálny anestrus kráv,
- sledovanie vplyvu predporážkových faktorov, podmienok ustajnenia a výživy na
produkčné a kvalitatívne parametre zvierat.
-
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analýza kontaminácie mlieka toxickými látkami (kovy, pesticídy, PCB,
mykotoxíny...),
analýza kontaminácie vnútorných orgánov domácich a divožijúcich zvierat vo vzťahu
k výžive človeka.

KVĽ
- analýza stravovacích návykov pacientov hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra, na
kardiologickej ambulancii Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
a na Kardiologickej klinike FN Nitra a následná nutričná intervencia za účelom
zlepšenia zdravotného stavu pacientov,
- analýza vplyvu konzumácie vybraných potravinových zdrojov a potravín (resp.
potravín s pridanou hodnotou) na nutričné parametre (antropometrické – telesná
hmotnosť, telesné zloženie: množstvo tuku, svalovej hmoty, aktívnej telesnej hmoty,
celkový obsah vody v organizme, množstvo intra- a extracelulárnej tekutiny,
množstvo viscerálneho tuku) v skupinách probandov,
- analýza vybraných biochemických parametrov v krvnom sére (hodnoty krvného
obrazu a diferenciálneho krvného obrazu, hladina glukózy, lipidové spektrum:
triglyceridy, LDL- a HDL-cholesterol a ich subfrakcie, celkový cholesterol, urea,
kreatinín, celkové bielkoviny, albumín, hepatálne testy: AST, ALT, GMT, celkový a
konjugovaný bilirubín, minerálne látky: sodík, draslík, vápnik, železo),
- analýza celkovej antioxidačnej kapacity v krvnom sére probandov a vo vybraných
potravinových zdrojoch,
- analýza vybraných zdravotných parametrov – tlak krvi (systolický, diastolický), pulz,
elektrokardiogram (EKG) so súčasným zhodnotením kardiovaskulárneho rizika
a rizika nadváhy a obezity,
- zhodnotenie vplyvu vybraných potravín na hodnoty glykémie, na priebeh glykemickej
krivky a určenie ich glykemického indexu vo vzťahu k diabetes mellitus ako
komponentu metabolického syndrómu X,
- zhodnotenie experimentálnych údajov nutričných a zdravotných parametrov vo
vzťahu k nutričnému statusu a k biochemickým analýzam príslušných potravinových
zdrojov, konzumovaných potravín a ich implementácia do výživy ľudí v zmysle
možnej prevencie civilizačných najmä voľnoradikálových chorôb,
- meranie bazálneho metabolizmu a vykonávanie záťažových spiroegometrických
vyšetrení s cieľom optimalizácie výživy ľudí, najmä športovcov,
- popularizácia a edukácia o zdravej výžive na vybraných stredných školách
a u hospitalizovaných a dispenzarizovaných pacientov.
KVZ
- produkcia živočíšnych potravín v podmienkach globalizácie a ekologizácie,
- zvýšenie kvality potravín živočíšneho pôvodu prostredníctvom obohacovania
kŕmnych surovín a krmív o rôzne zdroje esenciálnych nenasýtených mastných kyselín,
- zvýšenie úžitkovosti hospodárskych zvierat prostredníctvom usmernenej výživy
v rôznych fázach reprodukčného cyklu,
- zvýšenie úžitkovosti hospodárskych zvierat využitím rôznych kŕmnych aditív,
- eliminácia mykotoxickej kontaminácie konzervovaných objemových a jadrových
krmív prostredníctvom konzervačných aditív a nutričných absorbentov.
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Pracoviská s exkluzívnym postavením v rámci SR

Exkluzivita pracovísk FAPZ spočíva najmä v ich originálnosti a jedinečnosti
zamerania. Vo väčšine prípadov sú pracoviská jediné v SR, ktoré sa danou problematikou
zaoberajú komplexne. V uvedenom kontexte je exkluzivita jednotlivých pracovísk
nasledovná:
IOBBB
Vytvorenie medzinárodnej siete pre realizáciu výskumného, vzdelávacieho
a rozvojového programu „Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života“
v rámci projektu TRIVE s praktickým uplatňovaním v projekte AgroBiotech.
KAVR
Pracovisko je jedinečné v tom, že sa v rámci SR venuje hĺbkovému štúdiu vzťahov,
ktoré sa uplatňujú v systéme pôda – hnojivo - rastlina, s hlavným dôrazom na kvalitu a
kvantitu rastlinnej produkcie a ochranu životného prostredia.
KB
Exkluzivita postavenia pracoviska v rámci SR spočíva v oblastiach výskumu, ktorým
sa na iných pracoviskách nevenuje pozornosť (embyológia, slaniskové spoločenstvá a ich
obnova) a v prístrojovom vybavení cytometrom PARTEC.
V rámci Slovenska katedra exkluzívne rieši:
- štúdium embryológie a generatívnej reprodukcie vybraných zástupcov čeľ. Rosaceae:
analýzy rastlinného materiálu cytometrom (v príprave publikácie do impaktových
časopisov),
- štúdium možností obnovy slaniskovej flóry a vegetácie v SR,
- štúdium rastlinných spoločenstiev slanísk v Panónskej panve,
- výskum vzácnych a ohrozených druhov rastlín,
- nové nepôvodné druhy pre Slovensko (v roku 2013 sa našli celkom 4, príprava
rukopisov do časopisov registrovaných v databázach SCOPUS).
KEZ
Katedra ako jedna z mála vedeckých pracovísk sa zaoberá:
- vyhodnocovaním kvality a ekologického stavu povrchových vôd,
- kvalitou sedimentov najmä v oblasti vplyvu rizikových prvkov na ostatné zložky
životného
- prostredia a organizmy (potenciálne ovplyvnenie zdravotnej kondície),
- biodiverzitou
Carabidae (Coleoptera)
a Syrphidae (Diptera)
v rôznych
agroekosystémoch
- poľnohospodárskej krajiny.
KFR
Exkluzivita pracoviska spočíva:
- v aktuálnosti riešených tém (klimatická zmena a dopady na rastlinnú produkciu,
fotosyntéza rastlín a jej citlivosť na faktory prostredia, ako je sucho, vysoká teplota,
príp. silné žiarenie, tolerancia plodín a odrôd na sucho, fotosyntéza pre biomasu
a bioenergie, metabolity rastlín využiteľné vo výžive a farmaceutickom priemysle),
ktoré plne korešpondujú s európskymi prioritami výskumu dopadov klimatickej
zmeny a riešenia energetickej krízy,
- v kvalite metodológie výskumu: sme schopní rozvíjať a uplatňovať integrovaný
výskum dopadov klimatickej zmeny na produktivitu plodín, suchovzdornosti
a termotolerancie genetických zdrojov pre potreby adaptabilnejšieho biologického
materiálu;
integrovanosť
spočíva
v paralelnom
využívaní
a zapojení
ekofyziologických, bunkových i molekulárnych metód analýzy a kvantifikácie
funkčného stavu rastlín ovlyvnených faktormi prostredia (stresormi),
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v schopnosti manažovať projekty základného i aplikovaného výskumu pre riešenie
globálnych tém a získavať finančné prostriedky práve na tieto témy (v r. 2014 boli
ukončené 2 projekty APVV, podaný 1 projekt APVV v koordinácii a 4 projekty
APVV v spoluriešiteľstve s partnermi vrámci SR),
v kvalite infraštruktúry špecificky ekofyziologického výskumu (využívame aktuálne
ekofyziologické i molekulárne metódy a kvalitné prístroje renomovaných značiek
akceptovateľné v zahraničných publikáciách),
pre podporu výskumu na katedre a vedeckej školy Fyziológie plodín a drevín máme
možnosti prijímať zahraničných pracovníkov a doktorandov na dlhodobé vedecké
stáže v odbore (Dr. O. Sytar – Ukrajina; prof. H.M. Kalaji – Poľsko; prof. Noemani –
Egypt; prof. Meglic – Slovinsko, a pod.),
dobrá úroveň školených doktorandov katedry pre ich uplatnenie na SPU ale aj mimo
SPU, kritickosť a náročnosť požadovaná vrámci vedeckej školy FPD, ale na druhej
strane vytvorené nadštandardné podmienky pre výchovu a vedeckú prípravu
doktorandov (absolventi PhD. stúdia na KFR FAPZ sa uplatňujú vo výskumných
inštitúciách v SR aj v zahraničí),
v dobrej komunikácii so zahraničnými partnermi, riešení bilaterálnych MVTS
projektov, ktoré sú veľmi dobrým prostriedkom a odrazovým mostíkom pre tvorbu
spoločných zahraničných publikácií (napr. monografie v anglickom jazyku; spoločné
publikácie v medzinárodných časopisoch s partnermi v Číne, Ukrajine, Rusku, Poľsku,
Indii a pod.).

KGPB
- KGBP má excelentné postavenie v rámci SR v oblasti genetického hodnotenia
vlastností, tvorby panelu SNP markérov, v populáciách HZ (dobytok, ošípané, kone),
hodnotenia genetickej diverzity populácií dobytka a koní.
- Exkluzivita pracoviska súvisí s výsledkami a publikovanými prácami v predznačených
oblastiach ako aj skutočnosť, že šľachtiteľská prax využíva výsledky genetického
hodnotenia dobytka dlhšie časové obdobie v praktickej činnosti. Výskumná činnosť
v uvedených oblastiach ďalej pokračuje. Exkluzivita pracoviska súvisí aj s tým, že je
súčasťou 2 centier excelentnosti FAPZ (ECOVA, ECOVA plus), buduje špecializované
laboratórium molekulárnej genetiky. V roku 2014 boli pracovníkmi katedry publikované 3
vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch.
KGŠR
Katedra genetiky a šľachtenia rastlín v súčasnosti rozvíja metódy genetických
technológií a vyvíja úsilie riešiť aktuálne úlohy ochrany a využívania agrobiodiverzity.
V rámci budovania infraštruktúry výskumnej základne zriadením Excelentného centra
ochrany a využívania agrobiodiverzity na FASPZ SPU v Nitre, sa výrazne posilnil
potenciál na zintenzívnenie a rozširovanie výskumu v oblasti genetických technológií,
ochrany a využívania biologickej rozmanitosti pestovaných a voľne rastúcich druhov
rastlín. Genetické technológie pri svojom teoretickom prínose (cielená tvorba znakov,
RNA interferencia, transgenóza, cisgenóza a ďalšie) priamo podporujú a cielene zasahujú
do tvorby nových odrôd rastlín. Na katedre je vzácne prepojenie genetického výskumu,
genetických technológií a vyhľadávania genetických zdrojov rastlín pre potraviny
a priemyselné spracovanie.
KHMHZ
KHMHZ sa ako jediná katedra na Slovensku špecializuje na výskum v oblasti malých
hospodárskych zvierat, konkrétne chovu hydiny, rýb, brojlerových králikov, včiel, zveri,
netradičných druhov vtákov, exotických vtákov a zvierat.
KOR
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Výskum na KOR je exkluzívny najmä svojim zameraním, nakoľko reálny
fytopatologický a entomologický výskum na Slovensku realizuje len veľmi málo inštitúcií
a výskumných tímov. Na KOR sa ako na ojedinelom pracovisku posudzuje aj vplyv GMO
na rôzne organizmy v poľnohospodárskej krajine. Katedra v spolupráci so zahraničnými
inštitúciami rieši exkluzívne - na európskej úrovni problematiku udržateľnej regulácie
inváznej a alergénnej rastliny ambrózie palinolistej. Zameriava sa na jej populačnú
dynamiku, pôvodné druhy herbivorného hmyzu v rôznych regiónoch a habitátoch ako
i možnosti jej biologickej regulácie. Katedra sa v spolupráci s Univerzitou vo
Wageningene (Holandsko) ako jediná na Slovensku venuje prchavým organickým látkam
parazitických rastlín a ich ekologickému významu ako i významu týchto látok v zložitej
taxonómii týchto druhov rastlín.
V roku 2014 sa na KOR riešilo 8 vedeckovýskumných projektov (4 domáce - VEGA,
APVV), zahraničné – 7 RP, COST (2), Spolupráca Maďarsko-Slovensko, Spolupráca
Slovensko-Česko).
KPG
V rámci SR je Katedra pedológie geológie exkluzívne pracovisko z hľadiska
determinácie, kvantifikácie a vyhodnocovania štruktúrneho stavu pôd pod rôznymi
ekosystémami, na rôznych pôdnych typoch a rôznych spôsoboch hospodárenia na pôde.
Medzi najvýznamnejšie výstupy možno spomenúť 4 vedecké monografie.
KRV
Exkluzívnosť výskumu KRV spočíva v tom, že v poľných podmienkach sleduje
biologický materiál a jeho reakciu na aktuálne klimatické zmeny. Sleduje nové
technologické postupy, ktoré majú
prispieť k zmierneniu negatívneho dopadu
klimatických zmien, pri súčasnom dodržaní trvalej udržateľnosti pôdnej úrodnosti
a zachovania čistoty životného prostredia. Výsledky výskumu sú priamo overované v
pestovateľskej praxi a prinášajú ekonomický efekt pri veľkoplošnom pestovaní poľných
plodín.
KŠZ
Experimentálne centrum hospodárskych zvierat KŠZ je unikátne a jedinečné
pracovisko v danom odbore na Slovensku, náplňou ktorého je vedecko-výskumné bádanie
v oblasti biologickej výkonnosti a jej regulačných mechanizmov, kvality jatočných
produktov a v oblasti exploatácie usmernenej ontogenézy a prirodzených vzorcov
správania sa hospodárskych zvierat.
Experimentálne laboratórium testovania reprodukčných, výkrmových a jatočných
ukazovateľov ošípaných (s kapacitou pre chov 10 ks prasníc a 80 ks výkrmových
ošípaných) je vybavené automatickým systémom kŕmenia SKIOLD (Dánsko)
a automatickým systémom riadenia a kontroly mikroklimatických ukazovateľov SKOV
(Dánsko).
Pre sledovanie správania sa zvierat v habituačných komorách je využívaný pozorovací
systém Lan Vision so 16 kamerami v oddelení ošípaných, teliat a koní a mobilný
pozorovací systém so štyrmi bezdrôtovými kamerami a systém záznamu a spracovania
behaviorálnych dát Noldus Observer XT – špičkový hardware a software na digitálne
spracovanie a vyhodnotenie záznamu správania zvierat. V súčasnosti je to jediná
inštalácia v SR.
Laboratórium mäsa a biochemické laboratórium je vybavené špičkovou technikou na
určovanie kvalitatívnych ukazovateľov bravčového, teľacieho a jahňacieho mäsa –
ukazovateľov pH, elektrickej vodivosti, stratou vody odkvapom, prístroj Conica Minolta
2600 D, s komplexným softwarovým zabezpečením - Color Data Software
SpectraMagicNX CM-S 100w na spektrofotometrickú metódu stanovenia farby mäsa,
pristroj Nicolet 6700 metódou FT-IR pre analýzu chemického zloženia mäsa, mlieka,
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krvného séra a plazmy, 2D elektroforéza, biochemický analyzátor ELISA, ako aj ako aj
Sonograf ALOKA 2 pre analýzu gravidity, pohlavných orgánov zvierat a analýzu
vnútorných štruktúr vemena oviec a dojníc. Okrem uvedeného je súčasťou technického
vybavenia ECHZ aj prístroj Lactocorder – 3 ks pre hodnotenie dojiteľnosti kráv
s komplexným softwarovým vybavením LactoPro. V súčasnom období jediný prístroj
tohto charakteru v SR a analyzátor počtu somatických buniek v mlieku NucleoCounter
SCC - 100.
Súčasťou pracoviska je aj testačné stredisko chovu koní, prostredníctvom ktorého je
zabezpečované testovanie mechaniky pohybu a vplyvu záťaže na výkonnosť koní. Z
hľadiska technického vybavenia disponuje jedinečnou technikou – snímač mechaniky
pohybu koní, záťažový regulátor pohybu koní a komplexná regeneračná linka pre kone so
solárnym zariadením SUN 2000.
KTEKP
Exkluzivita Katedry trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín spočíva v tom, že ako
jediné pracovisko z rezortu VŠ sa venuje výskumu v oblasti trávnikárstva, zaburinenosti
trvalých trávnych porastov ako aj obhospodarovania TTP v podmienkach nízkych vstupov
(low-input). Okrem klasických metód uplatňovaných v krmovinárskom, lúkarskom
a trávnikárskom výskume sa využívajú aj metódy z rastlinnej fyziológie. Komplexnejšie
hodnotenie trávnych porastov a kŕmnych plodín sa môže realizovať aj vďaka zlepšeniu
materiálno-technického vybavenia laboratória (rastová komora, mineralizačná jednotka,
destilačná jednotka, plameňový fotometer). Výsledky dlhodobých pokusov boli
publikované v domácich aj zahraničných časopisoch (Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis – ČR; Journal of Life Sciences – USA; Agrochémia
– SR).
KUPH
Pracovisko KUPH disponuje 3 špecializovanými laboratóriami a demonštračnou
bázou. Má chemické a technologické laboratória vybavené modernými laboratórnymi
prístrojmi, ktoré vytvárajú exkluzivitu pracoviska poľnohospodárskeho výskumu.
Laboratóriá kvality potravinových zdrojov: chemické laboratórium: kvapalinový
chromatograf BREEZE systém umožňuje analýzy biologicky aktívnych látok (fenolických
látok, vitamínov rozpustných vo vode a v tukoch, antioxidantov, fenolových kyselín a
iných organických molekúl) v genetických zdrojoch rastlín.
HPLC 1260 Infinity + tandemový MS/MS detektor Agilent 6410. Tandemový MS/MS
detektor Agilent 6410 je hmotnostný spektrometrický detektor pre existujúci HPLC
systém. Umožňuje analýzy biologicky aktívnych látok a antinutrientov (fenolických
látok, silíc, v drogách rastlinného pôvodu, vitamínov rozpustných vo vode a v tukoch,
antioxidantov, fenolových kyselín a iných organických molekúl) v genetických zdrojoch
rastlín.
Plynový chromatograf AGILENT 7890 s 5975 MSD je počítačovo riadený prístroj na
chemickú analýzu, separáciu plynných a nízko vriacich kvapalných zmesí. Je vybavený
plameňovo ionizačným detektorom, detektorom elektrónového záchytu a hmotnostne
spektrometrickým detektorom s ionizáciou nárazom elektrónu.
Spektrofotometer SHIMADZU UV-1800. Určený pre analýzy antioxidačnej aktivity
a kapacity rastlinných vzoriek.
Technologické laboratórium: Technické vybavenie: Farinograph AT (meranie
reologických vlastností cesta), Glutomatic 2200 (meranie podielu mokrého lepku), Falling
number FN 1100 (stanovenie pádového čísla), Centrifuga 2015, Analyzátor textúry
TAXTPlus, prístroj na stanovenie sedimentačného indexu SDZT4 (Zelenyho testu),
Spektrofotometer SP60 (meranie základných optických vlastností povrchu - farba striedky
a kôrky chleba a farba cestovín. Hodnotenie kvalitatívnych parametrov cereálií.
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Konvektomat digitálny (kysnutie cesta a pečenie chleba), laboratórny mlyn FQC 109
(mletie zrna na jednotlivé frakcie).
KVD
Výskum v oblasti zoohygieny získavania mlieka od kráv a bahníc s dôrazom na
fyziológiu, zdravie vemena a welfare v procese dojenia. Štúdium vzťahov medzi
zdravotným stavom paznechtov a zdravotným stavom vemena dojných zvierat (dojnice,
bahnice).
Komplexné hodnotenie vzťahu jednotlivých článkov potravového reťazca v oblasti
kontaminácie a toxikológie s dopadom na zdravie zvierat a človeka. Využívajú sa
metodiky histochemického a morfometrického hodnotenia živočíšnych tkanív na úrovni
svetelnej a elektrónovej mikroskopie s podporou ďalších metodík analýz tkanív.
Pracovisko disponuje schváleným pokusným zariadením, kde overuje vlastné metodiky
v oblasti experimentálnej biológie a toxikológie.
KVĽ
Katedru výživy ľudí možno považovať za exkluzívne pracovisko; katedra sa ako jedno
z mála vedeckých pracovísk na Slovensku zaoberá komplexným monitoringom
rizikových faktorov chronických ochorení neinfekčného pôvodu (tzv. civilizačných
ochorení) a hodnotením nutričného stavu jednotlivých populačných skupín SR ako aj
analýzou vplyvu konzumácie vybraných potravín na stanovené ukazovatele zdravotného
stavu (antropometrické parametre a telesná stavba ľudského tela, biochemické parametre
ľudského séra, hlavne antioxidačná kapacita krvného séra, lipidové spektrum, glykémia a
ďalšie). Sme schopní určovať glykemický index a glykemickú nálož jednotlivých potravín
a potravinovýc h zdrojov. Máme možnosti na overovanie účinkov potravín s pridanou
hodnotou na ľudské zdravie. Dokážeme merať bazálny metabolizmus metódou indirektnej
kalorimetrie a vykonávať záťažové spiroergometrické vyšetrenie s cieľom optimalizácie
výživy ľudí, najmä športovcov.
KVĽ je vybavené modernými prístrojmi, ktoré umožňujú získavanie vysoko validných
výsledkov všetkých uvedených ukazovateľov. Sú oficiálne zakúpené a medzinárodne
certifikované (CE, ISO):
- Indirektný kalorimeter s príslušenstvom (Vmax Encore 29N) (Metabolický monitor –
prístroj na nepriamu kalorimetriu, na hodnotenie energetického metabolizmu
a bazálneho energetického výdaja,
- LISA 200 – atómový absorpčný spektrofotometer na biochemickú analýzu krvného
séra ľudí,
- Reflotron Plus (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) – prístroj na
biochemický skríning krvného séra ľudí,
- Photochem – prístroj na analýzu celkovej antioxidačnej kapacity v ľudskom sére a v
potravinových zdrojoch, hydrofilných a lipofilných antioxidantov na princípe PCL fotochemoluminiscenčnej metódy,
- ViScan – abdominálny tukový analyzátor AB-140 na princípe BIA metódy bioelektrickej impedančnej analýzy,
- Kapilárny elektroforetický systém s príslušenstvom - analytický systém pre kapilárnu
elektroforézu a izotachoforézu, umožňuje stanovovanie organických kyselín
a katiónov v potravinách a nápojoch, stopových nečistôt v čistých chemikáliách,
aniónov v pitnej, povrchovej a odpadových vodách a ďalšie.
- Autoamatický biochemický analyzátor – Biolis 24i Premium - na biochemickú
analýzu krvného séra ľudí,
- Inframatic 6800 – Berten Instuments Svédsko – NIR analyzátor na stanovenie
základných parametrov (cukry, tuky, bielkoviny, vláknina a voda) vybraných druhov
potravín,
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Cholestech GTX - prístroj na biochemický skríning krvného séra ľudí,
Midray 5800 – plnoautomatický hematologický analyzátor určený na stanovovanie
krvného obrazu a diferenciálneho krvného obrazu,
InBody 720 – analyzátor telesnej stavby pracujúci na princípe multifrekvenčnej
bioimpedancie,
LipoPrint LDL/HDL – analyzátor subfrakcií HDL a LDL cholesterolu,
UV/VIS spektrofotometer – analytický systém určený na stanovovanie antioxidačnej
kapacity potravinových zdrojov.

KVZ
Katedra výživy zvierat je z hľadiska svojho zamerania a prístrojového vybavenia
unikátnym pracoviskom v rámci SR. Ako jediné pracovisko v SR rieši komplexne otázku
výživy a kŕmenia hovädzieho dobytka, oviec, kôz, hydiny, ošípaných a koní. Je zamerané
predovšetkým na výživu a kŕmenie hospodárskych zvierat ako producentov potravín
živočíšneho pôvodu. Pracovisko je svojou laboratórnou infraštruktúrou schopné živinovo
analyzovať kŕmne suroviny rastlinného, živočíšneho, minerálneho aj syntetického pôvodu,
je schopné komplexne laboratórne analyzovať potravinové zdroje rastlinného aj
živočíšneho pôvodu z hľadiska obsahu organických živín, minerálnych látok, mastných
kyselín a vitamínov. Katedra výživy zvierat rieši komplexne aj problematiku hygienickej
kvality objemových a jadrových krmív pomocou detekcie koncentrácie najčastejšie sa
vyskytujúcich mykotoxínov v kŕmnych surovinách. V tejto oblasti sa pracovníci katedry
v minulosti podieľali na úspešnom riešení viacerých domácich a zahraničných
projektových úloh. Pracovisko okrem rutinnej laboratórnej techniky disponuje vysoko
špecializovanými laboratórnymi analyzátormi pre stanovenie obsahu energie, minerálnych
látok, vitamínov, mastných kyselín a antinutričných látok v kŕmnych surovinách
a potravinových zdrojoch.
-

Ktoré témy sú súčasťou domácich výskumných sietí (interdisciplinárnych projektov)

KAVR
Tradičné
témy:
sledovanie
podmienok
komplexnej
výživy
hlavných
poľnohospodárskych plodín (obilniny, okopaniny, olejniny), ale aj zeleniny a ovocných
stromov za účelom upresňovania systému racionálnej výživy so zreteľom na optimalizáciu
dávok živín
Nové témy:
- výskum dynamiky premien a pohybu makro a mikro živín v pôde, sledovanie intenzitu
uvoľňovania živín a ich transport do rastlín po aplikácii pomaly rozpustných hnojív,
- výskum využitia odpadových produktov z rôznych výrobných technológií,
- sledovania možnosti vstupu mikroelementov do potravového reťazca dôsledkom
fortifikácie poľnohospodárskych plodín a sledovanie antioxidačnej aktivity
v dopestovanej produkcii,
- prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuroa kanceroprotektívnou aktivitou.
KB
Tradičné témy:
- embryológia a populačná biológia vzácnych zástupcov flóry Slovenska (od roku 1993
7 projektov VEGA koordinovaných katedrou),
- výskum vzácnych burín, karanténnych burín a neofytov (2 projekty VEGA, 1
bilaterálny projekt APVV),
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výskum slaniskovej vegetácie (v spoluriešteľstve 2 projekty kordinované Botanickým
ústavom SAV),
- projekt Flóra Slovenska (externí spolupracovníci, v súčasnosti v spoluriešiťeľstve 1
projekt VEGA kordinovaný Botanickým ústavom SAV).
Nové témy:
- ploidná štruktúra populácií dominantných druhov drevín v biokoridoroch
Podunajskej nížiny3
KEZ
Tradičné témy:
- biodiverzita v chránených mokradiach Slovenska vo vzťahu k jednotlivým zložkám
biotopov
Nové témy:
- hodnotenie abiotických a biotických zložiek v chránených mokradiach,
- význam mokradí pre zachovanie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny,
- bioprístupnosť potenciálne toxických prvkov vo vybranom sedimentačnom prostredí
a ich toxické riziko, vplyv potenciálne toxických prvkov na organizmy.
KGPB
Tradičné témy:
- genetické hodnotenie vlastností hospodárskych zvierat,
- diverzita plemien zvierat.
Nové témy:
- tvorba panelov SNPs markérov pre vlastnosti hospodárskych zvierat,
- analýza diverzita populácií zvierat na základe rodokmeňových
informácií, mikrosatelitov a SNP na úrovni DNA,
- vývoj a aktualizácia databáz biologického charakteru pre potreby genetického
hodnotenia zvierat.
KRV
Tradičné témy:
- skúmanie hnojenia priemyselnými hnojivami a pozberovými zvyškami rastlín na
úrodu a kvalitu poľných plodín v zostavenom osevnom postupe,
- -skúmanie rôznych spôsobov obrábania pôdy a ich vplyv na úrodu a kvalitu poľných
plodín,
- skúmanie reakcie nových odrôd na podmienky pestovateľských systémov.
Nové témy:
- meranie a skúmanie vlhkosti pôdy a vyhodnotenie jej vplyvu na formovanie
úrodotvorného procesu plodín zaradených v osevnom postupe,
- skúmanie pedokompakcie pri rôznych technológiách obrábania pôdy,
- k uvedenej problematike bol získaný projekt VEGA 1/0816/11 „Produkčný proces
poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných
hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy.“ Boli
vydané 3 monografie z problematiky riešenej v rámci uvedenej problematiky.
- udržateľný technologický systém pestovania hrachu siateho (2010),
- dynamika anorganického dusíka v pôde a možnosti jej regulácie,
- možnosti uplatnenia pestovateľských systémov jačmeňa siateho jarného
v udržateľnom poľnohospodárstve.
- adaptabilita odrôd repy cukrovej vo vzťahu k meniacim sa klimatickým podmienkam,
- využitie prípravkov na báze bioaktívnych látok v pestovateľskom systéme repy
cukrovej vo vzťahu k produkcii a jej kvalite.
KHMHZ
Tradičné témy:
-
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rizikové faktory potravinového reťazca,
využitie neantibiotických stimulátorov rastu na úžitkové parametre hydiny a holubov,
ekologizácia chovu malých hospodárskych zvierat,
škody spôsobené zverou,
modelovanie hydroekologických limitov vodných útvarov,
experimentálne overenie účinkov kontaminácie životného prostredia na vybrané
kvalitatívne vlastnosti mäsa kapra rybničného,
- včelie produkty a choroby včelstiev.
Nové témy:
- anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat (podaný
projekt VEGA),
- vyhodnocovanie príčin úhynov včelstiev (v spolupráci s COST projektom COLOSS),
- trvalo udržateľné opeľovanie a biodiverzita opeľovačov (schválený nový COST
s názvom SUPER-B),
- monitoring modelových lokalít s rozdielnym systémom rybárskeho manažmentu,
ichtyologické merania kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov ichtyofauny.
KUPH
Tradičné témy:
- ekologizácia
poľnohospodárskych
postupov
a environmentálna
funkcia
poľnohospodárstva v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine“,
- tendencie
zaburinenosti plodín, ochrana rastlín proti burinám, mapovanie
karanténnych a inváznych druhov burín,
- vplyv pestovateľských technológii na vybrané produkčné parametre plodín,
- optimalizácia pestovateľských technológií liečivých a aromatických rastlín
v agroekosystéme,
- polyfunkčný osevný postup, sekvestrácia uhlíka.
Nové témy:
- agro-environmentálne indikátory udržateľnosti agroekosystému a zmierňovanie
dopadu klimatickej zmeny v agroekosystéme, netradičné plodiny v polyfunkčnom
osevnom postupe,
- implementácia
environmentálnych
aspektov
a
hodnotenie
dopadov
agroenvironmentálnych opatrení v udržateľnom poľnohospodárstve,
- biologické vlastnosti inváznych druhov rastlín a návrh riešenia regulácie
zaburinenosti.
- hodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych vlastností liečivých a aromatických rastlín
KFR
Tradičné témy:
- mechanizmy regulácie primárnych procesov fotosyntézy a tvorby biomasy
v podmienkach nepriaznivých abiotických faktorov (sucho, vysoká teplota, silné
žiarenie),
- fotosyntetická efektívnosť a produktivita strategických plodín a drevín, efektívnosť
využitia vody pre tvorbu biomasy,
- suchovzdornosť a termotolerancia genetických zdrojov pšenice a jačmeňa.
Nové témy:
- kvantitatívna analýza rastlinného fenotypu (štruktúry a funkcií rastlín): metóda
rozvíjaná vrámci celoškolského projektu ŠF EU „Vybudovanie výskumného centra
„AgroBioTech", projekt číslo 26220220180“, v roku 2015 bude mať projektom
zabezpečenú podporu aj v infraštruktúre inštaláciou fenotypovacej linky
v novobudovanom Centre výskumu SPU Nitra; metóda a prístrojové zabezpečenie
jedinečné v SR,
-
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regulácia difúznych procesov vo fotosyntéze - vodivosti mezofylu pre tok CO2 v liste:
metóda aplikovaná v projekte APVV-0661-10 (2011 – 2014); podporená prístrojovou
technikou, ktorú katedra už má k dispozícii; metóda jedinečná v SR,
- regulácia fotochemických procesov na úrovni elektrónového transportu a využitia jeho
energie medzi fotosystémom II a fotosystémom I počas fotosyntézy v chloroplastoch:
metóda využívajúca spektrálny fluorimeter JTS-10 v kombinácii s modulovaným
fluorimetrom DUAL PAM, ktoré už má katedra k dispozícii; metóda rozvíjaná v
projekte APVV-0197-10 (2011 – 2014); metóda jedinečná v SR,
- regulácia produkcie sekundárnych metabolitov v netradičných plodinách (rastlinách)
využiteľných vo výžive, farmaceutickom priemysle a v adaptabilite plodín na
extrémne podmienky pestovania, a pod. (molekulárne a biochemické metódy
v kombinácii s ekofyziologickými metódami v spolupráci s partnermi).
IOBBB
Tradičné témy:
- sústreďovanie, množenie, hodnotenie, klasifikácia, katalogizácia a uchovávanie
genetických zdrojov z klasických a menej využívaných druhov;
- hodnotenie výživovej kvality rastlinných produktov,
- hodnotenie morfologických znakov a kvality obnôžkového peľu.
Nové témy:
- determinácia vplyvu aktivovanej a deaktivovanej vody na množenie, rast a vývin
rastlín s praktickým využitím v šľachtení menej využívaných druhov rastlín;
- novošľachtenie menej využívaných druhov rastlín;
- hodnotenie výživovej a terapeutickej kvality rastlinných produktov;
- determinácia procesu formovania kvality rastlinných produktov pre využitie vo výžive
človeka;
- hodnotenie kvality pergy,
- detekcia a selekcia genetických zdrojov pre biologicky aktívne komponenty a prírodné
farbivá.
KVĽ
Tradičné témy:
- hodnotenie rizikových faktorov civilizačných chorôb,
- účinky konzumácie vybraných potravín a surovín na nutričné a zdravotné parametre,
- hodnotenie nutričných parametrov a zdravotných ukazovateľov v prevencii chorôb
(vrátane antioxidačných vlastností),
- monitoring stravovacích zvyklostí vybraných skupín, ale i celej populácie SR,
- stanovovanie obsahu bioaktívnych látok (vrátane antioxidantov) v potravinách
a surovinách pre výživu ľudí.
Nové témy:
- nový celkový pohľad na stravovacie návyky jednotlivých regiónov Slovenka, aj
s možnosťami nielen frekvenčného vyhodnotenia, ale i s kvantitatívnym a čiastočne i s
kvalitatívnym vyhodnotením prijímaných živín,
- odhad rizika osteoporotických fraktúr, resp. výskytu osteopénie a osteoporózy v
populácii, najmä v súvislosti s výživou,
- meranie antioxidačných vlastností v sledovaných surovinách a potravinových zdrojoch
z rozličných prírodných a agroekologických podmienok,
- vývovoj nových potravín s pridanou hodnotou a overovanie ich účinkov na ľudský
organizmus,
- monitoring a vyhodnotenie nutričného a zdravotného stavu športovcov,
- určovanie vplyvu telesnej stavby a výživy na výkonnosť športovcov,
- monitoring a vyhodnotenie výživy, nutričného a zdravotného stav detí a adolescentov
-
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-

overovanie účinkov konzumácie extraktov z netradičných potravinových zdrojov a
potravín s pridanou hodnotou na biochemické parametre krvného séra a zdravie ľudí,
meranie bazálneho metabolizmu a vykonávanie záťažových spiroergometrických
vyšetrení.

KGŠR
Tradičné témy:
- diverzita menej rozšírených druhov rastlín,
- ochrana genofondu rastlín,
- genetika somatickej bunky v pletivových kultúrach rastlín.
Nové témy:
- mapovanie genómu rastlín pomocou nestabilných pozícií (retrotranspozómy),
- využitie genomických postupov v analýzach DNA oblastí a DNA polymorfizmu,
- výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti,
- výskum a ochrana pôvodných potravinových zdrojov pre agrolesnícke produkčné
pestovateľské systémy.
- štúdium posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice genetickými
technológiami,
- výskum molekulových markérov na báze miRNA.
KOR
Tradičné témy:
- ochrana obilnín a štúdium patosystémov fuzariózy klasov a zŕn,
- štúdium výskytu, epidemiológie a ochrany repky proti chorobám a škodcom,
- využitie a environmentálne aspekty pestovania GMO (BT) kukurice na Slovensku,
- štúdium parazitoidov a biologickej ochrany proti parazitickým a poľným burinám,
- štúdium biologickej a integrovanej ochrany poľnohospodárskych plodín a viniča,
- choroby a škodcovia v porastoch energetických vŕb.
Nové témy:
- ekológia vinohradov s rôznym spôsobom hospodárenia (nový projekt v rámci
spolupráce Maďarsko-Slovensko),
- biologické metódy ochrany proti burinám (dva nové projekty EÚ COST),
- regulácia inváznej, alergénnej buriny, ambrozie palinolistej (COST).
KPG
Tradičné témy:
- sledovane zmien v obsahoch a kvalite organickej hmoty v pôdach Slovenska pod
vplyvom rôznych systémov hospodárenia a hnojenia rastlinnými zvyškami,
- sekvestrácia organického uhlíka v pôdach SR,
- pôdna organická hmota a ekosystémové zložky.
Nové témy:
- zisťovanie vplyvu introdukovaných a domácich druhov drevín na chemické, fyzikálne
a biologické vlastnosti pôdy.
- zisťovanie vlastnosti pôd vo vinohradníckych oblastiach Slovenska.
- posudzovanie vzájomných vzťahov medzi chemizmom pôd, organickou hmotou
a pôdnou štruktúrou,
- mechanizmy stabilizácie pôdnej organickej hmoty vo vzťahu k modelovaniu jej zmien
v pôdnych ekosystémoch s využitím známych modelov (ROTH-C) v náväznosti na
klimatickú zmenu,
- optimalizácia pôdneho manažmentu v súvislosti so zmenami vlastností pôd,
- sledovanie dynamiky a mechanizmov agregačných procesov v rôznych pôdnych
typoch.
KŠZ
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Tradičné témy:
- etológia a welfare hospodárskych zvierat, štúdium fyziologických parametrov stresu
HZ, metódy diferenciácie stres odolných typov zvierat,
- hodnotenie technologických podmienok chovu hospodárskych zvierat,
- šľachtenie nových plemien HZ a definovanie ich úžitkových parametrov,
- hodnotenie ukazovateľov výkrmovosti a jatočnej hodnoty ošípaných,
- kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory,
výživu, techniku a technológiu chovu,
- produkcia kvalitného teľacieho mäsa rôznych plemien pri rozdielnej hmotnosti a
systémoch výživy,
- optimalizácia systémov chovu a šľachtenie dojných plemien oviec, štúdium
morfologických a funkčných vlastností vemien bahníc,
- hodnotenie nepriamych úžitkových vlastnosti hovädzieho dobytka,
- testovanie výkonnosti športových koní, geneticko-plemenárske parametre v selekcii
hospodárskych zvierat.
Nové témy
- využitie ultrasonografie pri hodnotení morfometrických štruktúr vemien dojníc a
bahníc,
- hodnotenie pohybovej aktivity a prežúvania vo vzťahu k reprodukčnému cyklu
a zdravotnému stavu dojníc,
- kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory,
výživu, techniku a technológiu chovu,
- komplexná analýza kvality ľahkých a ťažkých jatočných jahniat produkovaných na
Slovensku pri rôznych produkčných systémoch chovu, s ohľadom na jatočné,
fyzikálno-chemickýé a organoleptické vlastností mäsa a tuku,
- výskum vplyvu klimatických zmien na etologické, fyziologické a produkčné
parametre zvierat, výskum nových biochemických markerov expresie proteínových
systémov odolnosti a imunity zvierat,
- vplyv záťaže a výživy na výkonnosť koní,
- hodnotenie vzťahu hladiny voľného testosterónu v slinách, správania v teste open field
a k dĺžke prstov prednej končatiny ošípaných,
- možnosti stimulácie imunitného systému hospodárskych zvierat,
- vplyv temperamentu na výkonnosť športových koní.
KTEKP
Tradičné témy:
- trávniky v podmienkach nízkych vstupov,
- renovácia trvalých trávnych porastov,
- sledovanie vplyvu klimatických zmien na trávny porast,
- dočasné trávne porasty na báze naturálnych osív.
Nové témy: KVD
Tradičné témy:
- sledovanie štrukturálnych a funkčných zmien v tkanivách v dôsledku účinkov
toxických aj prirodzených látok,
- hodnotenie úrovne hygieny získavania mlieka a welfare dojníc a bahníc,
- identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných
bunkách hovädzieho dobytka.
Nové témy:
- hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému
a chovateľskému prostrediu,
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- štúdium vzťahov medzi zdravtným stavom paznechtov a zdravím vemena dojných
zvierat (dojnice, bahnice).
KVZ
Tradičné témy:
- výživa zvierat v podmienkach globalizácie a ekologizácie,
- efektivita využívania živín vo výžive hospodárskych zvierat,
- vplyv úpravy krmív na ich výživnú hodnotu a dietetické vlastnosti,
- zvyšovanie transformácie živín v produkcii živočíšnych potravín,
- udržateľná produkcia bezpečných potravín živočíšneho pôvodu,
- eliminácia ekologických rizík v živočíšnej produkcii.
Nové témy:
- zvýšenie nutričnej hodnoty živočíšnych produktov využívaním domácich
surovinových zdrojov,
- eliminácia mykotoxickej kontaminácie objemových a jadrových krmív vplyvom
anorganických, biologických a chemických konzervačných aditív,
- determinácia kvalitatívnych parametrov objemových krmovín pri produkcii
konzervovaných objemových krmív,
- zvýšenie obsahu bioaktívnych mastných kyselín v živočíšnych produktoch
prostredníctvom naturálnych krmív a druhotných surovín,
- zvýšenie využiteľnosti živín siláží rôznych hybridov kukurice pre zlepšenie
zdravotného stavu dojníc a efektívnejšiu produkciu mlieka.

-

Najvýznamnejšie (exkluzívne) poznatky na FAPZ z celoslovenského hľadiska

IOBBB
Technológia odberu pergy – získaný patent v spolupráci s Národnou univerzitou pre
prírodné a environmentálne vedy v Kyjeve, Ukrajina – číslo patentu: UA (11) 71320 (13)
U – technológia odberu pergy od včelstiev vo veľmi zjednodušenej forme.
KAVR
- vypracovanie kritérií hodnotenia výživy viniča hroznorodého a ovocných drevín na
základe listových analýz počas vegetácie uvedených plodín,
- kvantifikovanie pôsobenia inhibítorov nitrifikácie v dusíkatých a dusíkato – sírnych
hnojivách pri ich aplikovaní do obilnín, olejnín a okopanín,
- zistenie optimálnej dávky selénu na foliárnu výživu ozimnej pšenice, ovsa a jarného
jačmeňa s cieľom zabezpečenia požadovanej hladiny selénu v zrne uvedených obilnín.
KB
- získali sa poznatky o šírení sa nebezpečných druhov karanténnych burín (Ambrosia
artemissifolia, Panicum miliaceum subsp. agricola, P. miliaceum subsp. ruderale,
Sorghum halepense) a nástup nových druhov neofytov (napr. Geranium purpureum,
Dittrichia graveolens),
- získali sa poznatky o výskyte viacerých ohrozených a vzácnych druhov slovenskej
flóry, niektoré sa dajú využiť aj ako génové zdroje pre šľachtenie (Aegilops cylindrica,
Eragrostis pilosa, Trifolium angulatum, T. strictum atď.),
- analyzoval sa negatívny vplyv človeka na halofytné biotopy a overujú sa možnosti ich
obnovy,
- zistili sa poznatky o generatívnej reprodukcii vybraných druhov čeľ. Rosaceae
(Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, Prunus × fruticans etc. ).
KEZ
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-

KFR
-

-

-

-

poznatky o kvalite vody v rôznych biotopoch mokradí,
biodiverzite Carabidae a Sirphidae v rôznych ekosystémoch poľnohospodárskej
krajiny,
kvalite sedimentov a bioprístupných koncentráciách rizikových prvkov, ktoré môžu
negatívne ovplyvniť organizmy v najvýznamnejších antropogénne ovplyvnených
oblastiach SR.
úloha cyklického transportu elektrónov potvrdená v ochrane fotosystému II pred
škodlivým účinkom dlhodobého sucha a vysokej teploty u pšenice (Brestic M. et al,
Springer, 2014, kapitola v zahraničnej monografii a Zivcak M. et al., Journal of
Photochemistry and Photobiology, 137, 2014, 107-115); metóda uplatňovaná
v katedrálnom výskume a v projektoch,
kvantifikácia podielu stomatickej a mezofylovej limitácie fotosyntetickej asimilácie
CO2 (1 ukončená doktorandská práca v roku 2014 – Ing. P. Dreveňáková; 1 vedecký
článok autorov Gábriš M. et al. podaný v januári 2015 do Annals of Botany (WOS,
CC), 1 vedecký článok autorov Dreveňáková P. et al. pre Theoretical and
Experimental Plant Physiology (WOS) v príprave; uvedená metóda uplatňovaná v
katedrálnych projektoch),
potvrdená regulačná úloha glutamín syntetázy v kontrole fotosyntetických reakcií
jačmeňa z podmienok fotoinhibičného ožiarenia (Brestic M. et al, Plant Physiology
and Biochemistry, Vol. 81, 2014, 16-25; WOS, CC),
potvrdená antioxidačná kapacita fenolických substancií v ochranej funkcii proti
kyslíkovým radikálom u druhov Trichilia emetica a Opilia amentacea (Evidence-based
Complementary and Alternative Medicine; WOS), metóda rozvíjaná v spolupráci so
zahraničnými partnermi.

KGPB
- zostavenie panelu 14 SNPs markérov pre produkciu mlieka, rast, kvalitu mäsa,
reprodukciu a dlhovekosť hovädzieho dobytka,
- zostavenie panelu 6 SNPs markérov pre jatočné a výkrmové vlastnosti ošípaných,
- zostavenie panelu 14 SNPs markérov pre hodnotenie výkonnosti koní,
- na základe mikrosatelitov a Illumina BovineSNP50 Bead čipu bola analyzovaná
diverzita populácií HD, husí a voľne žijúcich druhov,
- významné sú výsledky publikované v 3 zahraničných karentovaných časopisoch.
KHMHZ
- vyhodnotenie príčin úhynov včelstiev v sezónach 2009 až 2013 (podľa jednotnej
metodiky),
- biodiverzita ohrozených populácií plemien hrabavej a vodnej hydiny,
- kontaminácia voľne žijúcej zveri cudzorodými látkami,
- vyhodnocovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov ichtyofauny.
KOR
- na KOR sa dosiahli významné výsledky v prieskume populácií fuzárií, rozšírení
jednotlivých foriem fuzarióz a účinnosti rôznych spôsobov ochrany proti nim na
Slovensku. Výsledky boli publikované vo vedeckej monografii.
- boli získané významné výsledky o vplyve GMO kukurice na populácie rôznych
druhov hmyzu v poľnohospodárskej krajine s pestovanou GMO kukuricou,
- bol zostavený prehľad výskytu škodlivých činiteľov na slnečnici ročnej, ako aj
jednotlivé stratégie a formy účinnej ochrany proti nim,
- identifikovali sa najvýznamnejšie druhy živočíšnych škodcov a rastlinných chorôb
v porastoch energetických vŕb pestovaných na ornej pôde v podmienkach Slovenska.
(ide o prvú štúdiu).
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KPG

-

-

významné sú poznatky z oblasti sorpčnej schopnosti samotnej organickej hmoty
v závislosti od spôsobu hospodárenia v rodiacom vinohrade (odpublikované
v zahraničnom vedeckom časopise v databáze CC a IF),
zosumarizovanie vzájomných vzťahov medzi pôdnou organickou hmotou
a štruktúrnosťou v rôznych pôdnych typoch a rôznych spôsoboch hospodárenia vo
vinohradníckych pôdach (odpublikované v zahraničnom vedeckom časopise
v databáze CC a IF).

KRV
Významným prínosom sú poznatky o reakcii plodín na nové technológie v obrábaní
pôdy, týkajúce sa najmä minimálnych a pôdoochranných technológií v konkrétnych
pestovateľských podmienkach.
KŠZ
- v praxi boli realizované významné poznatky v oblasti etológie a welfare chovu zvierat
pri zdokonaľovaní chovateľského prostredia jednotlivých druhov hospodárskych
zvierat (praktický význam - zlepšovanie welfare hospodárskych zvierat),
- experimentálne boli overené vlyvy vysokej teploty prostredia na fyziologické,
etologické a produkčné vlastnosti ošípaných vo výkrme,
- boli vypracované nové metodiky pre stanovenie biologických markérov a ich systém
spracovania a odberu pre účely určenia strescitlivosti pri vybraných druhoch
hospodárskych zvierat,
- v rámci chovu hovädzieho dobytka pri výskume a hodnotení nepriamych úžitkových
vlastností boli prijaté a sú prakticky využívané celoštátne metodiky hodnotenia
dojiteľnosti, priebehu pôrodov kráv a podielu mŕtvonarodených teliat a dlhovekosti
dojníc. Realizátor: Plemenárske služby SR a Zväzy chovateľov hovädzieho dobytka
(význam spočíva v celospoločenskom zlepšení ekonomiky chovu hovädzieho dobytka
a kompatibility uvedených metodík s chovateľsky vyspelými krajinami hovädzieho
dobytka),
- po prvýkrát sa na Slovensku využila ultrasonografická metóda pre hodnotenie
vnútorných štruktúr ceckov a výskum morfometrických štrukúr vemien a ceckov
dojníc s využitím ultrasonografie vo vzťahu k dojiteľnosti a zdravotnému stavu
vemien dojníc (nepriamy prínos -. zlepšenie zdravotného stavu vemien dojníc
a kvality produkovaného kravského mlieka, využitie výsledkov ako selekčné kritérium
pri šľachtení hovädzieho dobytka),
- prebieha proces vytvorenia metodiky pre produkciu špecifickej značkovej potraviny bravčového mäsa, ktorého kvalita bola ovplyvnená skrmovaním organických foriem
vybraných mikroprvkov - selén, chróm, zinok (obohatenie trhu Slovenska o značkové
bravčové mäso, pozitívny vplyv na zdravotný stav ľudí),
- prebieha proces vytvorenia syntetickej populácie vysokoúžitkových dojných oviec
(slovenskej dojnej ovce) na Slovensku, pracovník KŠZ doc. RNDr. M. Margetín, PhD.
koordinuje proces tvorby nového vysokoúžitkového plemena oviec na Slovensku
(celospoločenský a kultúrny význam - vyšľachtenie nového plemena dojnej ovce na
Slovensku),
- bola vypracovaná metodika hodnotenia mechaniky pohybu koní, podľa ktorej sa
realizuje hodnotenie mechaniky pohybu teplokrvných koní na Slovensku (prínos pre
šľachtenie a hodnotenie výkonnosti športových koní na Slovensku),
- vypracovanie programu PRV „Dobré životné podmienky zvierat„ pre obdobie 2014 –
2020 v rámci vyžiadanej expertízy MP RV SR.
KTEKP
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Významné sú poznatky vyplývajúce zo sledovania klimatických zmien na floristické
zloženie TTP i kvalitu trávnikov.
KUPH
Zhodnotenie environmentálnych dopadov a implementácie agroenvironmentálnych
opatrení na pôdu a biodiverzitu. Vedecké zhodnotenie používaných opatrení pre ďalšie
smerovanie implementácie environmentálnych záujmov do SPP.
Rozšírením pestovateľských plôch v rokoch 2013, 2014 sa Silybum marianum stal
najpestovanejšou liečivou rastlinou na Slovensku. Na základe výsledkov výskumu
prvkov pestovateľskej technológie s vynikajúcou možnosťou odbytovania pre
farmaceutické spracovanie sa Silybum marianum stal aj vplyvom diplomantov končiacich
na katedre zaujímavou minoritnou rastlinou pre špeciálnu rastlinnú produkciu v SR.
KVD
- zistenie vzťahu medzi selénom a diazinonom k aktivite nervového systému pri prenose
nervových vzruchov (selén zhoršuje neurotoxické účinky diazinonu),
- vzájomné negatívne pôsobenie selénu a diazinonu na mikroskopickú stavbu kostí
(kombinácia oboch látok ako rizikový faktor pri osteoporóze),
- makroskopické a mikroskopické zmeny v kostnom tkanive po príjme selénu per os
(škodlivý účinok selénu na stavbu kosti),
- dávkovo závislé účinky peľu na sliznicu tenkého čreva zväčšením a zhustením rias
(zlepšenie absorpčnej schopnosti tenkého čreva),
- zmeny sekrečnej aktivity a apoptotických zmien vo vaječníku po konzumácii peľu
(peľ reguluje ovariálne funkcie),
- reakcia bahníc na podmienky dojenia počas stresovej záťaže (zistená vysoká
individuálna variabilita, ktorá je zapríčinená rozdielnou vnímavosťou jedinca na
podnety prichádzajúce z vemena vyvolané dojacou technikou),
- význam reflexu ejekcie mlieka bahníc pred nasadením dojacej súpravy na vemeno
(vznik reflex významne mení parametre dojiteľnosti a zloženie mlieka, čo je potrebné
zohľadniť pri interpretácii výsledkov kontroly úžitkovosti bahníc našich plemien –
Cigája a Zošľachtená Valaška),
- poruchy reprodukcie kráv - vplyv Histophilus somni ako príčina reprodukčných
porúch kráv – monografia prvá práca tohto druhu v SR,
- ekofarmaká v prevencii popôrodných infekcií kráv,
- kadmium spôsobuje redistribúciu selénu v živočíšnom organizme najmä v pečeni,
obličkách, tukovom a svalovom tkanive,
- zvýšený perorálny príjem a akumulácia kadmia a selénu v organizme negatívne
ovplyvňuje najvýznamnejšie parametre pohyblivosti spermií. Tento účinok je
výraznejší, ako po jednorazovom intraperitoneálnom podaní prvkov individuálne.
KVZ
- konzervačné aditíva dokážu čiastočne eliminovať výskyt a koncentráciu skladových
druhov mykotoxínov,
- silážne hybridy kukurice siatej sa vyznačujú významnými rozdielmi v obsahu živín,
fermentačnej kvalite a stráviteľnosti,
- kŕmne aditíva zvyšujú nutričnú hodnotu hydinového mäsa a znižujú obsah
cholesterolu v žĺtku konzumných vajec,
- biologické kŕmne aditíva pozitívne ovplyvňujú profil mastných kyselín v hydinovom
mäse a konzumných vajciach,
- vo výžive potravinových druhov zvierat sú v podmienkach Slovenska využiteľné aj
netradičné kŕmne rastlinné aditíva na báze napr. Rhus coriaria L., alebo Lactuca
seriola,
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vplyvom chránenej výživy bachorových mikroorganizmov je možné dosiahnuť vyššiu
produkciu mlieka s vyšším obsahom tuku a zároveň je možné dosiahnuť nižšiu
potrebu importovaných bielkovinových krmív (kvalita potravín živočíšneho pôvodu,
udržateľnosť živočíšnej produkcie).

KGŠR
- na katedre bola vypracovaná a odpublikovaná (CC časopis) „nová metodika real-time
PCR detekcie alergénu CorA profilínu peľu liesky“ (vytvorená metodika umožní
rýchle a efektívne stanovenie úrovne expresie CorA profilínu pre účely sledovania a
vyhodnocovania polinóz spôsobovaných lieskami).
- Katedra v spolupráci s Mikrobiologickým ústavom AV ČR Praha vytvorila „nové
metodiky molekulárnej identifikácie hospodársky významných ektomykoráznych
drukov húb „Tuber aestivum a Choiromyces meandriformis“. Metodika je využiteľná
pri kontrole kvality sadivového materiálu a posudzovaní vývoja mykoríz a myceliálnej
kolonizácie pôdy v pestovateľských výsadbách. ITS sekvencie (9 sekvencií vzoriek
plodníc zo Slovenska) boli zaslané do databázy European Nucleotide Archive (ENA)
a sú dostupné na: http://www.straininfo.net/sequences/HQ285315/browser/embl/.
Publikované v CC časopise.
- Katedra
v spolupráci
odpublikovala
v NCBI
databáze
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KF826287.1) ITS sekvenciu jakonu a k nej
nadväzujúci protokol autentifikácie tejto rastliny v zmesnom materiáli vo WOS
časopise.
Najúspešnejšie pracoviská a pracovníci v získavaní grantov
Poradie pracovísk FAPZ podľa počtu riešených projektov v roku 2014
Pracovisko Počet projektov riešených v roku 2014*
KOR
7
KVD
4
IOBBB
4
KŠZ
3
KUPH
3
KRV
3
KAVR
2
KGPB
2
KGŠR
2
KVZ
2
KPG
2
KVĽ
2
KHMHZ
1
KTEKP
1
KB
1
KFR
0
KEZ
0
* započítané boli hlavné projekty (vedecké + KEGA + iné), kde vedúcim projektu je
pracovník katedry + účasť na RP
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Poradie pracovníkov FAPZ podľa počtu riešených projektov v roku 2014
Počet projektov riešených v roku 2014*
Pracovisko
Doc. J. Brindza
4
Prof. Ľ. Cagáň
3
Ing. P. Tóth
3
Dr.h.c.Prof. D. Bíro
2
Doc. R. Toman
2
Prof. O. Debrecéni
1
Prof. P. Kováčik
1
Prof. A. Trakovická
1
Doc. K. Hudec
1
Doc. J. Žiarovská
1
Doc. L. Ducsay
1
Doc. J. Candrák
1
Prof. T. Baranec
1
Ing. M. Miko
1
Doc. E. Candráková
1
Doc. N. Polláková
1
Doc. E. Tobiášová
1
Prof. J. Mlynek
1
Doc. M. Habánová
1
Doc. Ľ. Vozár
1
Prof. V. Tančin
1
Prof. M. Halo
1
Prof. M. Lacko -Bartošová
1
Doc. M. Macák
1
Ing. K. Fatrcová-Šramková
1
Ing. R. Chlebo
1
Prof. V. Pačuta
1
Doc. E.Candráková
1
Doc. I. Černý
1
Doc. M. Margetín
1

Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

* započítané boli hlavné projekty (VEGA + KEGA + iné), kde vedúcim projektu je pracovník
katedry + účasť na RP

-

Účasť na operačných programoch VaV štrukturálnych fondov

1. Číslo a názov projektu: ITEBIO - IITMS 26220220115 (1) Podpora inovácie
technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí– výskumný projekt
riešený na základe podpory operačného programu
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2010 – 2014
Výsledky: Overené množiteľské a pestovateľské technológie a biologické zvláštnosti
netradičných poľných a ovocných druhov v podmienkach Slovenska vhodných pre
ekologické poľnohospodárstvo, produkciu biopotravín, nových surovín pre rôzne
priemyselné využitie, zlepšovania zdravotného stavu obyvateľstva a sociálnoekonomického rozvoja vidieka. Zhodnotené nové produkty menej využívaných
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rastlinných druhov a inovovaných potravinových výrobkov s charakterizáciou ich
biologickej, biochemickej, nutričnej, fytoprotektívnej a hygienickej hodnoty.
2. Názov projektu: Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech" – ITMS
26220220180
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Rektor SPU
- supervisor projektu; doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc., KE FEM - projektový manažér
Obdobie riešenia: 2013-2015
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): katedry FAPZ a iných fakúlt SPU, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín v Nitre.
Výsledky: V roku 2013 zabezpečili výskumné kolektívy priestorové a technické
požiadavky pre špeciálne laboratória, výber prístrojovej tetechniky a materiálu a prípravu
koncepcii špeciálnych laboratórií. Výskumné kolektívy súčasne pripravujú rozšírenie
materiálno-technockej základne už zriadeného Excelentného centra pre ochranu
a využívania agrobiodiverzity a zároveň formovanie základne pre realizáciu aplikovaného
výskumu v rámci zriaďovaného transfér centra.
3. Názov projektu: Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na
environmentální techniky v chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Jiří Skládanka, PhD.; Ústav výživy
zvířat a pícninářství, Mendelova univerzita v Brne
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z FAPZ: prof. Ing. Ján Jančovič, PhD.; doc. Ing. Ľuboš
Vozár, PhD.; Ing. Peter Kovár, PhD., prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Obdobie riešenia: 1.9.2012 – 31.8.2014
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): IdeaHELP o.p.s.; Vysoké učení technické
v Brne; Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein; Uniwersitet Przyrodniczy
w Poznaniu
Výstupy: knižná publikácia Skládanka a kol. - Chov českého strakatého skotu, MU Brno,
2014. Spoluautor: prof. Ing. Peter Strapák, PhD., kapitola v knihe „Šlechtění skotu“
4. Číslo a názov projektu: ITMS 25 110 320 104 Inovácia skúšobných metód
a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života.
Výskumný projekt riešený ako zmluvná zákazka skupinou dodávateľov pod
koordináciou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako lídra na základe
verejnej súťaže uverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 44/2014 dňa
04.3.2014, pod zn. 2704 – MSS - – výskumný projekt riešený na základe podpory
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - (OP KaHR)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2014 – 2015
Výsledky: Cieľom je vyhľadávanie, výber, spoznávanie biologických a pestovateľských
zvláštností a charakterizácia variability hospodársky významných znakov aj z menej
známych, zabudnutých a nevyužívaných druhov rastlín a ich genetických zdrojov pre
využitie ich špecifických rastlinných orgánov a produktov ako potenciálnych zdrojov
známych ako aj nových biologicky aktívnych komponentov pre praktické využitie
v potravinárstve, kŕmení hospodárskych zvierat, kozmetike, farmaceutike, bioenergetike,
integrovanej ochrane rastlín, pri riešení aktuálnych problémov životného prostredia
a v iných oblastiach, ktoré môžu významnou mierou ovplyvniť zdravie obyvateľstva
a ich kvalitu života elimináciou negatívnych zložiek životného prostredia.
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Centrá excelencie – ich dopad na skvalitnenie výskumnej činnosti fakulty

1. Názov centra: ECOVA - Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity
(kód ITMS projektu 26220120015)
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Lokalizácia (pracovisko/á): Projekt ECOVA je lokalizovaný na katedrách a Inštitúte
ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) Fakulty agrobiológie
a potravinových zdrojov (FAPZ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU
v Nitre).
Charakteristika centra: Ochrana a využívanie agrobiodiverzity rastlín a zvierat
Ciele centra: Cieľom projektu ECOVA je podpora zvyšovania kvality excelentného
výskumu a sietí excelentných pracovísk vo výskume z oblasti trvalo udržateľného
využívania a ochrany agrobiodiverzity so strategickým významom pre ďalší rozvoj
hospodárstva a spoločnosti. Špecifické ciele sú:
(a) zvýšenie kvality výskumného pracoviska a podpora excelentného výskumu pre
uchovanie a využívanie agrobiodiverzity s cieľom realizácie potravinovej bezpečnosti
a produkcie ekopotravín,
(b) zvyšovanie kvality výskumného pracoviska a podpora excelentnosti výskumu
v oblasti konzervovania, ochrany, udržania a systematického využívania zvierat a obnovu
a rozširovanie prírodného prostredia,
(c) podpora budovania a využívania informačných a komunikačných technológií pre
jednotný výskumný a vzdelávací priestor v oblasti agrobiodiverzity a bioinformatiky.
Dopad (prínos) centra na VVČ FAPZ:
Projektom sa vytvára technologická a personálna podpora centra excelentnosti, ktoré
slúži širokej odbornej a laickej verejnosti, študentom, pedagogickým a výskumným
pracovníkom.
Aktivity projektu, ktoré slúžia na dosiahnutie stanovených cieľov sú:
 Podpora technickej inovácie laboratórií pre určovanie hospodárskej hodnoty
genetických zdrojov rastlín.
 Biológia uchovávania agrobiodiverzity.
 Agrobiodiverzita rastlín v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve.
 Hodnotenie a monitorovanie populácií genetických zdrojov zvierat.
 Uchovanie agrobiodiverzity v chovoch hospodárskych zvierat.
 Agrobiodiverzita vo výžive hospodárskych zvierat a kvalite produktov.
 Návrh a vytvorenie databázy genetických zdrojov rastlín, živočíchov a ich produktov.
Aktivity projektu smerujú k vytvoreniu, personálnemu zabezpečeniu a k podpore
významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. Centrum excelentnosti je
využívané na vedecké a výskumné projekty, slúži na ďalšie pripravované výskumné
aktivity. Aktivitami projektu sa zabezpečuje technologická vyspelosť pracoviska a jeho
priblíženie k medzinárodným vedeckým inštitúciám.
2. Názov centra: ECOVA PLUS - Excelentné centrum ochrany a využívania
agrobiodiverzity Plus
Lokalizácia: Projekt ECOVAplus je lokalizovaný na katedrách a Inštitúte ochrany
biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB) Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov (FAPZ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU v Nitre).
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Ciele centra: ECOVAplus je podpora excelentného centra ochrany a využívania
agrobiodiverzity so zameraním na oblasť so strategickým významom pre ďalší rozvoj
hospodárstva a spoločnosti. Špecifické ciele projektu sú:
(a) budovanie infraštruktúry výskumu a podpora koncentrácie najlepších výskumných
kolektívov do monotematického centra ochrany a využívania agrobiodiverzity,
(b) podpora integrácie centra excelentnosti do medzinárodnej spolupráce vo výskume
a podpora významných vývojových projektov v oblasti biodiverzity,
(c) vytvorenie moderných foriem komunikácie, virtuálnej mobility, systému
vzdelávania, technického a programového prepojenia jednotlivých pracovísk centra.
Dopad (prínos) centra na VVČ FAPZ:
V rámci projektu Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity –
prijímateľa SPU v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - sa sledoval
merateľný ukazovateľ výsledku projektu -počet publikácií v nekarentovaných časopisoch.
V rámci tohto ukazovateľa bola naplánovaná hodnota 14 publikácií. Počas realizácie
projektu sa MU naplnil na 23,17 publikácií t.j. na 165,50 percent. Tento ukazovateľ
výsledku aj po skončení projektu zostal zachovaný.
Monitorovaným dopadom v rámci projektu bol - počet publikácií v nekarentovaných
časopisoch. Plánovanou hodnotou do roku 2016 je publikovať 28 článkov. Dopad bol
zatiaľ naplnený na 38,71 %, kedy počet publikovaných článkov v nekarentovaných
časopisoch je k 09/2013 12,34 článkov.
Projektový zámer SPU v Nitre vytvoril multiplikačný efekt pre priamych aj
nepriamych užívateľov výsledkov projektu. Priamymi užívateľmi výsledkov projektu sú
študenti a vedeckí zamestnanci univerzity, ktorým projekt priniesol zvýšenie kvality
poskytovaného vzdelávania, zvýšenie kvality výskumu a
vývoja. Nepriamymi
príjemcami, ktorí majú úžitok z projektu je mesto Nitra, nitriansky región, potenciálni
zamestnávatelia, ale aj poľnohospodárska a laická verejnosť, ktorá ťaží zo zvýšeného
štandardu kvality poskytovaného vzdelávania na pôde SPU v Nitre a zo samotných
výsledkov výskumu centra excelentnosti.
Projekt ECOVA v súčasnosti vytvára multiplikačný efekt na zdravie obyvateľstva
vzhľadom k zameraniu výskumu v centre excelentnosti na poľnohospodárstvo a
potravinárstvo a tiež prispieva k zlepšeniu kvality životného prostredia a to výskumom v
oblasti zachovania biologickej rôznorodosti (biodiverzita) ochranou genetických zdrojov
(rastliny, zvieratá) v agroekosystéme pre ich trvalo udržateľné využívanie, vytváranie
databáz o genetických zdrojoch (genetika, výživa, ochrana), využívanie genetických
zdrojov (potraviny, potravinové zdroje, bioenergetika), využitie genetických zdrojov v
programe rozvoja vidieka (úžitkové a okrasné druhy) vytváranie databáz o genetických
zdrojoch (genetika, výživa, zdravie zvierat), využívanie genetických zdrojov (potraviny,
ľahký priemysel), využitie genetických zdrojov v programe rozvoja vidieka a ochrany
genetických zdrojov zvierat.
3. Názov centra: Experimentálne centrum hospodárskych zvierat
Lokalizácia (pracovisko): Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ, SPU v Nitre
Charakteristika centra: ECHZ je exkluzívne pracovisko pre experimentovanie
s hospodárskymi zvieratami na úrovni fyziologických a biochemických parametrov
a mechanizmov stresu, kvalitných produktov a funkčných potravín.
Ciele centra: S využitím špičkového technického vybavenia etologického a
biochenického laboratória a laboratória kvality mäsa zabezpečuje komplexný výskum
etológie, welfare, biochemických ukazovateľov a záťaže hospodárskych zvierat, jatočnej
hodnoty a kvality bravčového a teľacieho mäsa, testovania mechaniky pohybu a vplyvu
záťaže na výkonnosť koní.
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Partneri: FBP SPU v Nitre, UVL Košice, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava,
Národný žrebčín Topoľčianky, Plemenárske služby SR Bratislava
Dopad (prínos) centra na VVČ FAPZ: Experimentálne centrum hospodárskych zvierat
predstavuje ucelenú organizačnú jednotku, v ktorej sa uskutočňuje koncentrovaný výskum
viacerých vedných oblastí - špeciálna zootechnika, výživa zvierat, fyziológia živočíchov,
tvorba životného prostredia a testovania výkonnosti športových
koní.
Činnosť
experimentálneho centra vychádza z riešenia vlastných vedecko-výskumných projektov,
resp. projektov ďalších pracovísk SPU v Nitre a iných pracovísk na Slovensku.

-

SÚHRN – návrhy pracovísk na opatrenia pre zvýšenie výkonnosti pracovísk
a zlepšenie kvality výskumu

-

zvýšiť počet vedecko-výskumných pracovníkov výhľadovo aj s ohľadom na
AgroBioTech Centrum,
vhodné by bolo zriadenie celofakultného pracoviska na pomoc pri písaní projektov
hlavne po formálnej a administratívnej stránke,
zlepšiť finančné zabezpečenie vedy a výskumu na Slovensku, zvýšiť podiel
finančných prostriedkov prideľovaných pre rozvoj vedy,
zlepšovať podmienky pre vedecko-výskumnú prácu z hľadiska materiálnotechnického a personálneho zabezpečenia (súvisí s finančnou poddimenzovanosťou
školstva, vedy a výskumu),
vo väčšom rozsahu využívať možnosti aktívnej zahraničnej spolupráce a zapojenie sa
do medzinárodných projektov výskumu.
fragmentácia výskumu na fakulte, ale aj na jednotlivých katedrách. Tento problém
stále pretrváva, a je jednou z hlavných príčin klesajúcej úspešnosti v podávaných
grantoch (VEGA, APVV, KEGA) za posledné roky,
riešenie kvality doktorandského štúdia pre skvalitnenie výstupov z vedeckej práce: cez
zvýšenie aktivity v prijímaní zahraničných doktorandov zo zahraničia, platených z
iných prostriedkov (napr. SAIA a pod.) na stredne až dlhodobé stáže, ktorí by posilnili
výskumnú a publikačnú aktivitu pracoviska,
podpora pracovísk, ktoré sa z hľadiska získavania finančných prostriedkov a výstupmi
z vedecko-výskumnej činnosti významne podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti
fakulty,
vytváranie fakultných (medzikatedrových) tímov schopných uchádzať sa o národné
a medzinárodné výskumné projekty s vyšším finančným potenciálom,
motivácia doktorandov a školiteľov publikovať získané výsledky aj vo forme vedeckej
monografie,
zvýšenie využívania unikátnych fakultných pracovísk pri zabezpečovaní realizácie
biologických experimentov prostredníctvom vypisovania spoločných tém dizertačných
prác (medziodborových).
finančná podpora pri publikovaní článkov do impaktovaných časopisov,

-

-

-

-

-

-
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3. Postavenie vedeckovýskumnej
v medzinárodnom meradle


práce

pracovísk

FAPZ

SPU

Témy a pracoviská FAPZ najkompatibilnejšie s prioritnými oblasťami EÚ

KGPB
1. Téma: APVV-0197-10:
Väzba témy na projekty: APVV-SK-AT-0012-10: Genetická diverzita plemien dobytka
a koní., vedúci - prof.Ing.O.Kadlečík,CSc., KGPB, partnerom projektu bola BOKU
Viedeň, obdobie riešenia:2011-2012
2. Téma: Dairy Care Action
Väzba témy na projekty: COST Action FA1308 www.dairycareaction.org
IOBBB
Téma: Introdukcia, rozširovanie a využívanie menej druhov rastlín pre zlepšenie výživy,
zdravia a kvality života
Kompatibilita na prioritnú oblasť: potravinová bezpečnosť, udržateľné
poľnohospodárstvo, a bioekonomika;
Väzba témy na projekty:
Ukr/SR/SPU3/08 Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu (2008-2014)
Ukr/SR/SPU1/08 Netradičné druhy rastlín a ich produkty v kvalite života (2008-2014)
IITMS 26220220115 (1) Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín
pre zdravú výživu ľudí– výskumný projekt riešený v rámci Excelentného centra ochrany a
využívania agrobiodiverzity na základe podpory operačného programu
ITMS 25 110 320 104 Inovácia skúšobných metód a postupov na detekciu zdrojov
bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života - výskumný projekt riešený ako
zmluvná zákazka skupinou dodávateľov pod koordináciou Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre ako lídra na základe verejnej súťaže uverejnenej vo Vestníku Úradu
pre verejné obstarávanie č. 44/2014 dňa 04.3.2014, pod zn. 2704 – MSS - – výskumný
projekt riešený na základe podpory operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast - (OP KaHR)
KHMHZ
Téma: Prevencia strát včelstiev
Kompatibilita na prioritnú oblasť: Agriculture, Food Security and Climate Change
Väzba témy na projekty: COST projekt - Action FA0803: Prevention of honeybee
Colony Losses (COLOSS), projekt ukončený 2013, partneri z vyše 60 krajín sveta
spolupracujú naďalej.
KŠZ
Téma: Welfare hospodárskych zvierat
Kompatibilita na prioritnú oblasť: KBBE.2010.1.3-04: Improving integration in farm
animal welfare research in an enlarged Europe - Call: FP7-KBBE-2010-4
Väzba témy na projekty: 1. Animal Welfare Research in an enlarged Europe –AWARE,
hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., Výskumný ústav
živočíšnej výroby Praha Uhřiněves, ČR.
2. Kvalita a bezpečnosť potravín, SPP EU 2014 2020
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3. Kompenzácia vplyvov klimatických zmien na poľnohospodársku výrobu SPP EU, 2014
- 2020
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: prof. O. Debrecéni, CSc., prof. Ing. J.
Mlynek, CSc., prof. Ing. Marko Halo, PhD., prof. Ing. Peter Strapák, PhD., doc. Ing. Mgr.
Peter Juhás, PhD.
Obdobie riešenia: 2014 - 2020



Aktuálna účasť na rámcových programoch EÚ

1. Názov projektu: 7RP RTD (podpogram KBBE) 289706 Zhodnotenie a monitoring
vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy /Assessing and Monitoring
the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems/.
Zodpovedný vedúci projektu, pracovisko: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., KOR
Hlavný koordinátor: National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable
Economic Development (ENEA), Italy
Obdobie riešenia: 1. 12. 2011-30.10.2015
Partnerské
organizácie
(spoluriešitelia):
ENEA,
Aarhus
University,
AGROBIOINSTITUTE, Büro Lang, DLO, EEA, GEOSYS, INCDSB, INIA, INRA,
INTA, JHI, LUND UNIVERSITY, MINERVA, TEAGASC, University of Bologna,
University of Helsinki, University of Reading, University of Würzburg, VTI, Wageningen
University (WUR)
2. Názov projektu: 7RP EU COST FA1203 Sustainable Management of Ambrosia
artemisiifolia in Europe (SMARTER)
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Heinz Müller-Schärer, University of Fribourg,
Switzerland
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: Ing. Peter Tóth, PhD., KOR
Obdobie riešenia: 2013-2017
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): Inštitúcie z 28 európskych krajín
3. Názov projektu: 7RP EU COST FA1206 Strigolactones: biological roles and
applications (STREAM)
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Cristina Prandi, University of Turin, Italy a
Hinanit Koltai, Volcani Center Faculty of Plant Sciences, Israel
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: Ing. Peter Tóth, PhD., KOR
Obdobie riešenia: 2013-2017
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): Inštitúcie z 22 európskych krajín
4. Názov projektu: COST Action FA1308 DairyCare
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Chris Knight, Dánsko
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: prof. Ing.Vladimír Tančin, DrSc., KVD
Obdobie riešenia: 2013-2017
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): Inštitúcie z 29 európskych krajín
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Zapojenie do medzinárodných sietí – charakteristika výskumu

KFR
Názov resp. charakteristika siete: INTERDROUGHT, riešenie problematiky sucha
v rastlinách a zlepšovania suchovzdornosti a tolerancie rastlín na sucho
Partneri: okolo 900 výskumných pracovísk v Európe i vo svete
Koordinátor z katedry: prof. Marián Brestič
Väzba siete na projekty: INCO-Copernicus (FP4): Molecular mechanisms of plant
photosynthetic efficiency under drought (1998 – 2001); koordinátor: prof. Imre Vass
(BRC Szeged, Hungary)
Prínos siete (výsledky, výstupy): vytvorenie bilaterálnych pracovných kontaktov
a projektov MVTS s partnerom v Číne (prof. Yang, prof. Gao, Shandong Agricultural
University in Taian), Poľsku (prof. Kalaji), Rusku (prof. Allakhverdiev), tvorba
spoločných impaktovaných publikácií: Journal of Photochemistry and Photobiology, 137,
2014, 107-115 CC, WOS; Plant Physiology and Biochemistry, 81, 2014, 74-83; CC,
WOS; Environmental and Experimental Botany, 102, 2014, 37-47, CC, WOS; Plant
Biosystems, 148(3), 2014, 403-409, WOS; Photosynthesis Research, Vol. 119(3), 2014,
CC, WOS, a ďalšie.
KHMHZ
Názov resp. charakteristika siete: COST Action FA1307: SUPER-B
Partneri: zatiaľ zástupcovia 21 krajín
Koordinátor z katedry: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Väzba siete na projekty: COST Action FA1307: Sustainable pollination in Europe: joint
research on bees and other pollinators (SUPER-B)
Prínos siete (výsledky, výstupy): riešenie v rokoch 2014-2018
IOBBB
1. Názov resp. charakteristika siete: FAO – program GHIAS (Globally Important
Agricultural Heritage systems)
Partneri: http://www.giahs.org/giahs-partners/en/
Koordinátor z Inštitútu: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc, doc. Ing. Dezider Tóth, DrSc.,
Prínos siete (výsledky, výstupy): aktívna účasť na príprave programu Uchovanie
dedičstva svetovo významných tradičných agroekosystémov
2. Názov resp. charakteristika siete: IPGRI (International Plant Genetic Resources
Institute)
Partneri: http://www.bioversityinternational.org/
Koordinátor z Inštitútu: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc, doc. Ing. Dezider Tóth, DrSc.
Prínos siete (výsledky, výstupy): Spolupráca pri organizovaní medzinárodných
seminárov a školení v oblasti ochrany agrobiodiverzity, vývoj klasifikátorov pre
hodnotenie genetických zdrojov z menej známych druhov rastlín
3. Názov resp. charakteristika siete: ISEKI – Food (European Association for
Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain)
Partneri: https://www.iseki-food.net/ifa_members
Koordinátor z Inštitútu: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc, doc. Ing. Dezider Tóth, DrSc.
Prínos siete (výsledky, výstupy): využitie poznatkov z riešených výskumných projektov
vo všetkých formách vzdelávania; spoluúčasť na príprave medzinárodných monografií a
učebných textov
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KGŠR
Názov resp. charakteristika siete: TAUESG (Tuber Aestivum/Uncinatum European
Scientific Group)
Členovia siete: Ing. Ján Gažo, PhD. , Ing. Marián Miko, CSc.- KGŠR
Partneri: Mikrobiologický ústav AV Česká republika, National de la Recherche
Agronomique (INRA) v Clermont Ferrand – Francúzsko, Deparment di Biologia Vegetale
e Biotecnologie Agroambientali, University of Perugia, Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary – Varšava, Eötvös Loránd University – Budapešť Maďarsko.
Koordinátor z katedry: Ing. Ján Gažo, PhD.
Väzba siete na projekty: VEGA 1/1169/12 Štúdium vplyvu faktorov prostredia na vývoj
inokulovaných rastlín hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vitt.) a bielohľuzovkou
obyčajnou (Choiromyces meandriformis Vitt.) po výsadbe.
Prínos siete (výsledky, výstupy): Participácia na výskumných aktivitách členských krajín
(Česká republika a Poľsko). Aktívna účasť na vedeckých podujatiach siete. Príprava
výskumných medzinárodných projektov členov VV siete.
KB
Názov resp. charakteristika siete: výskum invázne sa šíriacich druhov rastlín
Partneri:
1) G. Király, University of West Hungary, Sopron, Hungary
Koordinátor z katedry: Ing. P. Eliáš, PhD.
Väzba siete na projekty: bez projektu
Prínos siete (výsledky, výstupy): publikácia v SCOPUS časopise,
KGPB
1. Názov resp. charakteristika siete: ASD Consortium
Partneri: Univ.Kapošvár, Univ. Osijek, Univ.Padova, Univ. Zahreb, Univ.Domžala,
BOKU Viedeň
Koordinátor z katedry: KGPB-FAPZ-SPU Nitra, koordinátor: doc.Ing.Radovan
Kasarda,PhD.
Väzba siete na projekty: Boli podané projekty COST a CEEPUS ako spoločné projekty
partnerov siete.
Prínos siete (výsledky, výstupy): využitie poznatkov z riešených výskumných projektov
vo vzdelávacích aktivitách a publikovaní vedeckých prác. Prezentovanie výsledkov na
spoluorganizovaných konferenciách (Animal sciences days Kesthely, 2014),
konzultáciách k pripravovaným projektom (Nitra,2014).
2. Názov resp. charakteristika siete: COST - Dairy Care Action
Partneri: 29 partnerských krajín
Koordinátor z katedry: KGPB-FAPZ-SPU Nitra, koordinátor: doc.Ing.Radovan
Kasarda,PhD.
Väzba siete na projekty: podaný projekt APVV a mimoprojektový výskum
Prínos siete (výsledky, výstupy): inovácia v oblasti získavania, triedenia a hĺbkovej
analýzy zootechnických dát
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Medzinárodná vedecko–technická spolupráca
(MVTS APVV, resp. medzinárodná spolupráca na báze medzivládnych dohôd;
medzinárodná spolupráca na báze medziinštitucionálnych zmlúv)

KFR
Forma spolupráce: MVTS - medzivládna dohoda
Partneri: Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria (Dr. Konstantina Kocheva, Dr.
Georgi Georgiev)
Koordinátor z katedry: prof. Marián Brestič
Projekt: SK-BG-0017-10 Drought as a challenge for screening of improved cereal
genotypes for sustainable plant production (APVV pri MŠ SR) (2012 – 2013)
Výstupy: výmena biologického materiálu, spoločný experiment, spoločná príprava
podkladov oboch partnerov pre vypracovanie projektu 7.RP EU “BREDA“ (koordinátor:
prof. J. Kos, PI Ljubljana, Slovinsko); projekt podaný k 5.2.2013
IOBB
Partneri: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Národná Botanická záhrada
M.M. Griška, Národná akadémia vied Ukrajiny, Kiev; Národná univerzita v Užhorode,
Užhorod; Národná poľnohospodárska univerzita Ukrajina v Kyjeve; Jerevanská štátna
univerzita v Jerevane, Arménsko;
Koordinátor: Ing. Radovan Ostrovský, CSc, a kolektív, Inštitút ochrany biodiverzity a
biologickej bezpečnosti, Ukr/SR/SPU3/08 Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a
fytoterapiu
Výstupy: Spoločne pripravená a vydaná monografia Pollen Pollen and bee pollen of some
plant species - Včelí obnôžkový peľ, výmenné pobyty výskumných pracovníkov
a doktorandov.
Partneri: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Národná Botanická záhrada
M.M. Griška, Národná akadémia vied Ukrajiny, Kiev; Národná univerzita v Užhorode,
Užhorod; Národná poľnohospodárska univerzita Ukrajina v Kyjeve; Jerevanská štátna
univerzita v Jerevane, Arménsko; VIR Petrohrad, Ruská federácia, Hlavná Botanická
záhrada pri Národnej akadémií Ruskej federácií v Moskve, Ruská federácia;
Koordinátor: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc, a kolektív, Inštitút ochrany biodiverzity a
biologickej bezpečnosti, Ukr/SR/SPU1/08 Netradičné druhy rastlín a ich produkty v
kvalite života
Výstupy: 43 spoločných vedeckých publikácií, spoločne organizované medzinárodné
konferencie, výmenné pobyty výskumných pracovníkov a doktorandov
KHMHZ
Názov resp. charakteristika spolupráce: Bilaterálna spolupráca s JU České Budějovice,
Fakulta rybářství a ochrany vod
Forma spolupráce: história spolupráce bez zmluvného základu
Partneri: Ing. Petr Dvořák, PhD., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta
rybářství a ochrany a vod
Koordinátor z katedry: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Projekt: GA JU 022/2012, Ing. Petr Dvořák, PhD., JU České Budějovice, FROV,
obdobie riešenia 2012-2014
Výstupy: spoločné publikácie - 1x vysokoškolská učebnica
KOR
1. Názov resp. charakteristika spolupráce: Medzinárodná vedeckotechnická spolupráca
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Forma spolupráce: zmluva, medzivládna dohoda, história spolupráce bez zmluvného
základu
Koordinátor z katedry: Peter Tóth, KOR
Projekt: COST Action FA1203 Sustainable Management of Ambrosia artemisiifolia in
Europe (SMARTER)
Výstupy: projekt je v druhom roku riešenia
Doba riešenia: 25/06/2012 - 06/06/2016
2. Názov resp. charakteristika spolupráce: Slovensko maďarská cezhraničná
spolupráca
Koordinátor z katedry: Ľudovít Cagáň, KOR
Projekt: ISTERVIN - Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti
Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča
Registračné číslo projektu: HUSK/1101/2.2.1/0294
Výstupy: 12 odborných publikácií, dve karentované publikácie, vysokoškolská učebnica.
Doba riešenia: 01.09.2012 – 31.08.2014

4. Štruktúra vedeckovýskumných projektov a najvýznamnejšie dosiahnuté
výsledky
Grantová úspešnosť v r. 2014
 Podané /financované granty VEGA
 Podané/financované projekty KEGA
 Podané/financované projekty APVV
 Podané/financované projekty MVTS
 Podané/financované medzinárodné projekty

21/20
3/7
13/3
1/3
0/4

Analýza VVČ v r. 2014


Prehľad domácich projektov – končiacich v roku 2014 (VEGA, KEGA, APVV,
MVTS)

Projekty KEGA končiace v roku 2014:
1. Číslo a názov projektu: 025UKF-4/2012: Moderná vysokoškolská učebnica
„Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Obdobie riešenia: 2012-2014
Výsledky: Hlavným výsledkom projektu je vysokoškolská učebnica „Mikroskopická
anatómia živočíchov a človeka“, ktorá sumarizuje najnovšie informácie z oblasti
špeciálnej histológie orgánových sústav živočíchov a človeka. Učebnica predstavuje
dôležitú učebnú pomôcku pre študentov pri štúdiu morfologicko-zoologických disciplín.
Nesporný prínos predstavujú aj vysokoškolské učebné texty vo forme multimediálneho
CD-nosiča (slúžia ako príloha k učebnici) s fotodokumentáciou mikroskopických
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preparátov jednotlivých orgánov, animáciami, videami, testovými otázkami a
odpoveďami, s možnosťou perspektívneho využitia tejto učebnej pomôcky aj v rámci elearningového vzdelávania. Publikácie v rámci projektu: vedecké práce v karentovaných
časopisoch - 5, abstrakty v karentovaných časopisoch - 2, vedecké práce v časopisoch
registrovaných v databáze Web of Science alebo Scopus - 3, abstrakty v časopisoch
registrovaných v databáze Web of Science alebo Scopus - 2, vedecké práce v
nekarentovaných časopisoch - 11, vedecké práce v recenzovaných zborníkoch
z konferencií - 8, abstrakty zo zahraničných konferencií – 3, vedecká monografia – 1.
2. Číslo a názov projektu: 025SPU-4/2012 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej
výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej
praxe a prevenciu civilizačných ochorení.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD.
Obdobie riešenia: 2012-2014
Výsledky: Boli rozpracované inovácie programov výučby, obsahových náplní a
dopracované modelové metodiky vybraných predmetov denného a externého štúdia
vyučovaných na Katedre výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre pre študentov študijného
programu „Výživa ľudí“ I. i II. stupňa vysokoškolského štúdia: Dejiny výživy a
stravovania, Dietetika a dietológia, Výživa ľudí, Výživa a zdravie, Výživa detí.
3. Číslo a názov projektu: 035SPU-4/2012 Obsahová integrácia a inovácia
výučby špeciálneho chovateľstva
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Obdobie riešenia: 2012 - 2014
Výsledky: Podstatou projektu KEGA 035SPU-4/2012 bola príprava učebných pomôcok
pre výučbu profilových a doplnkových predmetov špeciálneho chovateľstva, konkrétne zo
včelárstva, rybárstva, hydinárstva, farmových chovov zveri a ostatných špeciálnych
chovov. Publikovanie učebných materiálov bolo realizované v tlačenej aj elektronickej
forme s využitím multimédií a moderných prezentačných techník. Súčasťou projektu bola
aj publikačná činnosť vo vedeckých a odborných periodikách.
4. Číslo a názov projektu: Projekt č. 027SPU-4/2012. Vytvorenie modernej
vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v
slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing.Juraj Candrák, PhD.
Obdobie riešenia: 2012-2014
Výsledky: Vysokoškolská učebnica v jazyku slovenskom a vysokoškolská učebnica v
jazyku anglickom pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat, slovensko-anglický
terminologický slovník z oblasti šľachtenia hospodárskych zvierat, e-learningové učebné
texty, internetová web stránka e-breeding.uniag.sk, vedecká monografia na tému
genetického hodnotenia športovej činnosti koní, s podporou projektu vznikli 4
doktorandské záverečné práce, 5 realizačných výstupov odhadu plemenných hodnôt
exteriéru holsteinského dobytka na Slovensku (november 2012, apríl 2013, november
2013, apríl 2014 a november 2014), vytvorená plemenná kniha zväzu chovateľov
mäsového dobytka na Slovensku, vytvorené databázy hovädzieho dobytka a športovej
činnosti koní pre potreby e-learningových učebných textov, vedecké a odborné publikácie
z oblasti šľachtenia a genetického hodnotenia hospodárskych zvierat.
5. Číslo a názov projektu: 002SPU-4/2012 Konzervovanie a úprava krmív
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
43

Obdobie riešenia: 2012-2014
Výsledky: Počas riešenia projektu bola vydaná vedecká monografia z problematiky
silážovateľnosti rôznych hybridov kukurice siatej ako podporný študijný materiál.
Monografia bola v roku 2013 ocenená rektorom SPU v Nitre v kategórii monografia v
biologických a poľnohospodárskych vedách. V priebehu riešenia projektu boli
riešiteľským kolektívom publikované 4 publikácie, 2 pôvodné vedecké práce v domácom
nekarentovanom vedeckom časopise (Acta fytotechnica et zootechnica) a 2 odborné práce
v domácich nekarentovaných odborných periodikách (Slovenský chov a Roľnícke
noviny). Komplexným výstupom riešenia projektu KEGA je vydaný rukopis
vysokoškolskej učebnice "Konzerovanie a úprava krmív". Učebnica komplexne pokrýva
problematiku konzervovania a úpravy objemových, resp. jadrových krmív. V učebnici sú
zapracované najnovšie domáce a zahraničné poznatky z problematiky silážovania a
sušenia objemových krmív, ako aj poznatky o moderných spôsoboch úpravy objemových
a jadrových krmív. Významným prínosom vysokoškolskej učebnice je zapracovanie
najnovších systémov hodnotenia kvality objemových a jadrových krmív u nás a v
zahraničí.
6. Číslo a názov projektu: 001SPU-4/2012 Plant Genetic Technologies
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Obdobie riešenia: 2012-2014
Výsledky: V rámci riešenia projektu bola úspešne vybudovaná podkladová databáza pre
praktickú výučbu a osvojenie si zručností z predmetu Genetické technológie rastlín. Bola
pripravená anglická jazyková mutácia výučby predmetu, v rámci ktorej boli vydané
skriptá Plant Genetic Technologies (Žiarovská a kol., 2012). Počas riešenia projektu bolo
pripravených celkovo 11 vedeckých článkov publikovaných vo vedeckých periodikách v
anglickom jazyku, ktoré spolu s vydanými skriptami vytvárajú základnú bázu pri
problémovo-orientovaných zadaniach a príprave na praktické cvičenia. Najdôležitejším
uznaním kvality výskumu pracoviska, z výsledkov ktorého je čerpané pri praktickej
príprave študentov na predmetoch je, že počas riešenia projektu boli publikované 3
výstupy v CC databáze, 4 výstupy vo WOS databáze a jeden v SCOPUS databáze. V
rámci týchto výstupov boli odpublikované dve novo vyvinuté metodiky real-time PCR
identifikácie alergénov peľu pre druhy breza a lieska a metodika autentifikácie druhu
jakon v rastlinných a potravinárskych zmesiach. Postupy a metodiky, ktoré sú predmetom
praktického osvojovania si študentami boli spracované do publikácie Metódy
genetických technológií - praktikum (Bežo a kol.), ktorá je v tlači.
Projekty VEGA končiace v roku 2014:
1. Číslo a názov projektu: VEGA 1/1169/12 Štúdium vplyvu faktorov prostredia na
vývoj inokulovaných rastlín hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vitt.) a bielohľuzovkou
obyčajnou (Choiromyces meandriformis Vitt.) po výsadbe.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Marián Miko, CSc.
Obdobie riešenia: 2012 - 2014
Výsledky: Boli získané poznatky o variabilite pôdnych, agrochemických, fyzikálnych
a klimatických podmienok na lokalitách prírodného výskytu a vybraných plochách pre
založenie experimentálnych výsadieb bielohľuzovky obyčajnej. Boli navrhnuté
metodické postupy pre druhovú identifikáciu bielohľuzovky obyčajnej v pôde, mykoríze
a množiteľskom substráte molekulárnymi metódami. Navrhnutý a overený metodický
postup pre hodnotenie vývoja myceliálnej kolonizácie pôdy po výsadbe inokulovaných
rastlín na trvalé stanovište. Overené vplyvy veku vysádzaného sadiva, závlahy
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a mulčovania okolia rastlín na rast a vývoj rastlín a myceliálnu kolonizáciu pôdy
v prvých (dvoch) rokoch po výsadbe.
2. Číslo a názov projektu: VEGA č. 1/0816/11 Produkčný proces poľných plodín pri
rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s
ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy“.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Obdobie riešenia: 2011-2014
Výsledky: Z výsledkov vyplynulo, že pre pestovanie pšenice letnej a jačmeňa siateho
jarného lepšie vyhovuje minimalizačné obrábanie pôdy. Pre kukuricu a hrach konvenčný
spôsob. Hnojenie priemyselnými hnojivami a zapravenie pozberových zvyškov
predplodiny, spolu s vhodným spôsobom obrábania pôdy, pozitívne ovplyvňuje
produkčný proces poľných plodín, výšku úrody hlavného produktu a celkovú fytomasu.
Pri aplikácii priemyselných hnojív odporúčame využívať bilančnú metódu. Zaorávanie
pozberových zvyškov predplodiny podporuje zadržiavanie pôdnej vlahy a znižovanie
utuženosti pôdy, čím sa zlepšujú fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôdy. Po
aplikácii priemyselných hnojív a zapravení pozberových zvyškov predplodiny sa zvyšuje
obsah dusíka v pôde. Ekonomicky je výhodnejší minimalizačný spôsob obrábania pôdy.
Uvedené spôsoby priaznivo pôsobia aj na kvalitu hlavných produktov. Tento osevný
postup je vhodný aj pre pestovanie poľných plodín v praxi s využitím medziplodiny na
obohatenie pôdy organickou hmotou.
3. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0797/11 Regionálna prevalencia fuzárií vo vzťahu k
parciálnej rezistencii pšenice voči fuzarióze klasu.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., KOR
Obdobie riešenia: 2011-2014
Výsledky: V priebehu 4 rokov riešenia projektu boli získané výsledky v oblasti rozšírenia
a analýzy druhového spektra fytopatogénnych druhov húb z rodu Fusarium v klasoch
a zrnách obilnín. Bola stanovená sezónna dynamika výskytu mykotoxínov v rôznych
lokalitách SR. Z projektu vznikli a boli podporené 3 vedecké články v časopisoch v rámci
databázy SCOPUS, 1 vedecká monografia, viaceré články v domácich nekarentovaných
vedeckých časopisoch, zborníkoch z konferencií a v odborných časopisoch.
4. Číslo a názov projektu: 1/ 0662/11 Zvýšenie transformácie živín na hospodárnu
produkciu bezpečných živočíšnych potravín efektívnejším využitím domácich prírodných
zdrojov
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Obdobie riešenia: 2011-2014
Výsledky: Silážne hybridy kukurice siatej sa vyznačujú variabilnou výživnou hodnotou,
fermentačnou kvalitou a stráviteľnosťou živín. Najvyššou energetickou hodnotou sa
vyznačovali siláže vyrobené zo stredne neskorého hybridu. Fortifikácia kŕmnych zmesí
rastlinnými olejmi pozitívne ovplyvnila úžitkovosť nosníc. Diferencovaný prístup
denného príjmu minerálnych látok významne ovplyvňuje úžitkovosť športových koní.
Najvyšší obsah imunoglobulínov v mledzive prasníc bol zistený na začiatku prasenia.
Mledzivo má zásadný význam z hľadiska progresívnych zmien mikroskopickej štruktúry
tenkého čreva. Zmeny epitelu sliznice signifikantne ovplyvňujú pasívnu imunizáciu
prasiatok v postnatálnom období. Dominujúcim imunoglobulínom v tenkom čreve
neonatálnych prasiatok po príjme mledziva je trieda IgG.
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Projekty MVTS končiace v roku 2014:
Projekty APVV končiace v roku 2014:
1. Číslo a názov projektu: APVV-0458-10 „Kvalita jahniat rôznych hmotnostných
kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických
vlastností mäsa a tuku“.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Obdobie riešenia: 01.05.2011 – 31.10.2014
Výsledky: V rámci projektu bola komplexne zhodnotená jatočná kvalita, fyzikálnochemické a senzorické vlastnosti mäsa a spektrum mastných kyselín IMT a EMT 4 skupín
ťažkých jatočných jahniat (ŤJJ) z intenzívneho, polointenzívneho a pastevného odchovu
a 6 skupín ľahkých jatočných jahniat (ĽJJ) z umelého a tradičného odchovu (spolu 200
jahniat). Vychádzajúc najmä z analýzy spektra mastných kyselín intramuskulárneho
a extramuskulárneho tuku, najhoršia kvalita mäsa je u ĽJJ z umelého odchovu (nepriaznivý
pomer omega 6 a omega 3 MK) a najlepšia pri ťažkých jahňatách z pastevného odchovu
(vysoký obsah zdraviu prospešných MK -CLA, EPA, DPA, DHA). Veľmi dobrá je aj
kvalita ĽJJ odchovávaných tradičným spôsobom pomocou škôlkovania, najmä v tom
prípade ak sú v kŕmnej dávke matiek a neskôr aj odchovávaných jahniat zastúpené
vysokým podielom kvalitné objemové krmivá (najmä lúčne seno). Kvalita mäsa ŤJJ
z polointenzívneho odchovu je lepšia ako jahniat z intenzívneho odchovu, pri ktorých sú
v kŕmnej dávke využívané vysokým podielom jadrové krmivá.


Prehľad domácich projektov – pokračujúcich (VEGA, KEGA, APVV, MVTS)

Projekty VEGA pokračujúce v roku 2015
1. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0084/13 „Účinok cudzokrajných drevín na pôdne
charakteristiky v prírodnej rezervácii Arborétum Mlyňany, SAV“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Obdobie riešenia: 2013-2015
Výsledky: V Arboréte Mlyňany a v jeho tesnej blízkosti bolo vykopaných 11
pôdoznaleckých sond, kde boli stanovené morfologické, vybrané chemické, fyzikálne
a biologické vlastnosti pôdy. Bolo zistené, že introdukované druhy drevín sa významne
podieľali na zmenách hlavne chemických vlastností pôdy v povrchových A horizontoch
skúmanej pôdy. Fyzikálne a morfologické vlastnosti boli ovplyvnené najmä vlastnosťami
pôdotvorného substrátu a klímou, ako aj hospodárením na pôde v blízkosti Arboréta
a v minulosti aj v areály Arboréta.
2. Číslo a názov projektu: 1/0124/13 „Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach
rôznych ekosystémov“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Obdobie riešenia: 2013-2015
Výsledky: V pôdach s vyšším zastúpením väčších zrnitostných frakcií dochádza
k výrazne vyššiemu úbytku uhlíka, ale výraznejšie procesy oxidácie podmieňujú
chemickú stabilizáciu organických látok, kým v prípade pôd s vyšším zastúpením frakcie
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ílu dominuje fyzikálno-chemická a fyzikálna stabilizácia organických látok. Obsahy
jednotlivých foriem uhlíka sú v humusovom horizonte výrazne ovplyvňované spôsobom
využívania pôdy, predovšetkým charakterom vegetácie, kým v hlbších častiach pôdneho
profilu prevláda vplyv genézy pôdy. V pôdach, kde prevládala zrnitostná frakcia prachu a
ílu, bol zistený vyšší podiel humínových kyselín ako fulvokyselín. Najvyššie obsahy
labilného uhlíka sú začlenené do pôdnych agregátov lesného ekosystému, ale najvyššia
stabilita organickej hmoty je v lúčnom ekosystéme, v ktorom sú jej labilné komponenty
lepšie chránené v menších agregátoch. K najintenzívnejším zmenám v pôdnej organickej
hmote dochádza na honoch s odstraňovaním slamy, pričom sú tieto negatívne zmeny
umocňované negatívnou bilanciou uhlíka. Zaorávanie slamy malo pozitívny vplyv nielen
na množstvo celkového organického uhlíka v pôde, ale najmä jeho nelabilné zložky, čo sa
prejavilo aj na vyšších vyextrahovaných množstvách predovšetkým humínových kyselín.
Vplyv pestovaných plodín sa prejavil na stabilite pôdnej organickej hmoty skôr nepriamo,
teda prostredníctvom technológie ich pestovania.
Obsahy labilného uhlíka sa javia oveľa citlivejším indikátorom stability ekosystémov ako
obsahy celkového organického uhlíka, pričom najcitlivejšie na zmeny vo využívaní pôdy
reaguje frakcia vodoodolných makro-agregátov veľkosti 5-7 mm.
3. Číslo a názov projektu: 1/0292/14 „Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie
mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Obdobie riešenia: 2014-2016
Výsledky: Nikel sa vyskytuje v živočíšnych tkanivách najmä v obličkách a to najmä pri
jeho nadmernom príjme. Zvýšené koncentrácie v semenníkoch môžu znamenať
poškodenie plodnosti samcov. Štúdium vývoja mliečnej žľazy ukázalo zmeny
v cytoarchitektúre mitochondrií epiteliálnych buniek. Výsledky analýz mliečnej žľazy
jasne dokazujú rozdiely medzi štádiom laktácie a regresie.
4. Číslo a názov projektu: 1/0127/14 Determinácia polyfenolického zloženia
a antioxidačnej kapacity z prírodných a agroekologických podmienok SR a ich využitie
v zlepšovaní zdravia populácie
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Obdobie riešenia: 2014-2016
Výsledky: Štúdium metodík stanovovania skúmaných parametrov, organizačná príprava
a zabezpečenie laboratórnych prác a potrebných chemikálií na jednotlivé analýzy.
Realizácia klinického overovania účinnosti skúmaných rastlinných materiálov na vybrané
biochemické
parametre.
Prezentácia
čiastkových
výsledkoch
a seminároch
a konferenciách. Zapojenie študentov bakalárskeho, inžinierského a doktorandského
štúdia do riešenia projektu.
5. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0093/13 „Racionalizácia pestovateľského systému
slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima
Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu,
množstvo a kvalitu produkcie“.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Obdobie riešenia: 2013-2015
Výsledky: Z hľadiska hodnotenia adaptability odrôd na podmienky prostredia sme pri
repe cukrovej zistili najlepšie parametre v úrode bieleho cukru pri odrode Predátor
v porovnaní s odrodo Expres. Preparáty na báze biologicky aktívnych látok (Albit,

47

Unicum) zvýšili úrodu bieleho cukru v porovnaní s kontrolným variantom, rozdiel však
nebol preukazný.
Pri slnečnici ročnej boli najvyššie úrody nažiek zistené pri hybride NK Brio (vysoko
preukazné) a obsah oleja, v porovnaní s kontrolou pri hybride NK Neoma.
6. Číslo a názov projektu: 1/0731/14 Biokoridory Podunajskej nížiny a štruktúra ich
vegetácie
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. T. Baranec
Obdobie riešenia: 1/0731/14
Výsledky: V prvom roku riešenia projektu bolo vybrané 9 modelové lokality pre analýzu
štruktúry a monitorovanie populácii dominantných taxónov biokoridorov na území
podunajskej nížiny.
7. Číslo a názov projektu: 1/0513/2012 Výskum agroekosystémov pre zmiernenie
klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných a zdravotných
parametrov ľudí.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová,
CSc.
Obdobie riešenia: 2012-2015
Výsledky: Hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov plodín pestovaných
v integrovanej a ekologickej sústave hospodárenia, stanovenie fytoprotektívnych látok pre
zlepšenie zdravotných parametrov ľudí.
Výsledky sú priebežne publikované:
KOSÍK, T.- LACKO-BARTOŠOVÁ, M.- KOBIDA, Ľ. 2014. Free phenol content and antioxidant activity of winter wheat in
sustainable farming systems. In Juornal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, vol. 3, Special iss 3, pp. 247-249.
ISSN 1338-5178
ČURNÁ,V. – LACKO-BARTOŠOVÁ, M. 2014. Minerálne zloženie pšenice špaldovej pestovanej v podmienkach ekologického
poľnohospodárstva. In IX. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, Nitra, VES SPU, s. 6-9. ISBN 978-80-5521241-8

8. Číslo a názov projektu: 1/0544/13 Výskum agroenvironmentálnych
udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii
postupu v podmienkach meniacej sa klímy.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Dr. Ing. Milan Macák
Obdobie riešenia: 2013-2016
Výsledky: výskum tvorby prvkov úrodnosti vo vzťahu k zvyšovaniu
schopnosti pestovateľského systému, výskum dynamiky zaburinesnosti
slnečnice ročnej v podmienkach západného Slovenska.
Výsledky sú priebežne publikované:

indikátorov
kosevného

adaptačnej
v porastoch

CANDRAKOVÁ, E. – MACÁK, M. 2014. Yield formation strategies of common peas. In Research Journal of Agricultural Science,
vol. 46, No 1, s. 117-123
SMATANA, J. – MACÁK, M. – ERNST, D. 2014. Weed control in sunflower (Helianthus annuus L.) on th interface of agro-climatic
conditions of maize and sugar beet growing region. In Acta fytotechn. zootechn., 17, 4, s. 115-121.
DOI:
10.15414/afz2014.17.04.115121.
LUČŠÁKOVÁ, D., HABÁN, M., KOBIDOVÁ, R, 2014: Produkcia a kvalita Silybum marianum pestovaného v agroekologických
podmienkach teplého agroklimatického makroregiónu. In IX. ved. konf. doktorandov s medz. Účasťou. Nitra : SPU, s. 14 – 18. ISBN
978-80-552-1241

9. Číslo a názov projektu: 1/2717/12 Etologické a fyziologické následky produkčnej
záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Obdobie riešenia: 2012 - 2014
Výsledky: Bol skúmaný vplyv vysokej teploty prostredia na adaptačné, etologické
a fyziologické funkcie ošípaných. Bolo dokázané, že teplota 30 st. Celzia nemusí pre
výkrm ošípaných predstavovať stresový faktor, ale naopak, zlepšia sa parametre výkrmu.
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Bol overený vplyv kŕmnych aditív na imunitný systém teliat a vplyv intenzity výživy na
kvalitu mäsa teliat rôznych plemien. Skúmanie extrémnej úžitkovosti na správanie, zdravie,
kvalitu mlieka a fyziológiu dojníc prinieslo mnoho aplikovateľných poznatkov.
Fyziologicko genetických markéry vo vzťahu k metabolizmu bunky a adaptabilite zvierat,
boli testované na základe koncentrácie IGF-1 a kortizolu v sére zvierat v záťaži. Tvorba
kvality mäsa bola skúmaná na modely jahňacieho a teľacieho mäsa vo vzťahu ku kvalite
a hodnote mastných kyselín, na modely bravčového mäsa pri využití aditív a ich vplyvu na
odolnosť v záťaži a jatočnú hodnotu. Bola vypracovaná metóda získania testosterónu zo
slín ošípaných a testu vplyvu steroidov u novorodencov na učenlivosť a produkčnú
výkonnosť. Na modely jahniat bol definovaný vplyv techniky odchovu na následnú
jatočnú a nutričnú hodnotu jahniat.
10. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0493/12 „Kvalitatívne a produkčné parametre
zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Obdobie riešenia: 2012-2015
Výsledky: V rámci riešenia projektu sme sledovali sme vplyv odstavu prasiat na
správanie ošípaných v závislosti od ich fyziologických vlastností. Výsledky realizovaného
výskumu potvrdili, že ciciaky, ktoré neboli pri odstave premiestnené z miesta kde sa
narodili, sa lepšie vyrovnajú so záťažou spôsobenou odstavom a prasiatka z pokusnej
skupiny mali lepšie priemerné produkčné parametre. Etologické pozorovania sme
vykonané súhrnne za jednotlivé skupiny od narodenia po odstav, za obdobie odstavu a za
obdobie za prvé 3 dni odstavu. V rámci samostatnej časti riešenia projektu sme
uskutočnili odporážanie teliat z druhej časti výkrmu a vyhodnotili sledované ukazovatele.
Okrem toho boli opakované experimenty zamerané na sledovanie vplyvu organických
kyselín vo výkrme brojlerových kurčiat, sliepok a kačíc rôznych hybridných kombinácií.
Prostredníctvom záťažového regulátora mechaniky pohybu sme analyzovali vplyv kvality
mechaniky pohybu na výkonnostné parametre koní.
11. Číslo a názov projektu: 1/0391/12 Geneticko-plemenárske parametre v selekcii
hospodárskych zvierat.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Obdobie riešenia: 1.1.2012 – 31.1.2015
Výsledky: V rámci riešenia projektu sme metodicky sme stanovili geneticko-plemenárske
parametre exteriéru výkonnosti koní v rámci hodnotenia úžitkovosti plemena slovenský
teplokrvník. Vykonali sme analýzu vnútorných morfometrických ukazovateľov ceckov
s ohľadom na plemeno, vek a poradie laktácie a zároveň sme analyzovali zmeny
vnútorných ukazovateľov ceckov v procese regenerácie po ukončení dojenia.
Číslo a názov projektu: 1/0827/14 Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia
naprieč habitátmi a regiónmi
12. Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Peter Tóth, PhD.
Obdobie riešenia: 2014 - 2016
Výsledky: V prvom roku riešenia projektu bola hodnotená populačná dynamika ambrózie
palinolistej na 4 lokalitách v rôznych geografických častiach Slovenska. Monitoring
herbivorných druhov organizmov viazaných na ambróziu bol realizovaný na 17 lokalitách
naprieč Slovenskom.
13. Číslo a názov projektu: 1/0732/14 Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú
dynamiku vijačky kukuričnej
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Zodpovedný riešiteľ projektu: Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Obdobie riešenia: 2014 - 2017
Výsledky: V prvom roku riešenia projektu bola hodnotené populácie vijačky kukuričnej
z rôznych regiónov vo vzťahu k vlastnostiam. Zistilo sa, že Slovenské a Maďarské
populácie vijačky sú všetky bivoltinné. Zistilo sa tiež, že väčšina motýľov škodcu
naletovala do svetelného lapača ako druhá generácia. Populácie z Poľska sa javili ako
univoltinné s čiastočnou druhou generáciou.
14. Číslo a názov projektu: 1/0591/13 Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo
výžive rastlín.
Obdobie riešenia: 2013 - 2015
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., KAVR SPU
Nitra
Výsledky: Výsledky sú priebežne uverejňované vo vedeckých časopisoch a v príspevkoch
na konferenciách.
15. Číslo a názov projektu: 1/0544/14 Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska
kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii.
Obdobie riešenia: 2014 - 2016
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc.Dr.Ing. Ladislav Ducsay, KAVR SPU
Nitra
Výsledky: Výsledky sú priebežne uverejňované vo vedeckých časopisoch a v príspevkoch
na konferenciách.
16. Číslo a názov projektu: 1/0867/14 Stabilita, trvácnosť a zmeny v produkčnej
schopnosti a diverzite dočasnej siatej lúky
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Obdobie riešenia: 2014 – 2016
Výsledky: Projekt je v 1. roku riešenia.
17. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0359/14 Racionalizácia pestovateľských systémov
hlavných druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite
Obdobie riešenia: 2014 - 2016
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Prof.Ing. Vladimír Pačuta, CSc, KRV SPU
Nitra
Výsledky: Výsledky sú priebežne uverejňované vo vedeckých časopisoch a v príspevkoch
na konferenciách.
Projekty KEGA pokračujúce v roku 2015
1. Číslo a názov projektu: 040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie
rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2013 - 2015
2. Číslo a názov projektu: 006SPU-4/2014. Modernizácia výučby zoohygieny
chovu hospodárskych zvierat
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Obdobie riešenia: 2014-2016
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Výsledky: Spracovanie osnovy skrípt Špeciálna zoohygiena, prezentácia poznatkov na
konferencii, príprava posterov pre vzdelávanie, návšeteva fariem a zber údajov
a fotodokumentácii pre výučbu.

Projekty APVV pokračujúce v roku 2015
1. Číslo a názov projektu: APVV–0636–11 Návrh panelov SNPs markérov
fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Anna Trakovická., CSc.
Obdobie riešenia: 7/2012 – 12/2015
Výsledky: V súlade s cieľmi projektu bol zostavený panel 14 SNPs markérov pre
produkciu mlieka, rast, kvalitu mäsa, reprodukciu a dlhovekosť hovädzieho dobytka a
panel 6 SNPs markérov pre jatočné a výkrmové vlastnosti ošípaných a 14 SNPs markérov
pre hodnotenie výkonnosti koní. Pre determináciu pohlavia u aviárnych druhov bola
identifikovaná intrónová oblasť génov CHDZ a CHDW. Na základe mikrosatelitov a
Illumina BovineSNP50 Bead čipu bola analyzovaná diverzita populácií HD, husí a voľne
žijúcich druhov. Na genetické hodnotenie funkčnej dĺžky produkčného života
holštajnských kráv bol použitý Weinbullov proporcionálny hazardný model. Výsledky
analýzy potvrdili veľmi intenzívnu selekciu na začiatku každej laktácie, čím sa zároveň
zvyšoval pomer rizika s každou ďalšou laktáciou. Dedičnosť funkčného produkčného
rizika bola 0,13. Plemenná hodnota otcov bola vyjadrená ako relatívna hodnota
s priemerom 100 a genetickou štandardnou odchýlkou 12. Výsledky simulácie scenárov
pre pripárovacie plány s maximálnym obmedzením inbrídingu a ich porovnanie
s alternatívou náhodného pripárovania so zameraním na príbuzenskú plemenitbu a vývoj
genetického zisku preukázali, že použitie pripárovacích plánov s maximálnym
obmedzením inbrídingu môže viesť k preukaznému poklesu výskytu inbrídingu pri
zachovaní dostatočnej úrovne genetického zisku v populácii slovenského pinzgauského
plemena.
2. Číslo a názov projektu: DO7RP-0029-12 Assessing and Monitoring the Impacts of
Genetically modified plants on Agro-ecosystems
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Obdobie riešenia: 2011-2015
Výsledky: Projekt má nasledovné ciele: 1. Získanie základných informácií o biodiverzite
v agroekosystémoch v EÚ. 2. Pretlmočiť regionálne ciele ochrany na merateľné finálne
parametre hodnotenia. 3. Definovať zoznam vhodných bioindikátorov pre rôzne Európske
regióny. 4. Zlepšiť vedomosti o potenciálnych dlhodobých vplyvoch geneticky
modifikovaných rastlín (GMPs). Otestovať účinnosť Smernice EFSA (GD) pri hodnotení
environmentálneho rizika (ERA) GMPs. 6. Preskúmať nové stratégie pre následný
monitoring trhu. 7. Zhodnotiť kompatibilitu GMPs s princípmi integrovanej ochrany
rastlín (IPM) aplikovanými v EÚ. 8. Urobiť systematickú analýzu ekonomických
aspektov pestovania GMPs v EÚ. 9. Vytvorenie vzdelávacieho a komunikačného plánu,
ktorý bude adresovaný verejným záležitostiam týkajúcich sa GMPs.
Konzorcium zahrňuje 22 partnerov (Výskumné ústavy, Univerzity, Štátne agentúry a malé
a stredné podniky (SMEs)) nachádzajúce sa v 15 EÚ krajinách.

51

Členmi „Management Board“ sú okrem vedúceho projektu vedúci pracovných skupín
a regionálni koordinátori. Regionálnym koordinátorom pre Strednú Európu je zodpovedný
riešiteľ projektu na Slovensku Ľudovít Cagáň, ktorý sa zúčastnil na všetkých stretnutiach
Management Board, na ktorých niekoľkokrát vystúpil s prezentáciami týkajúcimi sa
riešenia projektu.Slovenský partner je zapojený takmer do všetkých pracovných skupín,
kde spolupracuje s vedúcimi pracovných skupín.

Projekty MVTS pokračujúce v roku 2015
1. Číslo a názov projektu: Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu
Poskytovateľ projektu: Vyšehradský fond
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2010 - 2016
2. Číslo a názov projektu: Ukr/SR/SPU1/08 Netradičné druhy rastlín a ich produkty v
kvalite života
Poskytovateľ projektu: Vyšehradský fond
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2010 - 2016
3. Číslo a názov projektu: Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu
Poskytovateľ projektu: Vyšehradský fond
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2008 - 2015


Projekty riešené v kooperácii s inými pracoviskami
(čiastkové úlohy z projektov kde vedúcim projektu nie je pracovník FAPZ)
1. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: Projekt VEGA 2/0006/12 Štúdium tkanivovej distribúcie,
biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho
dobytka,
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Vedúci projektu: RNDr. Jana Antalíková,
PhD. ( SAV )
Zástupca ved. projektu: Hluchý, S. ( MŠVVaŠ SR )
Obdobie riešenia: 2012 – 2015
Výsledky:Analysis of the expression of platelet antigens CD9 and CD41/61 in transgenic
rabbits with the integrated human blood clotting factor VIII gene construct. Identification
of bovine CD52-like molecule by monoclonal antibody IVA-543: Distribution of CD52like molecule in the bull genital tract. Expression of the cell membrane antigens CD9 and
CD41/61 In transgenic rabbits with the recombinant human factor VIII (HFVIII).
2. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: VEGA 1/0532/11: Rizikové faktory životného prostredia monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémov.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
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Názov čiastkovej úlohy: Toxicita a protektivita v reprodukčných funkciách samcov.
Obdobie riešenia: 2011-2014
Výsledky: Zvýšený príjem selénu negatívne ovplyvňuje pohyblivosť spermií. Kadmium
negatívne ovplyvňuje pohyblivosť spermií výraznejšie po perorálnom príjme, ako po
intraperitoneálnom príjme. Zistili vzájomné vyťahy medzi kadmiom a diazinonom po príjme do
živočíšneho organizmu. Výsledky experimentov ukázali, že obe látky sú schopné vyvolať
neutotoxické účinky. Okrem toho sa pozoroval aj synergistický účinok kadmia a diazinonu na
nervový systém.

3. Typ projektu: APVV
Číslo a názov projektu: APVV-0231-11 Výskum adaptácie rastlín v Černobyľskej
oblasti a ich možnosti využitia.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Mgr. Martin Hajduch, PhD., ÚGBR SAV
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Názov čiastkovej úlohy: Výskum ľanového oleja z rádioaktívnej Černobyľskej oblasti
na výrobu biopaliva.
Obdobie riešenia: 2013–2015
Výsledky: Analýzy FAD génov so zameraním na polymorfizmus reštrikčných profilov
a analýzy okolitých sekvencií génov. Reštrikčná analýza bodových mutácií FAD3A
a FAD3B génov a bioinformatické analýzy sekvencií FAD génov za účelom identifikácie
substitučných mutácií. Boli pripravené dva príspevky prezentované na domácej
a zahraničnej vedeckej konferencii a školené dve diplomové práce
4. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: 1/0243/11 Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku
na ekosystém a vodný režim pôdy
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Prof. Ing. Viliam Macura, PhD.,
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Názov čiastkovej úlohy: Analýza akvatického habitatu na základe ichtyofaunistických
parametrov
Obdobie riešenia: 2011 - 2014
Výsledky: sledujú sa hydroekologické parametre toku v závislosti na podloží a ich vplyv
na druhové zloženie a veľkostné parametre jednotlivých druhov rýb. Doposiaľ
publikovaný jeden vedecký článok.
5. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: 2/0003/2012 Biotopy s výskytom halofytov v Panónskej oblasti vegetácia, ekológia, dynamika a možnosti ich obnovy
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: RNDr. D. Dítě, PhD.,
Botanický ústav SAV
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: Ing. P. Eliáš, PhD., zástupca vedúceho
projektu
Názov čiastkovej úlohy:
Obdobie riešenia: 2012-2014
Výsledky: Preskúmala sa flóra a vegetácia vybraných slaniskových biotopov v Panónii
(slané pasienky, slané jazerá), spracovalo sa rozšírenie vzácnych slaniskových druhov na
Slovensku a v Českej republike. V roku 2014 boli publikované dve impaktové publikácie,
jeden príspevok v SCOPUS časopie a tri kapitoly v monografii.
6. Typ projektu: VEGA
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Číslo a názov projektu: VEGA 2/0008/13 Flóra Slovenska – rad Caryophyllales,
Polygonales a Ericales: biosystematické štúdium kritických taxónov
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: RNDr. K. Goliašová, PhD.,
Botanický ústav SAV
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: Ing. P. Eliáš, PhD., riešiteľ
Názov čiastkovej úlohy: Spracovanie rodov Bassia, Beta, Camphorosma, Corispermum,
Cycloloma, Polygonum, Polycnemum a Sedobassia
Obdobie riešenia: 2013-2016
Výsledky: Spracovali sa všetke zaradené taxóny do podoby rukopisu, ktorý bude
v priebehu roka 2015 v recenznom pokračovaní. Výsledky budú publikované formou
monografie Flóra Slovenska 6/4 v roku 2016.
7. Číslo a názov projektu: APVV-0661-10 Divergencia kultúrnych rastlín a ich
predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum
L.) a jačmeňa (Hordeum L.).
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc., Katedra
genetiky PrF UK Bratislava;
Zodpovedný riešiteľ za SPU: doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD., Katedra fyziológie
rastlín FAPZ
Obdobie riešenia: 2011 – 2014
Výsledky: V kontrolovaných podmienkach bola realizovaná kvantifikácia fyziologických
vlastností a fotosyntetickej výkonnosti rodičovských línií zapojených do vzdialeného
kríženia s cieľom identifikovať zdroje vyššej tolerancie a k abiotickým stresovým
faktorom. Výsledky boli sčasti publikované na konferencii ESNA 2012, a sú súčasťou
publikovaných vedeckých prác v zahraničných karentovaných a impaktovaných
časopisoch.
8. Číslo a názov projektu: APVV-0197-10 Biologická diverzita pšenice, jej šľachtenie
pre globálne zmeny a využitie v ekologickom poľnohospodárstve
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., CVRV
Piešťany;
Zodpovedný riešiteľ za SPU: prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Katedra fyziológie rastlín
FAPZ
Obdobie riešenia: 2011 - 2014
Výsledky: V priebehu vegetácie boli realizované systematické odbery a poľné merania
zamerané na hodnotenie fyziologických vlastností sledovanej kolekcie genetických
zdrojov pšenice a príbuzných druhov z rodu Aegilops. Výsledky boli čiastočne
publikované vo vedeckých časopisoch a na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí
a sú tiež súčasťou už publikovaných zahraničných karentovaných a impaktovaných
vedeckých článkov.
9. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: 1/0476/13 Poľnohospodárska výroba ako zdroj zmien v biodiverzite
pôdnych mikroorganizmov a nových biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. FBP SPU v
Nitre
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

Názov čiastkovej úlohy: Obdobie riešenia: 2013 - 2015
Výsledky: projekt v druhom roku riešenia
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Projekty štátnych objednávok



Vedecko-technická spolupráca s praxou
1. Názov projektu (spolupráce): ITMS 25 110 320 104 Inovácia skúšobných metód
a postupov na detekciu zdrojov bioaktívnych látok pre zlepšenie zdravia a kvality života výskumný projekt riešený ako zmluvná zákazka skupinou dodávateľov pod koordináciou
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako lídra na základe verejnej súťaže
uverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 44/2014 dňa 04.3.2014, pod
zn. 2704 – MSS - – výskumný projekt riešený na základe podpory operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - (OP KaHR)
Zodpovedný riešiteľ, pracovisko: Ing.Ľuboslav Blahut,CSc., El spol.s.r.o Spišská Nová
Ves
Riešiteľ z pracoviska FAPZ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Partneri (mená a pracoviská): TIP s.r.o., Spišská Nová Ves, Banské odpady
s.r.o.,Bratislava, Podnikateľské poradenské centrum, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
Číslo zmluvy, zmluvné strany: El spol.s.r.o Spišská Nová Ves
Predmet zmluvy (projektu): „Zabezpečenie výskumu: Vyhľadávanie a charakterizácia
netradičných druhov rastlín ako nových zdrojov bioaktívnych látok za účelom
kvantifikácie bioaktívnych látok ako komponentov pre nové potraviny, zdravú výživu
a zlepšenie kvality života“
Spolufinancovanie zo strany partnera (Eur): 270.000,00
Obdobie riešenia: 2014 - 2015
Výsledky: Vyhľadávanie, výber, spoznávanie biologických a pestovateľských
zvláštností a charakterizácia variability hospodársky významných znakov aj z menej
známych, zabudnutých a nevyužívaných druhov rastlín a ich genetických zdrojov pre
využitie ich špecifických rastlinných orgánov a produktov ako potenciálnych zdrojov
známych ako aj nových biologicky aktívnych komponentov pre praktické využitie
v potravinárstve, kŕmení hospodárskych zvierat, kozmetike, farmaceutike, bioenergetike,
integrovanej ochrane rastlín, pri riešení aktuálnych problémov životného prostredia
a v iných oblastiach, ktoré môžu významnou mierou ovplyvniť zdravie obyvateľstva
a ich kvalitu života elimináciou negatívnych zložiek životného prostredia.

5. Finančné zabezpečenie výskumných projektov v roku 2014



finančné prostriedky z agentúr VEGA a KEGA
celkový objem = 220 106 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2014 = 1 982,94 Eur
finančné prostriedky z APVV
celkový objem = 177 560 Eur
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na 1 tvorivého pracovníka v r. 2014 = 1 599,64 Eur
finančné prostriedky z medzinárodných grantov
celkový objem = 55 558 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2014 = 500,52 Eur
suma zahraničných a štátnych grantov
celkový objem = 534 928 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2014 = 4 819,17Eur

6. Publikačná činnosť a informačné zabezpečenie VVČ




Počet publikácií na tvorivého pracovníka – 5,35
Počet publikácií s IF (0 - 0,5; 0,51 – 1,0; 1,01 – 1,5; nad 1, 5) – SlPK
Publikácia s najvyšším IF: ŽIVČÁK, Marek - BRESTIČ, Marián - KALAJI,
Mohamed Hazem - GOVINDJEE, Eugene. Photosynthetic responses of sun- and
shade-grown barley leaves to high light: Is the lower PSII connectivity in shade leaves
associated with protection against excess of light? In Photysynthesis Research. ISSN
0166-8595, 2014, vol. 119, iss. 3, s. 339-354.
 počet citácií na 1 pracovníka – 8,89
 počet SCI na 1 tvorivého pracovníka - SlPK
 počet citácií na 1 publikáciu – 1,66
 počet SCI citácií na 1 publikáciu - SlPK
Uviesť najcitovanejšie práce (s najvyšším počtom citácií, s najvyšším počtom SCI citácií) –
SlPK

7. Personálne zabezpečenie vedy a výskumu, rozvoj ľudských zdrojov


Akreditované práva pre habilitácie a inaugurácie

V súčasnosti má FAPZ akreditované práva pre habilitácie a inaugurácie v nasledovných
odboroch:
6.1.3 Všeobecná živočíšna produkcia
6.1.6 Všeobecná rastlinná produkcia
6.1.7 Špeciálna rastlinná produkcia
6.1.8 Agrochémia a výživa rastlín
6.1.9 Fyziológia plodín a drevín
6.1.4 Špeciálna živočíšna produkcia
6.1.16 Ochrana rastlín
6.1.12 Výživa
4.2.4 Genetika
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MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA HABILITAČNÉ KONANIE A KONANIE
NA VYMENÚVANIE PROFESOROV NA FAPZ V NITRE
Schválené vo Vedeckej rade FAPZ 20.11.2014 a Vedeckej rade SPU 3.12.2014
FAPZ
Ozn.
Kritériá
doc.
I.

Vzdelávanie

a)

Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky)

b)

Pedagogická činnosť na SPU (roky)
Časový interval (roky)

prof.

5

10

3

3

15

30

c)

od PhD. – doc., resp. doc. – prof.

d)

Vedenie diplomových prác (počet)

II.

Veda a projektová činnosť

a)

Počet ukončených doktorandov

2

b)

Koordinácia, resp. riešenie vedeckovýskumných
medzinárodných projektov[1]

1

c)

Koordinácia resp. riešenie vedeckovýskumných
národných projektov[1]

III.

Publikačná činnosť [2]

2

4

1

2

III.1 Knižné publikácie [3]

a)

Vedecké monografie[3] (AAA, AAB, ABA, ABB)
Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)

1

b)

Skriptá a učebné texty

c)

Odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI,
CAA, CAB, EAJ, FAI)

2

4
2

Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské
III.2 osvedčenia, patenty a objavy

a)

vedecké a odborné práce evidované v databázach ISI
WOK a Scopus. (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC,
CDD), resp. realizované autorské osvedčenia, patenty a
objavy (AGJ)
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4

8

b)

Vedecké a odborné práce mimo databáz ISI WOK
a Scopus. (ADE, ADF, BDE, BDF)

III.

Ostatné recenzované publikácie

14

22

20

40

2

5

Domáce/zahraničné

Kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných
knihách a učebniciach a učebných textoch [3](ABC,
ABD, BBA, BBB, ACC, ACD, BCK)

a)

vedecké práce a príspevky v recenzovaných
zborníkoch a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB,
AFC, AFD)

b)

Iné publikácie

c)

Minimálne požiadavky na počty publikovaných
vedeckých prác alebo výstupov kategórie A na
získanie titulu profesor (podľa kritérií Akreditačnej
komisie)[4]
III.4
a)

vedecké práce resp. výstupy kategórie A[5]

IV.

Ohlasy na publikačnú činnosť [6]

a)

citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus

5

15

b)

citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI
WOK a Scopus

20

60

c)

ďalšie ohlasy

V.

Koordinácia, resp. riešenie vzdelávacích
projektov[7]

a)

medzinárodné

b)

národné

2

[1]

v prípade zamestnanca SPU musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU.

[2]

všetky publikácie musia byť zaradené do databázy publikačnej činnosti SPU

[3]

zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných
strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov)

[4]

kategória III.4 je výberom výstupov kategórií III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa
požiadaviek Akreditačnej komisie

[5]

- počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A pre jednotlivé
študijné odbory sú definované v prílohe k uzneseniu 74.7.1 (zápisnica zo 74. zasadnutia AK)
- druhy výstupov kategórie A sú definované podľa oblastí výskumu v materiáli
„Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
v rámci komplexnej akreditácie činností VŠ“
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[6]

vylučujú sa autocitácie

[7]

v prípade zamestnanca SPU musia byť projekty zaradené do databázy projektov SPU.

8. Vydávanie vedeckých časopisov na SPU
1. Názov časopisu: Acta fytotechnica et zootechnica
Vychádza od: roku 1957 (http://www.slpk.sk/eldo/actafz/historia.htm)
Periodicita vydávania: 4 čísla ročne
Počet publikácií ročne: minimálne 20 článkov ročne v 4 číslach
Obsahové zameranie: Acta fytotechnica et zootechnica je časopis peer-reviewed, open
access v ktorom sa publikujú práce širokého rozpätia biologických vied. Časopis
publikuje originálne práce z problematiky rastlinnej a živočíšnej produkcie rastlinných
a živočíšnych biotechnológií, genetiky, bunkovej a molekulárnej biológie, mikrobiológie,
spracovania potravín a veterinárnych vied.
Jazyk: anglický
Databázy v ktorých je časopis indexovaný: Index Copernicus International (ICV=5,2),
Google scholar, EBSCO, Agricola, FAO Agris,
IF alebo iné indexy časopisu v roku 2013: ICV=5,2
2. Názov časopisu: Journal of Central European Agriculture
Vychádza od: 2000
Periodicita vydávania: ročne
Počet publikácií ročne: 4
Obsahové zameranie: poľnohospodárske vedy
Jazyk: anglický / lokálne jazyky členských krajín
Databázy v ktorých je časopis indexovaný: SCOPUS, AGRICOLA, CAB Abstracts
IF alebo iné indexy časopisu v roku 2014: SNIP 0.523 IPP 0.259 SJR 0.198
3. Názov časopisu: Agrochémia
Vychádza od: 2006
Periodicita vydávania: 3-mesačný interval
Počet publikácií ročne: 4
Obsahové zameranie: vedecký časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v
poľnohospodárstve
Jazyk: slovenský, anglický
Databázy v ktorých je časopis indexovaný: AGRIS FAO
IF alebo iné indexy časopisu v roku 2013: -

9. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce
Medzinárodné podujatia alebo podujatia s medzinárodnou účasťou
IOBBB
1. Názov podujatia: „Fruit, medicinal, industrial, ornamental plants: Current issues of
introduction, biology, breeding, cultivation technology“.
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Organizujúci subjekt: M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy
of Sciences of Ukraine; Timiryazevskaya Str. 1, 01014 Kyiv, Ukraine, v spolupráci zo
Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v zastúpení IOBBB
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 140
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing. Vlasta Abrahámová,
Dátum konania podujatia: 4.-5.9.2014 Národná Botanická záhrada v Kyjeve
Prezentácia výsledkov: prezentácie v pléne, na posteroch a v zborníku
2. Názov podujatia: "Cesty a prostriedky udržania zdravia v súčasnosti"
Organizujúci subjekt: Inštitút fytoterapie pri Národnej univerzite v Užghorode, Ukrajina
v spolupráci zo Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v zastúpení IOBBB
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 156
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.,
Dátum konania podujatia: 11.-12.4.2014 Kvítka Poloniny, Ukrajina
Prezentácia výsledkov: prezentácie v pléne, na posteroch a v zborníku
3. Názov podujatia: 8. Forum o organskoj proizvodnji „Inovacije u organskoj
proizvodnji“
Organizujúci subjekt: Zdravo Organic, s.r.o,, Selenča, Srbsko v spolupráci zo Slovenskou
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v zastúpení IOBBB
Forma podujatia: národná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 112
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.,
Dátum konania podujatia: 26. septembra 2014, Selenča Srbsko
Prezentácia výsledkov: KAVR
1. Názov podujatia: Racionální použití hnojiv
Organizujúci subjekt: ČZU v Prahe, MU v Brne, KAVR SPU v Nitre, URHK v Krakove
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 155
Účastníci z pracoviska: prof.Ing.Otto Ložek, CSc., prof.Ing. Peter Kováčik, CSc., doc. Ing.
Ladislav Varga, PhD.

Dátum konania podujatia: 27.11.2014
Prezentácia výsledkov: 1 – vedecký článok vo vedeckom zborníku, 1 – prednesený referát
v pléne

2. Názov podujatia: XXXIV. Seminár o racionálnom využívaní priemyselných hnojív a
pesticídov

Organizujúci subjekt: KAVR SPU Nitra a Duslo a.s. Šaľa
Forma podujatia: Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 177
Účastníci z pracoviska: prof.Ing. Otto Ložek, CSc., prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., doc. Ing.
Eva Hanáčková, CSc., doc. Ing. Pavol Slamka, PhD, doc.Dr.Ing. Ladislav Ducsay, doc.Ing.
Ladislav Varga, PhD.
Dátum konania podujatia: 13.2.2014
Prezentácia výsledkov: prednesené referáty (prof.Ing. Otto Ložek, CSc., doc. Ing. Pavol
Slamka, PhD., doc.Dr.Ing. Ladislav Ducsay)

KFR
1. Názov podujatia: Photosynthesis Research for sustainability 2014
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Organizujúci subjekt: Russian Academy of Science, Institute of basic biological
problems
Forma podujatia: international conference
Počet účastníkov: 120
Účastníci z pracoviska: prof. M. Brestič, doc. K. Olšovská, Ing. M. Živčák
Dátum konania podujatia: 2. – 7. júna 2014, Puščino, Ruská federácia
Prezentácia výsledkov: 3 postery
2. Názov podujatia: Plant Biology Europe FESPB/EPSE 2014
Organizujúci subjekt: Federation of European Societies of Plant Biology; European
Plant Science Organization; University College Dublin
Forma podujatia: international congress
Počet účastníkov: 390
Účastníci z pracoviska: prof. M. Brestič, doc. K. Olšovská, Ing. M. Živčák
Dátum konania podujatia: 22. – 29. júna 2014, Dublin, Írsko
Prezentácia výsledkov: 3 postery
3. Názov podujatia: Plant Physiology and Genetics: achievements and challenges 2014
Organizujúci subjekt: Institute of Plant Physiology and Gnetics, Bulgarian Academy of
Science
Forma podujatia: international conference
Počet účastníkov: 80
Účastníci z pracoviska: prof. M. Brestič, Ing. M. Živčák, Ing. A. Filová, Mgr. M. Gábriš,
Ing. K. Kunderlíková
Dátum konania podujatia: 24. – 26. septembra 2014, Sofia, Bulharsko
Prezentácia výsledkov: 4 postery
KGPB
Názov podujatia: XX. Summer School of Biometrics
Organizujúci subjekt: Biometrics Board of the Czech Academy of Agricultural
Sciences, Commission for biometrics of the Board of Slovak Academy of Agricultural
Science, Mendel University in Brno, University of Defence Brno, Central Institute for
Supervising and Testing in Agriculture, Union of Czech Mathematicians and Physicists
Brno
Forma podujatia: vedecká konferencia
Počet účastníkov: 80
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
Dátum konania podujatia: 18.–21. 8. 2014, Slavonice, Czech Republic
Prezentácia výsledkov: Presentation: Current Status of the Use of Biometrical Methods
in the Estimation of Breeding Values
KHMHZ
1. Názov podujatia: 6. medzinárodné vedecké hydinárske dni
Organizujúci subjekt: KHMHZ, SPU v Nitre
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: doc. Weis, doc. Arpášová, Ing. Hrnčár, Ing. Kopecký, Ing.
Pistová
Dátum konania: 16.-17.9.2014
Prezentácia výsledkov: organizácia medzinárodnej konferencie, viacero článkov
publikovaných v Acta fytotechnica et zootechnica
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2. Názov podujatia: Lucrari Stiintifice 2014
Organizujúci subjekt: Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine, Timisoara, Romania
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 200
Účastníci z pracoviska: doc. Arpášová, Ing. Hrnčár, Ing. Fik, Ing. Kopecký
Dátum konania podujatia: 29.-30.5.2014
Prezentácia výsledkov: 2x abstrakt v zborníku, 8 x článok vo vedeckom časopise Animal
Science and Biotechnologies
3. Názov podujatia: 4th International Mugla Beekeeping Congress and 20th Apislavia
Congress
Organizujúci subjekt: Apislavia
Forma podujatia: medzinárodná konferencia a výstava
Počet účastníkov: 5000
Účastníci z pracoviska: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Dátum konania podujatia: 5. – 9. November 2014
Prezentácia výsledkov: člen vedeckého výboru Konferencie, moderátor časti
konferencie.
4. Názov podujatia: 6th EurBee Congress
Organizujúci subjekt: EurBee
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 700
Účastníci z pracoviska: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Dátum konania podujatia: 9. – 11. september 2014
Prezentácia výsledkov: postrer, účasť na workshopoch COST projektov.
KOR
1. Názov podujatia: Konferencia firmy Bayer
Organizujúci subjekt: Bayer s.r.o.
Forma podujatia: odborná konferencia
Počet účastníkov: 450
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. K. Hudec, PhD.
Dátum konania podujatia: 21.1.2014, Nitra
Prezentácia výsledkov: odborná prednáška
2. Názov podujatia: Konferencia firmy Bayer
Organizujúci subjekt: Bayer s.r.o.
Forma podujatia: odborná konferencia
Počet účastníkov: 270
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. K. Hudec, PhD.
Dátum konania podujatia: 23.1.2014, Košice
Prezentácia výsledkov: odborná prednáška
3. Názov podujatia: Konferencia firmy Syngenta
Organizujúci subjekt: Syngenta Slovakia s.r.o.
Forma podujatia: odborná konferencia
Počet účastníkov: 320
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. K. Hudec, PhD.
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Dátum konania podujatia: 4.2.2014, Košice
Prezentácia výsledkov: odborná prednáška
4. Názov podujatia: Konferencia firmy Syngenta
Organizujúci subjekt: Syngenta Slovakia s.r.o.
Forma podujatia: odborná konferencia
Počet účastníkov: 650
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. K. Hudec, PhD.
Dátum konania podujatia: 6.2.2014, Nitra
Prezentácia výsledkov: odborná prednáška
5. Názov podujatia: Zimný seminár
Organizujúci subjekt: Považský cukor a.s. Trenčianska Teplá
Forma podujatia: seminár pre pestovateľov cukrovej repy
Počet účastníkov: 150
Účastníci z pracoviska: Ing. Ján Tancik, PhD
Dátum konania podujatia: 18.02.2014
Prezentácia výsledkov: prednáška: Významný škodcovia cukrovej repy
6. Názov podujatia: Prosperous oil crops 2014, Prosperující olejniny 2014
Organizujúci subjekt: Katedra rostlinné výroby ČZU v Praze
Forma podujatia: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 150
Účastníci z pracoviska: Peter Bokor, Ján Tancík
Dátum konania podujatia: 11. – 12. 12. 2012
Prezentácia výsledkov: prezentácia 5 posterov a prednášok
KRV
Názov podujatia: medzinárodná konferecia
Organizujúci subjekt: Timisoara, Banats University of Agricultural sciences and
veterinary medicine „King Michael I of Romania“ from Timisoara.
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 50
Účastníci z pracoviska: 1
Dátum konania podujatia: 27.-30.5.2014
Prezentácia výsledkov: prednáška a poster
KŠZ
1. Názov podujatia: V.th Scientific Symp´ozium for PhD. Students and YStudents of
Agricultural Colleges: Innovative researches for the future of agricultzure and rural areas
development
Organizujúci subjekt: UTFS Bydgoszcz, SPU NitraNational reseach institute of animal
production Krakov, Tarletton state university in Stephenville, USA
Forma podujatia: Medzinárodné vedecké sympózium
Počet účastníkov: 185
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. O. Debrecéni, CSc., prof. Ing. J. Mlynek, CSc, doc.
RNDr. M. Margetín, PhD, Ing. J. Moravčíková, Ing. Z. Horečná
Dátum konania podujatia: 18. – 20.september 2014
Prezentácia výsledkov: Za KŠZ boli prednesené 2 práce, prof. Debrecéni bol členom
vedeckého výboru konferencie, doc. Margetín a prof. Mlynek boli členmi hodnotiacej
komisie
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2. Názov podujatia: Chov koní na Slovensku
Organizujúci subjekt: KŠZ FAPZ SPU v Nitre, Kaštieľ Mojmírovce
Forma podujatia: Medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 80
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Marko Halo, PhD., prof. Ing. Juraj Mlynek, PhD., Ing.
Eva Mlyneková, PhD., Ing. Michaela Horná, Ing. Katarína Nagyová, Ing. Lenka
Polyaková
Dátum konania podujatia: 22. – 24.4.2014
Prezentácia výsledkov: zborník, web
3. Názov podujatia: Aktuálne otázky ovčiarstva na Slovensku
Organizujúci subjekt: NPPC-VÚŽV Nitra v spolupráci so ZCHOK na Slovensku
a Katedrou špeciálnej zootechniky SPU v Nitre a pod záštitou MPRV SR Bratislava
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 90
Účastníci z pracoviska: 5
Dátum konania podujatia: 26.-27. júna 2014
Prezentácia výsledkov: 2 prednášky v rámci odborného programu, a to prednáška
Margetín a kol. „Kvalita jatočných jahniat a mäsa ľahkých a ťažkých jahniat pri rôznych
systémoch chovu“ a prednáška Margetín a kol. „Optimalizácia odchovu jahniat dojných
plemien oviec“. Konferencia poskytla chovateľom oviec a zástupcom biologických
služieb najnovšie poznatky z rôznych oblastí efektívneho manažovania chovov oviec,
doplnené ukážkami biologického materiálu, využitia sonografickej techniky v chove a
ukážkam strojového dojenia oviec s odborným výkladom.
KVD
1. Názov podujatia: XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno. 2014.
Organizujúci subjekt: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 153
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 15. a 16. októbra 2014
Prezentácia výsledkov: 3x poster
2. Názov podujatia: 65. EAAP 2014 in Copenhagen – Denmark
Organizujúci subjekt: EAAP Rím
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 960
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 25. - 29. august 2014
Prezentácia výsledkov: 2x poster
3. Názov podujatia: XXVI. GENETIC DAYS
Organizujúci subjekt: ČZU Praha
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 80
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 3. – 4. septembra 2014
Prezentácia výsledkov: 1x poster
4. Názov podujatia: 8th International Veterinary Conference
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Organizujúci subjekt: Suez Canal University, Ismailia, Egypt
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 200
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.; prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
Dátum konania podujatia: 26.-30.11.2014
Prezentácia výsledkov: 2x poster (prof. Hluchý, doc. Toman), 2x prednáška (prof.
Hluchý, doc. Toman)
5. Názov podujatia: Research in pig breeding – International workshop
Organizujúci subjekt: Institute of Animal Science Prague Uhříněves – Department of
pig breeding
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: cca. 60
Účastníci z pracoviska: Ing. Ivan Imrich, PhD.
Dátum konania podujatia: 16.10.2014
Prezentácia výsledkov: 2 x poster (Ivan Imrich), 2 x abstrakt
KVĽ
1. Názov podujatia: Metabolický syndrom – medzioborový problém
Organizujúci subjekt: Masarykova univerzita v Brně
Forma podujatia: vedecká konferencia
Počet účastníkov: Účastníci z pracoviska: Lenártová, P. - Mrázová, J.
Dátum konania podujatia: 18. – 20.9.2014
Prezentácia výsledkov: prednášky, postery, príspevky publikované v zborníku
z konferencie - Obezita a jej hodnotenie vo vybranej populácii detí a adolescentov
žijúcich na vidieku
2. Názov podujatia: Výživa a zdraví 2014 – Budoucnost výživy člověka (Teplice)
Organizujúci subjekt: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Společnosť pro
výživu ČR
Forma podujatia: celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: Účastníci z pracoviska: Lenártová, P. – Kopčeková, J. – Habánová, M. – Mrázová, J.
Dátum konania podujatia: 16.-18.9.2014
Prezentácia výsledkov: prednášky, postery, príspevky publikované v zborníku
z konferencie - Postoje k jedlu vo vybranej populácii mladých žien
KPG
1. Názov podujatia: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2014
Organizujúci subjekt: Arborétum Mlyňany SAV
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 50
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Dátum konania podujatia: 18. 9. 2014
Prezentácia výsledkov: 2 postery
2. Názov podujatia: Pôdoznalecké dni
Organizujúci subjekt:: VÚPOP, Bratislava
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 120
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. N. Polláková, PhD., doc. Ing. V. Šimanský, PhD.
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Dátum konania podujatia: 9.9. - 11. 9. 2014
Prezentácia výsledkov: 1 poster
3. Názov podujatia: Faktory ovplyvňujúce využívanie pôdy a krajiny v znevýhodnených
oblastiach
Organizujúci subjekt: Michalovce : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
–Výskumný ústav agroekológie Michalovce
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 70
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Dátum konania podujatia: 14.-15. máj 2014
Prezentácia výsledkov: prednáška
4. Názov podujatia: Pestovateľské technológie a ich význam pre prax
Organizujúci subjekt: Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –
Výskumný ústav rastlinnej výroby
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 50
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Dátum konania podujatia: 3.12.2014
Prezentácia výsledkov: pozvaná prednáška
5. Názov podujatia: Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové zložky pôd v
poľnohospodárskej a lesnej krajine
Organizujúci subjekt: Bratislava : NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy
Forma podujatia: medzinárodnú slovensko-českú konferenciu
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD. + 2
Dátum konania podujatia: 9. – 11. 2014
Prezentácia výsledkov: prednáška
KVZ
1. Názov podujatia: Forage Conservation 2014
Organizujúci subjekt: Mendel University in Brno, Czech republik
Forma podujatia: medzinárodné sympózium
Počet účastníkov: 150
Účastníci z pracoviska: Miroslav Juráček, Milan Šimko, Branislav Gálik
Dátum konania podujatia: 06/ 2014
Prezentácia výsledkov: 1 poster
2. Názov podujatia: 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
Organizujúci subjekt: European Federation of Animal Science, Italy
Forma podujatia: medzinárodné sympózium
Počet účastníkov: 500
Účastníci z pracoviska: Daniel Bíro, Branislav Gálik, Miroslav Juráček, Milan Šimko,
Michal Rolinec
Dátum konania podujatia: 08/ 2014
Prezentácia výsledkov: 5 posterov
3. Názov podujatia: Aktuální problémy v chovu prasat
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Organizujúci subjekt: VÚŽV Praha-Uhřínevěs,
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 60
Účastníci z pracoviska: Michal Rolinec
Dátum konania podujatia: 04/2014
Prezentácia výsledkov: 1 poster
Domáce vedecké a odborné podujatia
KB
1. Názov podujatia: Jarné botanizovanie na Cypre
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 14
Účastníci z pracoviska: 5
Dátum konania podujatia: 13. 3. 2014
Prezentácia výsledkov: seminár s prednáškou a diskusiou k nej
2. Názov podujatia: Veľká Fatra – významné botanické lokality a druhy.
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 12
Účastníci z pracoviska: 5
Dátum konania podujatia: 24. 3. 2014
Prezentácia výsledkov: seminár s prednáškou a diskusiou k nej
3. Názov podujatia: Evolúcia a systematika rodu Onosma v Európe.
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 6
Účastníci z pracoviska: 5
Dátum konania podujatia: 7. 4. 2014
Prezentácia výsledkov: seminár s prednáškou a diskusiou k nej
4. Názov podujatia: Floristické novinky zo Slovenska: sú vzácne druhy naozaj vzácne?
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 14
Účastníci z pracoviska: 6
Dátum konania podujatia: 10. 11. 2014
Prezentácia výsledkov: seminár s prednáškou a diskusiou k nej
5. Názov podujatia: V tieni Matterhornu – flóra Walliských Álp
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
67

Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 12
Účastníci z pracoviska: 4
Dátum konania podujatia: 8. 12. 2014
Prezentácia výsledkov: seminár s prednáškou a diskusiou k nej
KFR
Názov podujatia: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín

pre

výživu

a

poľnohospodárstvo
Organizujúci subjekt: NPPC – VÚRV Piešťany
Forma podujatia: domáca konferencia
Počet účastníkov: 60
Účastníci z pracoviska: Ing. E. Krivosudská, PhD.
Dátum konania podujatia: 14. novembra 2014
Prezentácia výsledkov: 1 vedecký článok v zborníku a 1 poster
KVĽ
1. Názov podujatia: Zoborské dni a Západoslovenské dni o osteoporóze
Organizujúci subjekt: KVĽ, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra,
Slovenská únia proti osteoporóze
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: cca 400
Účastníci z pracoviska: MUDr, Peter Chlebo, PhD., Ing. Katarína Fatrcová-Šramková,
PhD.,
Dátum konania podujatia: 10. apríla 2014
Prezentácia výsledkov: prednášky, postery a zborník z konferencie na CD nosiči
2. Názov podujatia: XXII. vedecko-odborná konferencia Životné podmienky a zdravi,
Nový Smokovec 2014
Organizujúci subjekt: Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK Bratislava
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: cca 250
Účastníci z pracoviska: MUDr. Peter Chlebo, PhD., doc. Ing. Marta Habánová, PhD.,
Ing. Petra Lenártová, PhD.
Dátum konania podujatia: 22.9.2014 - 24.9.2014
Prezentácia výsledkov: prednášky, príspevky v zborníku z konferencie
3. Názov podujatia: 24. konferencia SSPEV
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: cca 300
Účastníci z pracoviska: MUDr. Peter Chlebo, PhD.,
Dátum konania podujatia: 26. - 28. Novembra 2014
Prezentácia výsledkov: prednáška
KRV
Názov podujatia: medzinárodná konferencia
Organizujúci subjekt: VÚRV Piešťany
Forma podujatia: prednášky
Počet účastníkov: 35
Účastníci z pracoviska: 2
Dátum konania podujatia: 4.11.2014 a 3.12.2014
Prezentácia výsledkov: prednášky a postery
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KVZ
1. Názov podujatia: Chov koní na Slovensku
Organizujúci subjekt: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Forma podujatia: medzinárodná odborná konferencia
Počet účastníkov: 120
Účastníci z pracoviska: Branislav Gálik
Dátum konania podujatia: 04/2014
Prezentácia výsledkov: 1 prednáška
2. Názov podujatia: Kone vo forme
Organizujúci subjekt: VVS Vermeřovice
Forma podujatia: odborný seminár
Počet účastníkov: 60
Účastníci z pracoviska: Branislav Gálik
Dátum konania podujatia: 04/2014
Prezentácia výsledkov: 2 prednášky
3. Názov podujatia: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI.
Organizujúci subjekt: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
Forma podujatia: konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Daniel Bíro, Milan Šimko, Branislav Gálik, Miroslav Juráček,
Michal Rolinec
Dátum konania podujatia: 09/2014
Prezentácia výsledkov: 1 prednáška, 4 postery
4. Názov podujatia: NutriNet 2014
Organizujúci subjekt: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia PhD. študentov
Počet účastníkov: 20
Účastníci z pracoviska: Róbert Herkeľ, Marián Majlát
Dátum konania podujatia: 09/2014
Prezentácia výsledkov: 2 prednášky
5. Názov podujatia: Medzinárodné vedecké hydinárske dni
Organizujúci subjekt: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 60
Účastníci z pracoviska: Branislav Gálik, Róbert Herkeľ
Dátum konania podujatia: 09/2014
Prezentácia výsledkov: 2 prednášky

10. Aplikácia a overovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti

KŠZ
1.

Najvýznamnejšie aktivity a konkrétne výsledky
Metodika hodnotenia mechaniky pohybu koní – nová metodika podľa ktorej sa
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realizuje hodnotenie mechaniky pohybu teplokrvných koní na Slovensku, prof. Ing. M.
Halo, PhD.
2. Zavedenie metodického postupu porážania ošípaných bez aktivácie hypotalamohypofyzárno adrenokortikálnej osi (pracovný názov - bezstresové zabíjanie), Ing. J.
Petrák, PhD., Ing. O. Bučko, PhD.
3. Metodika hodnotenia priebehu pôrodov kráv a podielu mŕtvonarodených teliat na
Slovensku. doc. Ing. P. Strapák, PhD.
KRV
Metodika pestovania láskavca na fytomasu bola poskytnutá výrobnej praxi, ktorá podľa
nej realizuje pestovanie tejto plodiny na energetické účely.
KGPB
1. Aplikácia metodiky odhadu plemenných hodnôt dlhovekosti holštajnského
a slovenského strakatého plemena (Plemenárske služby SR a.s.)
2. Odhad plemenných hodnôt exteriéru holštajnských býkov v Slovenskej republike
(Slovenská holštajnská asociácia)
KVD
1. metodika morfometrického hodnotenia štrukturálnych zmien tenkého čreva a iných
orgánov – doc. Ing. Róbert Toman, Dr..
2. metodika hodnotenia vzťahu prostredie – živočích – potravina v oblasti kontaminácie –
doc. Ing. Róbert Toman, Dr..
KVĽ
1. Metodika overovania konzumácie extraktov potravinových zdrojov a potravín
s pridanou hodnotou na zdravie ľudí – MUDr. Peter Chlebo, PhD.
2. Metodika biochemických vyšetrení ľudského séra včetne lipidového spektra a celkovej
antioxidačnej kapacity – Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
3. Metodika stanovenia glykemického indexu - Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
4. Metodika antropometrických vyšetrení s analýzou telesnej stavby a aj so stanovením
somatotypu - Ing. Marianna Schwarzová, PhD., MUDr. Peter Chlebo, PhD.
5. Metodika indirektnej kalorimetrie a záťažových spiroegometrických vyšetrení MUDr. Peter Chlebo, PhD.


Výskum, aplikácia a overovanie na VPP Kolíňany a BZ SPU

IOBBB
Overovanie využitia dužiny tekvice olejnej v potravinárstve - veľkoprodukčné pestovanie
tekvice olejnej v bezšupkatej forme nadobudol VPP významné výsledky. V súčasnosti
využíva VPP aktívne len semená, čo predstavuje 5 % produkcie z biomasy. Pre
potravinárske, kozmetické a farmaceutické účely je možné využiť aj dužinu, ktorá má
taktiež významnú nutričnú a dietetickú hodnotu. Riešením výskumného projektu sa
zabezpečuje posilňovanie experimentálnej, výskumnej a materiálno-technickej základne
katedry, fakulty a univerzity s ohľadom na zapojenosť viacerých pracovísk na riešený
výskumný projekt. Súčasne sa aktívne využívajú aj zriadené kolekcie menej využívaných
druhov rastlín. Riešením projektu sa súčasne vytvoril priestor pre riešenie 7 bakalárskych,
8 diplomových a 2 doktorandských prác.
KAVR
Cieľom úlohy bolo overiť vplyv stupňovanej intenzity hnojenia a dĺžky rezu na úrodu a
obsah antioxidantov v hrozne a vo víne. Prvá intenzita hnojenia zvýšila prírastok úrody
hrozna oproti nehnojenej kontrole o 33,2%. Druhá intenzita hnojenia zvýšila prírastok
úrody hrozna o 20,2%. Úroda hrozna na trojťažnovom zaťažení krov bola o 5,8% vyššia
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ako na dvojťažnovom zaťažení. Obsah sacharidov výživou a rezom viniča nebol
štatisticky významne ovplyvnený. Obsah antioxidantov bol vyšší o 7% len na
dvojťažnovom zaťažení krov oproti nehnojenej kontrole. Podrobnejšie výsledky sú
uvedené v predmetnej doktorandskej dizertačnej práci Ing. Samuela Barantala, PhD.
KGŠR
DVVČ - „Overovanie kvality množiteľského materiálu a vývoja mykorízy podzemných
húb pre agrolesnícky výrobný systém“ Zodpovedný koordinátor: Ing. Marián Miko, CSc.
V projekte je zabezpečovaná infraštruktúra (poľnej a skleníkovej pokusnej bázy) pre
problematiku overovania technológií množenia inokulovaných sadív ektomykoríznymi
druhmi húb pre výživu a agrolesnícke pestovateľské využitie a aklimatizáciu in vitro
množených rastlín v skleníkových nádobových a poľných experimentoch. Prínosmi pre
oblasť vzdelávania sú praktické ukážky zakladania, vedenia a optimalizácie pokusných
podmienok v nádobových a poľných experimentoch, automatizovaný systém zberu dát
o podmienkach prostredia v ktorých je pokus realizovaný. Ciele viazané na optimalizáciu
podmienok pre vegetatívne rozmnožovanie meristemových rastlín a inokulovaných
rastlín ektomykoríznymi druhmi húb sú metodicky zvládnuté. Boli realizované
morfometrické hodnotenia inokulovaných rastlín, ich množenie pre zakladanie účelových
experimentálnych plôch a technické udržiavanie infraštruktúry množiarne. Uvedená
problematika bola riešená v záverečných prácach (3 diplomové a 2 bakalárske) študentov
vedených riešiteľmi projektu. Ciele týkajúce sa metód zakladania špeciálnych
experimentov, ich vedenia a štúdia vývoja myceliálnej kolonizácie rastlín v poľných
podmienkach sú realizované čiastočne, nakoľko na VPP je realizácia špecializovanej
výsadby zatiaľ vo fáze prípravy.
KHMHZ
Katedra je garantom 4 vzorkovníc, 2 účelových pracovísk a rieši 4 úlohy DVVČ:
Vzorkovnice:

Vzorkovnica hrabavej hydiny, ktorá je zapojená do národného programu
zachovania genetických rezerv domestikovaných živočíšnych druhov.

Vzorkovnica Včelnica, ktorá je v spolupráci so SZV zaradená do siete
školských a ukážkových včelníc na Slovensku.

Vzorkovnica bažantej zveri.

Vzorkovnica Rybník.
Účelové pracoviská:

Pokusná hydinárska báza pod Zoborom

Výučbový poľovnícky revír Nitra - Dvorčany
DVVČ na VPP Kolíňany:

Experimentálne overenie účinkov kontaminácie životného prostredia na
vybrané kvalitatívne vlastnosti mäsa kapra rybničného – obhájené 2 DP.

Vplyv kontaminácie životného prostredia na zdravotný stav zajaca poľného vo
vysokoškolskom revíri SPU - 2 DP.

Hodnotenie plemennej hodnoty včelích matiek – 1 DP a prebieha 1 dizertačná
práca.

Zachovanie génových rezerv hrabavej hydiny – ukončené 1 BP, 1 DP.
KŠZ
FAPZ-DVVČ-9 Testovanie výkonnosti športových koní
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Cieľ vedecko-výskumnej činnosti bol v plnom rozsahu splnený. Boli preskúmané
psychické vlastnosti koní, na základe etologických testov stanovené hladiny excitability a
posúdené povahové vlastnosti testovaných koní. Za účelom komplexného hodnotenia sme
u testovaných koní biochemicky zmapovali proces adaptácie na tréningový proces a nové
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prostredie, čo umožní v čo najkratšom čase a s čo najväčšou presnosťou odhad
psychických vlastností koní a stanoví metodiku tréningového procesu na skúšky
výkonnosti. Dosiahnuté výsledky boli využitie v pedagogickom procese formou
spracovania bakalárskych, diplomových a doktorandských prác.
FAPZ-DVVČ-15 Vzťah testosterónu a orientácie v neznámom prostredí pri
odstavčatách.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Juhás, PhD.
Cieľom je skúmať vzťahy medzi správaním v záťažových situáciách, biochemickou
odpoveďou organizmu a kvalitou jatočného tela. Nahrávky z testovania zvierat sa
používajú vo výuke predmetov Etológia hospodárskych zvierat a Udržateľné a ekologické
poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup
testovacích súprav na analýzu množstva testosterónu a kortizolu v slinách.
FAPZ-DVVČ-20 Kvalita ťažkých jatočných jahniat posudzovaná na základe fyzikálno
chemických vlastností mäsa a tuku.
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
V rámci projektu bola komplexne hodnotená jatočná kvalita, fyzikálno-chemické
a senzorické vlastnosti mäsa a spektrum mastných kyselín IMT a EMT 4 skupín ťažkých
jatočných jahniat (ŤJJ) z intenzívneho, polointenzívneho a pastevného odchovu a 6 skupín
ľahkých jatočných jahniat (ĽJJ) z umelého a tradičného odchovu (spolu 200 jahniat).
Vychádzajúc najmä z analýzy spektra mastných kyselín intramuskulárneho
a extramuskulárneho tuku, najhoršia kvalita mäsa je u ĽJJ z umelého odchovu
(nepriaznivý pomer omega 6 a omega 3 MK) a najlepšia pri ťažkých jahňatách
z pastevného odchovu (vysoký obsah zdraviu prospešných MK -CLA, EPA, DPA, DHA).
FAPZ-DVVČ–22 Demonštrovanie materských vlastností a reprodukčných ukazovateľov
prasníc
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc
V rámci Experimentálneho centra hospodárskych zvierat sa zrealizovali pôrody 3 ks
prasníc plemena BU pričom sme sledovali etologické ukazovatele správania matiek a ich
potomstva počas pôrodu a v období do odstavu prasiat. Zároveň sa odobrali vzorky slín
neinvazívnou metódou za účelom analýzy salivárneho testosterónu a jeho vzťahu
k orientácii prasiatok. Boli vykonané a vyhodnotené habituačné testy potomstva po
sledovaných matkách. Vyhodnotili sme parametre reprodukčnej úžitkovosti, jatočnú
hodnotu a technologickú kvalitu mäsa ich potomstva. Materiál slúžil na názorné
demonštrovanie technických a technologických procesov vo výrobe na disciplínach
Manažment chovu ošípaných a Manažment technológie chovu ošípaných.
FAPZ-DVVČ-23 Vplyv odstavu na etologické, produkčné a kvalitatívne ukazovatele
ošípaných
Zodpovedný riešiteľ : prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc
V podmienkach experimentálneho šľachtiteľského chovu farma Žirany katedra rieši
v rámci projektu VEGA „Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na
predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu“ problematiku odstavu
prasiatok od matky so zameraním na etologické prejavy zvládania po odstavného stresu.
V rámci DVVČ boli zakúpená dve vysokoprasné prasnice v hodnote 1000 eur.
Experiment slúži v rámci demonštrovania týchto prejavov správania a ich eliminácie vo
výučbe disciplín Manažment chovu ošípaných a Manažment technológie chovu
ošípaných.
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FAPZ-DVVČ-32 Vplyv prídavku prírodných fyto-aditív pred ukončením výkrmu teliat
na hladiny rôznych fyziologických ukazovateľov v krvi a na kvalitu teľacieho mäsa
Zodpovedný riešiteľ : doc. Ing. K. Vavrišínová, CSc.
Do experimentu bolo zaradených 7 ks zvierat z dôvodu overenia vplyvu prídavku
kurkumy na kvalitatívne ukazovatele mäsa a metabolického profilu zvierat.Čerpané
prostriedky: doprava zvierat na bitúnok Oponice – Nitra a späť, likvidácia kafilérneho
odpadu a veterinárne úkony – odber vzoriek krvi (cca 150 ). Z čiastkových výsledkov sa
pripravuje jedna bakalárska práca – s ukončením v šk. roku 2014/15.
KUPH
Na experimentálnej báze SBER Dolná Malanta sú situované dlhodobé stacionárne
pokusy s udržateľnými pestovateľskými systémami ako aj polyfunkčným osevným
postupom. Na bázu je viazaná výskumná a experimentálna činnosť v rámci 2 aktuálnych
projektov riešených na KUPH. Na SBER Malanta sa v roku 2014 za KUPH riešili
3 Bc, 4 DP , 2 doktorandské práce a 2 ŠVČ.
KVD
Vzorkovnica chovu laboratórnych zvierat – pracovisko, kde sa overujú metodiky
a skúmajú sa vplyvy rôznych prírodných a toxických látok na živočíšny organizmus.
KVZ
V roku 2014 bolo na VPP SPU Kolíňany riešených 6 úloh DVVČ, ktorých koordinátormi
boli pracovníci KVZ. Úlohy boli zamerané na problematiku hygienickej kvality
konzervovaných objemových krmív, nutričnej analýzy objemových a jadrových krmív,
nutričnej analýzy a makroskopickej štruktúry kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí,
stráviteľnosti objemových krmív rôznymi metódami a nutričnej kvality mledziva. V rámci
riešenia úloh DVVČ boli na KVZ v roku 2014 spracované a obhájené 4 bakalárske práce,
4 diplomové práce a 1 dizertačná práca.
KVĽ
V rokoch 2011 – 2014 na VPP Koliňany sme sa spolu s KAVR podieľali na realizácii
výskumnej úlohy s témou overovanie vplyvu hnojenia a rezu viniča na obsah
antioxidantov a celkovú antioxidačnú kapacitu v bobuliach hrozna (spracovaná a obhájená
bola 1 doktorandská práca, 3 diplomové práce a 1 bakalárska práca).
KEZ
Monitorovanie a hodnotenie kvality vody v rybníku Kolíňany, z hľadiska života
a reprodukcie rýb. V rámci výskumného projektu sa riešia 2 diplomové práce.

11. Habilitačné konanie a vymenúvanie profesorov
Pracovníci FAPZ zaradení do inauguračného a habilitačného konania v r. 2014:
Menovaní za profesora:
Inauguračné konanie:
Menovaní za docenta:
Habilitačné konanie:

prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
doc.Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Ing. Jana Nôžková, PhD.
Ing. Martina Miluchová, PhD.
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12. Čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
Udelené tituly „doctor honoris causa“ – FAPZ - 2014:
1. Dr.h.c. prof. Ing. JIŘÍ BALÍK, CSc., ČZU v Prahe
2. Dr.h.c. prof. Ing. LADISLAV ZEMAN, CSc., MLU v Brne

13. Popularizácia vedy a motivačné aktivity na podporu výskumu


Kroky a mechanizmy použité v propagácii VVČ

IOBBB

1. Publicita v rozhlase a televízii:
-

-

16.08.2014 Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. - Rozhovor do rozhlasu Regina – možnosti
využitia tradičných poznatkov a zabudnutých druhov rastlín v sociálno-ekonomickom
rozvoji mikroregiónov a rodinných fariem s odkazom na projekt AgroBioTech
09.09.2014 Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. - Rozhovor do rozhlasu Regina – možnosti
využitia poznatkov pre sociálno-ekonomický rozvoj mikroregiónov a rodinných
fariem s odkazom na projekt AgroBioTech

2. Publicita vo forme vyžiadaných prednášok pre agropotravinársku
verejnosť
-

-

11.04.2014 Seminár „Sociálno ekonomický rozvoj rodinných fariem“,
Zväz
ekologického poľnohospodárstva“; 68 účastníkov - zástupcovia rodinných fariem,
SHR; Prezentované prednášky: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.: Zabudnuté, nevyužívané
druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji regiónov;
09.09.2014 Seminár „Agroturizmus, rozvoj vidieka a využitie prírodného bohatstva“;
Miestna akčná skupina v Levoči, Spišské Podhradie; 76 účastníkov - zástupcovia
rodinných fariem, SHR, starostovia obcí; Prezentované prednášky: Doc. Ing. Ján
Brindza, CSc.: Zabudnuté, nevyužívané druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji
regiónov; Tradičné agrosystémy v trvalo udržateľnom rozvoji;

KŠZ
1. Názov podujatia: Aktuálne otázky chovu oviec
Organizujúci subjekt: RPPK Považská Bystrica
Forma podujatia: Školenie chovateľov oviec
Počet účastníkov: 30
Dátum konania podujatia: 3.11.2014
Aktivity: Školenie organizované RPPK Považská Bystrica pre chovateľov oviec daného
regiónu na farme Agrorozkvet Praznov. Prednášky doc. RNDr. M. Margetína, PhD na
tému „Nákazlivá hniloba paznechtov“ a na tému „Šľachtenie slovenskej dojnej ovce“.
2. Názov podujatia: Hipoterapeutický deň
Organizujúci subjekt: KŠZ FAPZ SPU v Nitre
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 35
Dátum konania podujatia: 16.12.2014
Aktivity: prezentácia praktickej formy hipoterapie za účelom prípravy výskumného
projektu
74

KB
1. Názov podujatia: Botanická exkurzia na vrch Dobrica pri Mochovciach
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: exkurzia
Počet účastníkov: 8
Dátum konania podujatia: 5. 5. 2014
Aktivity: výklad o flóre a vegetácii navštívenej lokality
2. Názov podujatia: Exkurzia na pieskové duny pri obci Imeľ
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: exkurzia
Počet účastníkov: 8
Dátum konania podujatia: 8. 10. 2014
Aktivity: výklad o flóre a vegetácii navštívenej lokality
3. Názov podujatia: Exkurzia do prístavu v Bratislave
Organizujúci subjekt: Botanický ústav SAV, Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská
botanická spoločnosť pri SAV
Forma podujatia: exkurzia
Počet účastníkov: 25
Dátum konania podujatia: 16. 10. 2014
Aktivity: výklad o flóre a vegetácii navštívenej lokality


Účasť na výstavách, súťažiach

IOBBB
1. Názov podujatia: Hontianska paráda
Organizujúci subjekt: Obecný úrad Hrušov
Forma podujatia: Festival tradičných agrosystémov
Počet účastníkov: 21 tisíc
Dátum konania podujatia: 16. augusta 2014
Aktivity: Príprava 3 propagačných posterov na výstavu
KŠZ
1. Názov podujatia: Medzinárodná súťaž strihačov oviec
Organizujúci subjekt: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
Forma podujatia: súťaž strihačov oviec
Počet účastníkov: 13 súťažiacich; celkovo cca 200 divákov
Dátum konania podujatia: 26.7.2014 v Liptovskej Lužnej
Aktivity: Predseda komisie rozhodcov - doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.


Ocenenia
KŠZ
Prémia Literárneho fondu SR v oblasti vedeckej a odbornej literatúry, v kategórii
biologické a lekárske vedy za vysokoškolskú učebnicu Strapák a kol. Chov hovädzieho
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dobytka, 2014, Vydavateľstvo SPU Nitra, ISBN 978-80-552-0994-4. (25.9.2014,
Bratislava)
KFR
Ing. Marek Živčák, PhD. : Cena Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave za najlepšiu vedeckú prácu v roku
2014 „Photosynthetic electron transport and specific photoprotective responses in wheat
leaves under drought stress“ autorov Zivcak M., Brestic M., Balatova Z., Drevenakova P.,
Olsovska K., Kalaji H., Yang X., Allakhveriev A.S., publikovanú vo Photosynthesis
Research, 117, 2013, 529-546, udelená bola na zasadnutí spoločnosti dňa 30.10.2014
v Nitre.

14. Najvýznamnejší partneri (inštitúcie) pri riešení VVČ


Slovenská republika

KAVR
Názov a adresa organizácie: VÚCHT Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Králik
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Otto Ložek CSc.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri overovaní účinnosti nových priemyselných
hnojív na vybraných poľ. plodinách.
IOBBB
1. Názov a adresa organizácie: Výskumný ústav potravinársky – Biocentrum Modra,
Priemyselná 4, P.O.Box 25, 824 75 Bratislava 26, Slovenská Republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Doc. Ing. Stanislav Šilhar, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, poradenská
a konzultačná služba
2. Názov a adresa organizácie: EL spol. s r.o., Akreditované skúšobné laboratóriá,
Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ľuboslav Blahut, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov
3. Názov a adresa organizácie: VEGA Konti, s.r.o., Hlohovecká 850, 925 53 Pata okr.
Galanta
Kontaktná osoba, pracovisko:Ing. Ján Gróf
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, organizovanie
kurzov v rámi programu celoživotného vzdelávania
KB
1. Názov a adresa organizácie: Arborétum Mlyňany SAV, 951 52 Slepčany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. P. Hoťka, PhD., Ing. P. Ferus, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. Ľ.
Ďurišová, PhD.
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Charakteristika spolupráce: exkurzie študentov v rámci predmetov Dendrológia a
Botanické záhrady a arboréta, cytometrické analýzy biologického materiálu; spoločné
publikácie.
2. Názov a adresa organizácie: Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta UK, Révová
39, 811 02 Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. RNDr. K. Mičieta, CSc., RNDr. E. Králik, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. P.
Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: oponentúra diplomových prác, vedenie terénnych exkurzií,
revízia herbárov
3. Názov a adresa organizácie: Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23
Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. D. Dítě, PhD., RNDR. K. Goliašová, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. P.
Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: revízia herbárov, príprava publikácií v rámci projektu o
slaniskovej vegetácii, členstvo v kolektíve Flóra Slovenska a pripravovanej publikácie
Kľúč k Flóre Slovenska; spoločné publikácie.
4. Názov a adresa organizácie: Katedra botaniky a genetiky, Prírodovedecká fakulta
UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. R. Kuna, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. Ľ.
Ďurišová, PhD., Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: oponovanie diplomových prác, príprava publikácií
5. Názov a adresa organizácie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta
stredoeurópskych štúdií
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Tünde Juríková, PhD., Ústav prírodných a
informatických vied
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Ľ. Ďurišová, PhD.
Charakteristika spolupráce: chemické a cytometrické analýzy plodov, príprava
publikácií
6. Názov a adresa organizácie: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Vladimír Píš, PhD., Oddelenie laboratórnych
činností
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: konzultácie, chemické analýzy slaniskových pôd, príprava
publikácií
KFR
1. Názov a adresa organizácie: NPPC-CVRV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Pavol Hautvogel, PhD., Génová banka CVRV
Piešťany
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Doc.
Ing. Katarína Olšovská, PhD.
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Charakteristika spolupráce: Spoločne riešené projekty aplikovaného výskumu (2
projekty APVV), oponentúry výročných a záverečných správ, spoločné publikácie (3,
kategória AFH), poskytovanie biologického materiálu
2. Názov a adresa organizácie: Katedra genetiky, PrF UK Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Doc.
Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločne riešené projekty aplikovaného výskumu (2
projekty APVV), oponentúry výročných a záverečných správ, poskytovanie biologického
materiálu.
3. Názov a adresa organizácie: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Alena Gajdošová, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločná organizácia konferencie ESNA, riešenie
diplomových a dizertačných prác
KGŠR
Názov a adresa organizácie: Ústav genetiky biotechnológií rastlín, SAV v Nitre,
Akademická 2, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Andrea Hricová, PhD., Mgr. Martin Hajduch, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na katedre: Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD., Doc. Ing.
Katarína Ražná, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné publikácie. Aktuálne prebieha spolupráca na
spoločne riešenom projekte - APVV-0231-11 Výskum adaptácie rastlín v Černobyľskej
oblasti a ich možnosti využitia, kde sú riešené otázky stability FAD génov ľanu siateho na
molekulárnej úrovni. Aktívna spolupráca prebieha aj v oblasti vývoja molekulárnych
markérov druhov Amaranthus cruentus a A. hybridus x A. hypochondriacus, kde je
spolupráca zameraná na molekulárnu charakteristiku línií láskavca podrobených radiačnej
mutagenéze.
KHMHZ
1. Názov a adresa organizácie: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 813
68 Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Katedra vodného
hospodárstva krajiny
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Charakteristika spolupráce: 7 spoločných projektov (VEGA, APVV), 9 spoločných
publikácií za celé obdobie spolupráce
2. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Emília Hanusová, PhD., Ústav šľachtenia zvierat
a kvality produktov
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Charakteristika spolupráce: RNDr. Hanusová: polupráca na zachovaní génových
rezerv vybraných plemien kúr - Národný program ochrany živočíšnych genetických
druhov, sledovanie kvality mäsa a vajec prepelice japonskej.
3. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., Ústav malých
hospodárskych zvierat
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku poľovníctva, a chovu
brojlerových králikov, viaceré spoločné publikácie.
4. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Tatiana Čermáková, Ústav včelárstva Liptovský
Hrádok
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku včelárstva, príprava
APVV projektu
5. Názov a adresa organizácie: Slovenský zväz chovateľov Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Blanka Bruteničová., odborná pracovníčka pre
chov hydiny
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca na zachovaní génových rezerv vybraných
plemien hydiny, organizovanie školení posudzovateľov hydiny a adeptov na
posudzovateľov hydiny
6. Názov a adresa organizácie: Slovenský zväz včelárov Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ľudovít Gál, predseda
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: prednášková činnosť pre prax (3 prednášky v roku 2013),
riešenie projektu aplikovaného výskumu.
7. Názov a adresa organizácie: Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka Fakulta
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., Katedra ochrany lesa a
poľovníctva
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku poľovníctva, príprava
APVV projektu
8. Názov a adresa organizácie: Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Topoľčianky
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Milan Garaj
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku poľovníctva, príprava
APVV projektu, odber vzoriek na monitoring kvality ŽP, odber vzoriek na analýzy kvality
a bezpečnosti zveriny
9. Názov a adresa organizácie: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10,
Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: PaedDr. Imrich Šuba, riaditeľ kancelárie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku poľovníctva
KOR
1. Názov a adresa organizácie: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, katedra
Ekológie
Charakteristika spolupráce: spolupráca na spoločných projektoch s dôrazom na
determináciu prirodzených nepriateľov hmyzu
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2. Názov a adresa organizácie: SAV Nitra, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri analýze reakcií hostiteľských rastlín na
napadnutie parazitickými zárazami z rodu Phelipanche
3. Názov a adresa organizácie: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
Charakteristika spolupráce: spolupráca na spoločnom projekte zameranom na výskum
živočíšnych škodcov na pseudoobilninách
4. Názov a adresa organizácie: Združenie Slovenský mak
Charakteristika spolupráce: spolupráca zameraná na výskum škodlivých činiteľov v
porastoch maku
KPG
1. Názov a adresa organizácie: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10 827 13 Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. – riaditeľka ústavu
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Charakteristika spolupráce: Analýzy základných chemických vlastností pôdy do
celoštátneho Monitoringu pôd SR.
2. Názov a adresa organizácie:, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Bohdan Juráni, PhD. – Katedra pedológie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Charakteristika spolupráce: vzájomná realizácia vypracovávania odborných
posudkov na doktorandské dizertačné práce, výmena poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti, účasť na odborných seminároch, konferenciách a terénnych
exkurziách.
3. Názov a adresa organizácie:, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Rastislav Bušo, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena poznatkov získaných z vedecko-výskumnej
činnosti, účasť na odborných seminároch a konferenciách.
4. Názov a adresa organizácie:, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –
Výskumný ústav agroekológie Michalovce
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Dana Kotorová, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena poznatkov získaných z vedecko-výskumnej
činnosti, účasť na odborných seminároch a konferenciách.
KGPB
1. Názov a adresa organizácie: Plemenárske služby SR,š.p. Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing.Štefan Ryba,PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.Juraj Candrák,PhD.,
doc.Ing.Radovan Kasarda,PhD.
Charakteristika spolupráce: Tvorba a využívanie databáz pre medzinárodné a národné
genetické hodnotenie dobytka, hodnotenie genetickej diverzity dobytka.
2. Názov a adresa organizácie: Slovenská holsteinská asociácia, Zväz chovateľov
slovenského strakatého plemena, Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku
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Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ivan Hrica, Ing. Matúš Kohút, Ing. Ján Paciga, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing.Juraj Candrák, PhD.,
Charakteristika spolupráce: Tvorba databáz hospodárskych zvierat, Plemenné knihy,
Lineárne hodnotenie exteriéru, Odhad plemenných hodnôt.
3. Názov a adresa organizácie: Národný žrebčín Topoľčianky, Zväz chovateľov koní
na Slovensku Topoľčianky, Slovenská jazdecká federácia, Štátne závodisko Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Michal horný, PhD., Ing. Ing. Vladimír Chovan, Ing.
František Grácz, JUDr. Marián Šurda.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.Juraj Candrák,PhD.,
Charakteristika spolupráce: Tvorba databáz hospodárskych zvierat, Odhad plemenných
hodnôt, Vydávanie pasov koní
KRV
1. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Rastislav Bušo, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ivan, Černý, PhD., doc.
Ing. Juliana Molnárová, PhD., Ing. Jozef Žembery, PhD.
Charakteristika spolupráce: posudzovanie doktorandských dizertačných prác,
výskumných projektov, záverečných prác Bc. a DP, záverečných správ z výskumu
2. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Štefan Žák, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre):doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Charakteristika spolupráce: Posudzovanie vedeckej monografie „Bilancia energomateriálových tokov v poľnom ekologicky citlivom agroekosystéme“ autorského
kolektívu: doc. Ing. Karol Kováč, CSc., Ing. Adam Kucharovic, Ing. Štefan Žák, CSc.,
Ing. Roman Hašana, PhD., Ing. Rastislav Bušo, PhD.
KŠZ
1. Názov a adresa organizácie: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Mgr. D. Peškovičová, PhD., Ing. Ján Huba, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.,
doc. Ing. Peter Strapák, PhD., prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., Ing. Ondřej Bučko, PhD.
Charakteristika spolupráce: Úzka spolupráca vo všetkých oblastiach výskumu,
predovšetkým hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných. Pri realizácii experimentov
v oblasti malých prežúvavcov sa využíva v značnom rozsahu experimentálna báza
Účelového hospodárstva NPPC - VÚŽV v Trenčianskej Teplej. Od 1.5. 2011 sa realizuje
na SPU Nitra spoločný projekt APVV (APVV 0458-10 „Kvalita jahniat rôznych
hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálnochemických vlastností mäsa a tuku“), kde SPU Nitra – FAPZ vystupuje ako
spoluriešiteľská organizácia (riešiteľská organizácia je NPPC-VÚŽV Nitra). V rámci
tohto projektu bolo v roku 2013 publikovaných 12 spoločných prác, z toho 3 pôvodné
vedecké práce, 2 na zahraničných vedeckých konferenciách a 4 postery (abstrakty) na
medzinárodných vedeckých konferenciách.
2. Názov a adresa organizácie: Chemický ústav Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. L. Soják, DrSc..
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné práce zaoberajúce sa kvalitou ovčieho mlieka,
kolostra a mäsa jatočných jahniat, najmä z pohľadu mastných kyselín (osobitne CLA,
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omega 3 a 6 mastných kyselín a iných zdraviu prospešných MK). S CHÚ PrFUK úzko
spolupracujeme najmä pri riešení projektu APVV-0458-10 „Kvalita jahniat rôznych
hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálnochemických vlastností mäsa a tuku“. V roku 2013 bola publikovaná 1 spoločná pôvodná
vedecká práca.
3. Názov a sídlo inštitúcie: Plemenárske služby SR
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Š. Ryba, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. P. Strapák, PhD., doc.
RNDr. Milan Margetín, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri hodnotení nepriamych úžitkových vlastností
hovädzieho dobytka, hodnotenie dojiteľnosti kráv, celoštátna metodika hodnotenia
priebehu pôrodov kráv a podielu mŕtvo narodených teliat na Slovensku, odhad
plemenných hodnôt priebehu pôrodov a dlhovekosti hovädzieho dobytka. Metodická
výpomoc pri genetickom hodnotení oviec (verifikácia výpočtu plemenných hodnôt) a pri
inovácii metodík kontroly úžitkovosti oviec a kôz.
4. Názov a sídlo inštitúcie: Zväz chovateľov koní na Slovensku Topoľčianky, Národný
žrebčín Topoľčianky, Žrebčín Dobšiná
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Grácz, Ing. Horný, PhD, Ing. Šmelko
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. M. Halo, PhD., Ing. E.
Mlyneková, PhD.
Charakteristika spolupráce: stanovenie parametrov výkonnosti športových koní,
geneticko-plemenárska analýza génových rezerv koní.
5. Názov a sídlo inštitúcie: Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Š. Pomichal, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. K, Vavrišínová, CSc., Ing.
J. Moravčíková
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri analýze a hodnotení vplyvu vybraných
faktorov na úžitkové a ekonomické parametre chovu plemena charolais na Slovensku
KTEKP
1. Názov a adresa organizácie: FZKI SPU
Kontaktná osoba, pracovisko: vedúci katedier FZKI
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Jančovič, PhD.; doc. Ing.
Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P. Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce: Vedenie bakalárov a diplomantov, výučba predmetov
Trávnikárstvo, Špeciálne trávnikárstvo (Ing. Kovár), Športové trávniky (prof. Novák).
2. Názov a adresa organizácie: CRVR - VÚTPHP Banská Bystrica
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Milan Túróci
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Jančovič, PhD.; doc. Ing.
Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P. Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce:
školitelia doktorandov externého štúdia (prof. Jančovič; prof. Novák, doc. Vozár)
člen Vedeckej rady VÚTPHP (prof. Jančovič)
člen oponentskej rady VÚTPHP (prof. Jančovič)
3. Názov a adresa organizácie: Flóra centrum Kvetoslavovo
Kontaktná osoba, pracovisko: Ján Kováč
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Jančovič, PhD.; doc. Ing.
Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P. Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce: realizácia terénnych cvičení z problematiky pestovania
trávnikových kobercov v trávnikovej škôlke v Kvetoslavove (zimný a letný semester)
4. Názov a adresa organizácie: ŠS Levočské Lúky
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. J. Hric, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Jančovič, PhD.; doc. Ing.
Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P. Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce: overovanie nových trávnikových odrôd tráv vyšľachtených
na ŠS Levočské Lúky v podmienkach deficitu vlahy a nízkych vstupov
5. Názov a adresa organizácie: VÚCHT Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Milan Králik, PhD., Ing. Zdenko Tokár, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ľ. Vozár, PhD.;
Ing. P. Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce: overovanie účinnosti nových hnojív vo výžive trávnikov
KUPH
1. Názov a adresa organizácie: NPPC VÚRV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Štefan Žák, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Dr. Ing. Milan Macák
Charakteristika spolupráce: oponovanie dizertačných prác, recenzia knižnej publikácie
a zborníka z medzinárodnej konferencie
2. Názov a adresa organizácie: NPPC VÚRV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Magdaléna LackoBartošová, CSc., doc. Dr. Ing. Milan Macák
Charakteristika spolupráce: príprava a podanie APPV projektu
KVD
1. Názov a adresa organizácie: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Kontaktná osoba, pracovisko: PaedDr. Michal Uhrinčať, PhD.,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Vladimír Tančin DrSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti strojového dojenia bahníc, konzultácia
metodík, spoločná realizácie experimentov pri výchove doktorandov, diplomantov a
bakalárov.
2. Názov a adresa organizácie: Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Ivánka pri
Dunaji
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Michal SIMON, DrSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. S. Hluchý
Charakteristika spolupráce: spoločný projekt VEGA 2/0006/12
KVZ
Názov a adresa organizácie: Výskumný ústav trávnych plodín a horského
poľnohospodárstva v Banskej Bystrici
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Stela Jendrišáková, PhD. (sekcia horské systémy
a technika)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
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Charakteristika spolupráce: vzájomné posudzovanie projektových zámerov, príprava
spoločného výskumného projektu, vzájomné posudzovanie metodík experimentov
a dizertačných prác.
KVĽ
1. Názov a adresa organizácie: KARDIOCENTRUM Nitra,
Kontaktná osoba, pracovisko: MUDr. Marián Hranai, PhD., riaditeľ centra
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD., Ing.
Jana Kopčeková, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch,
realizácia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, spoločná publikačná
činnosť
2. Názov a adresa organizácie: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.,
Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: MUDr. Daniel Magula, PhD., námestník LPS
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch,
realizácia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, spolupráca pri výuke
študentov, spoločná publikačná činnosť
3. Názov a adresa organizácie: Fakultná nemocnica Nitra, Kardiologická klinika
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. MUDr. Pavol Poliačik, PhD., prednosta kliniky
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch,
realizácia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, spolupráca pri výuke
študentov, spoločná publikačná činnosť
4. Názov a adresa organizácie: Fakultná nemocnica Nitra, Interná klinika
Kontaktná osoba, pracovisko: MUDr. Viera Kissová, PhD., prednosta kliniky
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch,
realizácia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, spolupráca pri výuke
študentov, spoločná publikačná činnosť
5. Názov a adresa organizácie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. MVDr. Eva Dudríková, PhD., Ústav hygieny a
technológie mlieka
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD., Ing.
Katarína Fatrcová-Šramková, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch,
realizácia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, spolupráca pri výuke
študentov, spoločná publikačná činnosť
6. Názov a adresa organizácie: Wellberry, s.r.o, Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Peter Slezák, PhD., konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch,
realizácia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, spolupráca pri výuke,
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7. Názov a adresa organizácie: TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o, Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Jozef Nitray, CSc., riaditeľ spoločnosti
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch,
KVZ
Názov a adresa organizácie: Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Národné
poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ján Huba, PhD. (Ústav systémov chovu, šľachtenia
a kvality produktov)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava spoločného výskumného projektu.


Zahraniční partneri

KAVR
Názov a adresa organizácie: Intermag Sp. z o. o. Osiek 174A32-300 Olkusz, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Hubert Kardasz Marek Skawiński,,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Kováčik
Charakteristika spolupráce: Testovanie účinnosti hnojiva Mg-Titánit formou
nádobových pokusov
IOBBB
1. Názov a adresa organizácie: M.M. Grishko National Botanical Garden of Ukraine
National Academy of Sciences; Timiriazevska 1, Kiev, Ukrajina
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Svetlana Klimenko, Mgr. Olga Grgyorieva, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, výmena
vedeckých pracovníkov a doktorandov, budovanie kolekcií genetických zdrojov
2. Názov a adresa organizácie: Uzhgorod National University, Uzhhorod, 46 Pidhirna
St. 46; 88000, Ukraine, Zakarpattia Oblast, - Institut fytoterapie
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Oksana Hanyc
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, výmena
vedeckých pracovníkov a doktorandov, spoločné organizovanie vedeckých podujatí,
vydávanie zborníkov
3. Názov a adresa organizácie: State Nikita Botanical Gardens, Ukrainian Academy of
Sciences All Union Agricultural Academy, 334267 Yalta, Crimea, Ukraine.- Plant
Breeding Station Nova Kachovka
Kontaktná osoba, pracovisko: Mgr. Olga Grabovecka, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie projektov z problematiky genetických
zdrojov druhov Ziziphus, Asimina, Diospyros; vývoj klasifikátorov a katalógov pre
netradičné druhy´, hodnotenie genetických zdrojov z menej známych druhov
4. Názov a adresa organizácie: Armenian State Agrarian University, Scientific
Center,Teryan Street, 74, Yerevan, 0009, Armenia.
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Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ara Hovhannisyan
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov z problematiky
včelích peľových obnôžok , výmena vedeckých pracovníkov a doktorandov
5. Názov a adresa organizácie: Zdravo ORGANIC d.o.o., Kolarova bb, 21425 Selenča,
Srbsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Juraj Bocko – generálny riaditel, Ing. Jozef Gašparovsky
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov z problematiky
technológie spracovania produktov na biopotraviny, zakladanie ekologických sadov z
tradičných ako aj netradičných druhov
6. Názov a adresa organizácie: N.I. Vavilov Institute of Plant Industry, Petrohrad 42-44,
B.Morskaya Street, 190000, St. Petersburg,Russia
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Nikolay Dzyubenko, generálny riaditeľ
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, výmena
vedeckých pracovníkov a doktorandov, vývoj klasifikátorov
7. Názov a adresa organizácie: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, Česká republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Jana Čopíková, PhD., doc. Andrej Sinitsya, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti biochemickej charakteristike
produktov a výrobkov z netradičných druhov rastlín, výmena výskumných pracovníkov
a doktorandov
8. Názov a adresa organizácie: Moscow State University Botanical Garden Leninskie
gory, 1, Building12, Moscow, Moscow oblast 119991 Russian Federation
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Julia Vinogradova, prof. Alla Kuklina
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti stanovenia hospodárskej hodnoty
genetických zdrojov menej známych druhov – Lonicera, Ribes, výmena výskumných
pracovníkov a doktorandov
KB
1. Názov a adresa organizácie: Ústav zoologie a botaniky, Masarykova univerzita,
Kotlářská 2, Brno, Česko
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. V. Grulich, PhD., doc. Mgr. M. Hájek, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií, revízia herbárov, konzultačná činnosť,
príprava publikácií
2. Názov a adresa organizácie: Faculty of Agriculture, University of Belgrade,
Nemanjina 6, 11080 Belgrade-Zemun, Republic of Serbia
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Kontaktná osoba, pracovisko: Assoc. Prof. Z. Dajić-Stevanović, Dept. of Agrobotany
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií, revízia herbárov, konzultačná činnosť,
príprava publikácií
3. Názov a adresa organizácie: Nyugat-Magyarországi Egyetem (Západomaďarská
univerzita), Sopron, MR
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Dr. G. Király, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: terénny výskum, príprava publikácií
4. Názov a adresa organizácie: Výzkumní ústav Silva Tarouky, Průhonice, Česko
Kontaktná osoba, pracovisko: dr. Ivo Tábor, CSc., riaditeľ
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií a biologického experimentálneho
materiálu pre zbierku genofondu rastlín SPU, redakčná rada časopisu Acta Pruhoniciana
5. Názov a adresa organizácie: Department of Botany, Corvinius University, Budapest,
MR
Kontaktná osoba, pracovisko: ass. prof. Maria Hohn, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií, terénny výskum
KFR
1. Názov a adresa organizácie: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Brno
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. RNDr. Michal Marek, DrSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: oponentúry dizertačných, habilitačných a inauguračných
prác a pokračovaní, exkurzie so študentmi, metodologické konzultácie vo výskume
2. Názov a adresa organizácie: Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian
Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Georgi I. Georgiev, PhD., Dr. Konstantina Kocheva
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: realizácia spoločných experimentov, príprava budúcich
spoločných publikácií, príprava projektu 7.RP EU
3. Názov a adresa organizácie: Institute of Biology, Shandong Agricultural University
in Taian, China
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Xinghong Yang, prof. Huyiuan Gao
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločné projekty, konzultačné aktivity, realizácia
spoločných experimentov, spoločné publikácie
4. Názov a adresa organizácie: Department of Plant Physiology, Warsaw Agricultural
University SGGW, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Hazem M. Kalaji
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločné publikácie (kategórie ADC, AFH), konzultačné
aktivity, metodológia výskumu fotosyntézy
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5. Názov a adresa organizácie: Institute of Plant Physiology, Russian Academy of
Sciences, Botanicheskaya Street 35, Moscow 127276, Russia
Kontaktná osoba, pracovisko: Suleyman I. Allakhverdiev
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločná publikácia (kategória ADC)
6. Názov a adresa organizácie: Department de Chimie-Biologie, Université du Quebec à
Trois Rivières, Quebec, Canada
Kontaktná osoba, pracovisko: Robert Carpentier
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločná publikácia (kategória ADC)
7. Názov a adresa organizácie: Department of Plant Physiology and Ecology, Taras
Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Oksana Sytar
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločné experimenty, spoločné publikácie (kategórie
ADE, AFH, AEG), semináre
8. Názov a adresa organizácie: Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese
Academy of Sciences, China
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Hong Bo Shao
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločné experimenty, spoločné publikácie (kategórie
ADE, AFH)
9. Názov a adresa organizácie: Institute of Crops and Vegetables, Novi Sad, Serbia
Kontaktná osoba, pracovisko: Novo Przulj, prof.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: poskytovanie biologického materiálu, príprava projektu
7FP, spoločná publikácia pre PSE
10. Názov a adresa organizácie: Kmetijski Institut Ljubljana, Slovinsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Vladimir Meglic
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. K. Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava projektu 7. RP, poskytovanie biologického
materiálu
KGPB
1. Názov a adresa organizácie: BOKU Viedeň
Kontaktná osoba, pracovisko: prof.J.Soelkner
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof.Ing.Ondrej Kadlečík,CSc.
Charakteristika spolupráce: Analýza dlhovekosti a hodnotenie diverzity dobytka.
Príprava spoločných publikácií a projektov.
2. Názov a adresa organizácie: Univerzita Záhreb
Kontaktná osoba, pracovisko: prof.Dr.I.Čurik
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.R.Kasarda,PhD.
Charakteristika spolupráce: Príprava spoločných projektov, matematicko-štatistická
analýza molekulárno-genetických údajov.
KGŠR
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1. Názov a adresa organizácie: Česká zemědelská univerzita Praha, Fakulta tropického
zemědelství
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Dr. Ing. Eloy Fernández C
Kontaktná osoba/osoby na katedre: Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: Existujúca spolupráca je rozvíjaná v oblasti vývoja
molekulárnych markérov plodín Andského regiónu. V súčasnosti spolupracujúce strany
disponujú spoločne získanými výsledkami vývoja protokolu PCR zmnoženia a reštrikčnej
identifikácie produktov Smallanthus sonchifolius a výsledkami testovania univerzálnych
markérov pre repetitívne retrotranspozónové sekvencie, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj
špecifických LTR IRAP markérov. Výstupy spolupráce – spoločné publikácie.
2. Názov a adresa organizácie: University of Basilicata, Potenza, Italy; Department of
Science
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Luigi Milella
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská,
PhD.
Charakteristika spolupráce: Existujúca spolupráca je rozvíjaná v oblasti vývoja
molekulárnych markérov druhu jakon. V súčasnosti spolupracujúce strany disponujú
spoločne získanými výsledkami vývoja protokolu PCR zmnoženia a reštrikčnej
identifikácie produktov Smallanthus sonchifolius. Výstupy spolupráce – spoločné
publikácie.
3. Názov a adresa organizácie: Institute of Ecological Safety , National Aviation
University , Kyiv , Ukraine
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Kateryna Garkava
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. .
Charakteristika spolupráce: Výstupy spolupráce – spoločné publikácie.
4. Názov a adresa organizácie: Agritec s.r.o. Šumperk - Zemědělská 16, Šumperk 787
01, ČR
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Marie Bjelková, PhD., Ing. Martin Pavelek, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: projekt (bilaterálna spolupráca – podaný, riešenie 2014 –
2015), publikácie (v tlači – 2 články), výskumné pobyty (ERASMUS)
5. Názov a adresa organizácie: N.I. Vavilov All Russia Scientific Research Institute of
Plant Industry, Department of Oil and Fibre Crops, Bolshaya Morskava Str. 44, 190000,
St. Petersburg
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Nina Brutch, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: štipendijné pobyty (Ing. Maria Vishnevskaya – 3 mesiace
2013), publikačná činnosť (1 článok), výskumné pobyty (štrukturálne fondy ITEBIO)
6. Názov a adresa organizácie: Mikrobiologický ústav AV ČR, V.V.I Praha, Česká
republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Doc. RNDr. Milan Gryndler, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Ján Gažo, PhD., Ing. Marián
Miko, CSc.
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Charakteristika spolupráce: Podiel na riešení projektu GA ČR “Tuber aestivum Vitt. a
study of distribution, biology and cultivation with the perspective of future practical
exploitation”
Spoločné výskumné aktivity v oblasti testovania druhovej pravosti a čistoty mykoríz
sadiva hypogeických húb Tuber aestivum a Choiromyces meandriformis. Štúdium
dynamiky rastu mycélia ektomykoríznych húb z využitím „lapačov mycélií“.
7. Názov a adresa organizácie: Instytut Badawczy Leśnictwa - Sękocin Stary – Varšava
Kontaktná osoba, pracovisko: Doc. Dr. Dorota Hilszczañska
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Ján Gažo, PhD., Ing. Marián
Miko, CSc.
Charakteristika spolupráce: Podiel na riešení projektu „Vplyv podmienok prostredia na
formovanie mykorízy a plodníc hľuzoviek Tuber spp. Výskum druhovej diverzity
podzemných húb v Poľskej republike.
8. Názov a adresa organizácie: Katedra farmakognózie, Farmaceutická fakulta,
Univerzita Coimbra, Portugalsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Maria Graca Campos
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: výskumné aktivity v oblasti hodnotenia kvality
obnôžkového peľu, výskumný pobyt v rámci projektu štrukturálnych fondov (ITEBIO),
spoločná publikácia.
KHMHZ
1. Názov a adresa organizácie: Fakulta rybářství a ochrany vod, JU České Budějovice,
Husova třída 458/102, 370 05 České Budějovice, Česká Republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Petr Dvořák, PhD., Ústav akvakultúry
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Charakteristika spolupráce: 16 spoločných publikácií za celé obdobie spolupráce
2. Názov a adresa organizácie: Česká zemědělská univerzita v Prahe
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ivana Gardiánová, PhD., Demonstrační
a experiemntální pracovistě, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Katedra speciální zootechniky
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Weis, PhD.
Charakteristika spolupráce: organizovanie hydinárskych vedeckých konferencií,
spolupráca na problematiky génových rezerv národných plemien husí
3. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita v Brně
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D., Ústav chovu
a šlechtění zvířat
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Weis, CSc.
Charakteristika spolupráce: organizovanie hydinárskych vedeckých konferencií
4. Názov a adresa organizácie: WPSA – World´s Poultry Science Association
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr Edir Silva, predseda WPSA, Brazília
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Weis, PhD.
Charakteristika spolupráce: organizovanie hydinárskych vedeckých konferencií.
5. Názov a adresa organizácie: International Honey Commission
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr Gudrun Beckh, predseda IHC, Nemecko
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
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Charakteristika spolupráce: koordinácia výskumu na úseku kvality včelích produktov, –
príprava legislatívy pre jednodruhové medy, normatívy pre hodnotenie ostatných včelích
produktov.
KOR
1. Názov a adresa organizácie: Výzkumní ústav olejnin, Opava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Jiří Havel, PhD., Ing. Eva Plachká
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri popularizácii výsledkov výskumu v oblasti
pestovania olejnín (slnečnica, repka, mak)
2. Názov a adresa organizácie: Wageningen University, The Netherlands
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Dr. Harro Bouwmeester
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín z rodu
Orobanche, analýzy plynných organických látok vylučovaných kvetmi záraz plynnou
chromatografiou a elektroantenografia súvisiaca s hmyzom vyvíjajúcom sa na zárazách.
3. Názov a adresa organizácie: ETH Zurich, Switzerland
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Dr. Silvia Dorn
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: genetická analýza populácií druhu Cydia molesta v Európe
4. Názov a adresa organizácie: USDA-APHIS, Fort Collins, Colorado USA
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Rich Hansen
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume pupenca roľného a pri selekcii a
introdukcii potenciálnych druhov hmyzu v rámci klasickej biologickej regulácie
5. Názov a adresa organizácie: ENEA C.R. Casaccia, Rome, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Massimo Cristofaro
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: prieskum a selekcia prirodzených nepriateľov rôznych
druhov burín (napr. Salsola kali, Chondrilla juncea, Centaurea spp., Ambrosia
artemisiifolia)
6. Názov a adresa organizácie: ARO, Newe-Ya’ar Research Center, Israel
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Hanan Eizenberg
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických burín – záraz z rodu
Phelipanche
7. Názov a adresa organizácie: Estacion Experimental del Zaidin, Spain
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Juan A. Lopez-Raez
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín
8. Názov a adresa organizácie: Polytechnic Institute of Viseu, Portugal
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri vývoji e-learningových a m-learningových
materiálov pre oblast ekologickeho polnohospodarstva a tvorba podpornych web stránok
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9. Názov a adresa organizácie: ČZU v Prahe, Zemědělská společnost při ČZU v Praze a
Katedra rostlinné výroby
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume olejnín a implementácii poznatkov
z výskumu do praxe
10. Názov a adresa organizácie: ARO, Volcani Center, Israel
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Hinanit Koltai, Prof. Yoram Kapulnik
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín
11. Názov a adresa organizácie: University of Turin, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Cristina Prandi
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín
12.
Názov
a adresa
organizácie:
Institute
of
Sciences
of Food Production, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Maurizio Vurro
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín a ambrózie
palinolistej
13. Názov a adresa organizácie: University of Nantes, France
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Philippe Delavault
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín
14. Názov a adresa organizácie: Medical University of Vienna, Austria
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr Matt Smith
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
15. Názov a adresa organizácie: Université de Fribourg, Switzerland
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Heinz Müller-Schärer, Dr. Suzanne Lommen
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
16. Názov a adresa organizácie: University of Worcester, UK
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Carsten Ambelas Skjøth
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
17.
Názov
a adresa
organizácie:
Observatoire
des
Inra, France
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Bruno Chauvel
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
18. Názov a adresa organizácie: Georgikon Faculty, Keszthely, Hungary
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Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Janos Taller
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
19. Názov a adresa organizácie: National Museum of Natural History, Luxembourg
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Christian Ries
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
20. Názov a adresa organizácie: Wydzial Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet
Rzeszowski, Poland
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Idalia Kasprzyk
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
21. Názov a adresa organizácie: University of Novi Sad Faculty of Sciences, Serbia
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Branko Sikoparija
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
22. Názov a adresa organizácie: Siauliai University, Lithuania
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Ingrida Sauliene
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
23. Názov a adresa organizácie: CABI E-UK, UK
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Marion Seier
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
24. Názov a adresa organizácie: CSIC, Cordoba, Spain
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Diego Rubiales
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie
a parayitických rastlín

palinolistej

25. Názov a adresa organizácie: Local Health Authority Milan, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr Maira Bonini
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
26. Názov a adresa organizácie: Mustafa Kemal University, Antakya, Turecko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri vývoji e-learningových a m-learningových
materiálov pre oblasť ekologického poľnohospodárstva a tvorba podporných web stránok
27. Názov a adresa organizácie: Erciyes University, Kayseri, Turecko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri vývoji e-learningových a m-learningových
materiálov pre oblasť ekologického poľnohospodárstva a tvorba podporných web stránok
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28. Názov a adresa organizácie: Adana Directorate Provincial of Food, Agriculture and
Livestock, Adana, Turecko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výmene skúseností v oblasti ekologického
poľnohospodárstva
29. Názov a adresa organizácie: Ecological Agriculture Organization Association Adana
Branch, Adana, Turecko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výmene skúseností v oblasti ekologického
poľnohospodárstva
30. Názov a adresa organizácie: European Academy for Rural Territories Hospitality,
Taliansko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výmene skúseností v oblasti ekologického
poľnohospodárstva
31. Názov a adresa organizácie: Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije Kmetijsko
Gozdarski Zavod Ljubljana, Slovinsko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výmene skúseností v oblasti ekologického
poľnohospodárstva
KPG
1. Názov a adresa organizácie: Univerzita M. Kopernika v Toruni, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. hab. Slavomir SS.Gonet - Katedra pedológie,
Inštitút geografie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Charakteristika spolupráce: Zmluva o bilaterálnej spolupráci dotýkajúca sa študijných
pobytov a vzájomnej výmeny študentov a pedagogických pracovníkov medzi partnermi.
Pokračujúca spolupráca pri riešení výskumu v oblasti vplyvov ekosystémov na pôdne
vlastnosti s dôrazom na zmeny v kvalite a kvantite pôdnej organickej hmoty.
2. Názov a adresa organizácie: Mendelová univerzita, Brno, Česká Republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Miroslav Kravka, PhD. – Lesnícka a drevárska
fakulta,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu pôdnych agregátov
v lesných pôdach, konzultácia a výmena skúsenosti v oblasti pôdnej fyziky.
3. Názov a adresa organizácie: Pomeranian University, Slupsk, Poland
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Jerzy Jonczak, Institute of Geography and Regional
Studies
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu pôdnych vlastností,
konzultácia a výmena skúsenosti, práprava spoločných publikácii z oblasti pôdnych
vlastností černozemí v rámci Slovanska a Poľska.
KŠZ
1. Názov a adresa organizácie: University of Technology and Life Sciences in
Bydgoszcz, Faculty of Animal Breeding and biology; Bydgoszcz, Poland.
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. S. Mroczkowski
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu a využitia genetických
markérov v šľachtení oviec. V roku 2013 bola publikovaná spoločná práca
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“Polymorphisms of the ovine PRNP gene at codons 127, 141, 151, 171 and 189”, ktorá
bola prezentovaná a uverejnená v zborníku z 8. medzinárodnej konferencie časopisu
JCEA v Nitre (20. – 22. 11. 2013).
2. Názov a adresa organizácie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu chovu ošípaných,, prof.
Mlynek - člen Vedeckej rady UTP Bydgoszcz a a školiteľ doktorandky – Monika
Monkiewicz z UTP Bydgoszcz . Prof. Mlynek - člen redakčnej rady vedeckého časopisu
Polish Journal of Natural Sciences. Dve spoločné publikácie v roku 2014.
3. Názov a sídlo inštitúcie: Mendelova univerzita v Brne
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. G. Chládek, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Peter Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava meraní a hodnotenia dojiteľnosti kráv českého
strakatého plemena s pomocou prístroja lactocorder v podniku Žabčice a Radešínska
Svratka.
4. Názov a sídlo inštitúcie: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub,
Mníchov, Nemecko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. B. Luntz
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Peter Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri realizácii hodnotenia dojiteľnosti kráv s
využitím prístroja lactocorder, metodické postupy a genetické hodnotenie ukazovateľov
exteriéru strakatého plemena.
5. Názov a sídlo inštitúcie: Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra speciální
zootechniky FAPPZ
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. L.Stádník, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. P. Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti využitia sonografického prístroja pri
hodnotení morfometrických štruktúr vemena kráv. 1 spoločná publikácia.
6. Názov a sídlo inštitúcie: Jihočeská univerzita České Budějovice ERC Mnětice,
ASCHK ČR,
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. M. Maršálek, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. M. Halo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti šľachtenia koní a testovania
výkonnosti športových koní, hodnotenie mechaniky pohybu koní.
7. Názov a sídlo inštitúcie: ERC Mnětice, Hřebčinec Písek,
Kontaktná osoba, pracovisko: MVDr. Muller, Ing. Krastochvíle
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. M. Halo, PhD., Ing. Eva
Mlynekvá, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti moderných biotechnologických metód
v chove koní
KTEKP

95

Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita – Brno (ČR), Česká zemědělská
univerzita – Praha (ČR), Jihočeská univerzita – České Budějovice (ČR), University of
Zagreb – Zagreb (Chorvátsko), Uniwersytet rolniczy – Krakow (Poľsko)
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jiří Skládanka, PhD.; Ústav výživy zvířat
a pícninářství, prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.; Katedra pícninářství a trávnikářství,
Ing. Milan Kobes, PhD.; Katedra rostlinné výroby a agroekologie, Assoc. prof. Dubravko
Maćešić, PhD.; Department of field crops, forage and grassland, dr. hab. inž. Wojciech
Szewczyk; Zakład łakarstwa
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Ján Jančovič, PhD.; doc.
Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; Ing. Peter Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce:
- participácia na projekte v období september 2012 – august 2014; výsledkom sú 2
odborné publikácie: „Pícninářství“ a „Využitie bioindikačných numerických hodnôt
v obhospodarovaní trávnych porastov“ (Brno, ČR)
- výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu (všetky pracoviská)
KUPH
1. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita – Brno (ČR),
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Jan Křen, CSc., doc. Ing. Vladimír Smutný,
PhD., Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Dr. Ing. Milan Macák,
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena skúseností a informácií v oblasti vedeckovýskumnej činnosti
2. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita – Brno (ČR),
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Blanka Kocourková, CSc., Ing. Helena Pluháčková,
PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena skúseností a informácií v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti liečivých a aromatických rastlín
3. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita – Brno (ČR),
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Blanka Kocourková, CSc
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Charakteristika spolupráce: Inovácia pestovateľských technológií minoritných druhov
liečivých rastlín a popularizácia výsledkov výskumu prednáškami na workshopoch na
bilaterálnej úrovni (Brno, Stará Ľubovňa)
4. Názov a adresa organizácie: Agritec, výzkum, šlechtení a služby, s.r.o Šumperk
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Prokop Šmirous, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Charakteristika spolupráce: overenie výskumných výsledkov hodnotenia kvality
novovyšľachtených odrôd Carum carvi a Silybum marianum
5. Názov a adresa organizácie: Česká zemědělská univerzita - Praha (ČR),
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Josef Soukup, CSc. Katedra agroekologie a
biometeorologie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
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Charakteristika spolupráce: príprava spoločných publikácií, výmena skúseností
v mapovaní burín a zisťovanie rezistencie na herbicídne látky
6. Názov a adresa organizácie: Jihočeská univerzita – České Budějovice (ČR),
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jan Moudrý, PhD., Katedra rostlinné výroby
a agroekologie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Magdaléna LackoBartošová, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti netradičných cereálií vo vedeckovýskumnej činnosti
7. Názov a adresa organizácie: University of Rzeszow – Poland, Faculty of Biology
and Agriculture
Kontaktná osoba, pracovisko: dr.inž. Waclaw Jarecki, prof. Renata Tobiasz-Salach
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Magdaléna LackoBartošová, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti netradičných cereálií vo vedeckovýskumnej činnosti
8. Názov a adresa organizácie: Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Macedónsko, Faculty of Agricultural Sciences and Food Department of General Field
Crops Production
Kontaktná osoba, pracovisko: Ass. Prof. Zvonko Pacanoski, Ph.D.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava výskumného projektu, výmena skúseností
a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu
9. Názov a adresa organizácie: University of Zagreb- Chorvátsko, Faculty of
Agronomy, Zavod za herbologiju,
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. dr.sc. Klara Barać, doc. dr.sc. Maja Šćepanović
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovnovzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu
10. Názov a adresa organizácie: University of Zagreb- Chorvátsko, Faculty of
Agronomy, Zavod za specialnu proizvodnju bilja
Kontaktná osoba, pracovisko: izv. Prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovnovzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu
11. Názov a adresa organizácie: University of Zagreb- Chorvátsko, Faculty of
Agronomy,
Kontaktná osoba, pracovisko: izv. prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, izv. prof. dr.sc.
Dubravko Maćešić, izv. prof. dr.sc. Željko Jukić
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Magdaléna LackoBartošová, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti stanovenia technologických vlastností
cereálií
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12. Názov a adresa organizácie: University Novi Sad – Srbsko, Poljoprivredni fakultet,
Department za ratarstvo i povrtarstvo
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr.h.c. prof. Dr. Branko Marinković, prof. Dr. Jovan
Crnobarac, Ass. prof. Srdjan Šeremešić, Ph.D., Ass. prof. Goran Jaćimović, Ph.D.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Štefan Týr, PhD.,
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovnovzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu, spoločná príprava vedeckej konferencie –
zastúpenie vo vedeckom výbore
KVD
1. Názov a adresa organizácie: Institute of Biology, Pedagogical University of Cracow,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Robert Stawarz
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Charakteristika spolupráce: spoločné publikácie, organizovanie konferencie, analýzy
biologického materiálu
2. Názov a adresa organizácie: Agricultural Engineering and Animal Husbandry, Poing,
Germany
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Ing. Juliana Mačuhová,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Vladimír Tančin DrSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti hygieny chovu a organizácie práce
3. Názov a adresa organizácie: Univerzita Agrocampus Rennes Francúzsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Pierre-Guy Marnet
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Vladimír Tančin DrSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti strojového dojenia bahníc, konzultácia
metodík
4. Názov a adresa organizácie: USABT, Calea Aradului 119, Timisoara, Romania
Kontaktná osoba, pracovisko: doc.Ing.Ioan BENCSIK, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. S. Hluchý
Charakteristika spolupráce: Spoločná organizácia konferencií, S. Hluchý - Associate
Professor, S. Hluchý člen komisie vedeckých recenzentov pre Journal Scientifical
Papers:Animal Sciences and Biotechnologies, USABT, Editura Agroprint Timisoara

5. Názov a adresa organizácie: Veterinárna a farmaceutická univerzita v Brne, ČR
Kontaktná osoba, pracovisko: doc.MVDr. Radovan Doležel, PhD., Klinika chorob
přežykavců
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Charakteristika spolupráce: využívanie prístrojovej techniky, vzájomné posudzovanie
metodických zámerov experimentov, vzájomné posudzovanie dizertačných prác
a vedeckých publikácií
6. Názov a adresa organizácie: Mendelová Univerzita Brno
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Petr Sáma, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Vladimír Tančin.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti zoohygieny chovu zvierat
KVZ
1. Názov a adresa organizácie: Veterinárna a farmaceutická univerzita v Brne, ČR
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Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Eva Straková, PhD., Ústav výživy zvierat
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, vzájomné posudzovanie metodických zámerov experimentov, vzájomné
posudzovanie dizertačných prác, výmenné pobyty pre PhD. študentov.
2. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita v Brne, ČR
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jiří Skládanka, PhD., Ústav výživy zvierat a
krmovinárstva
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, vzájomné posudzovanie metodických zámerov experimentov, vzájomné
posudzovanie dizertačných prác, výmenné pobyty pre PhD. študentov, príprava
spoločných projektov (APVV výzva SR-ČR 2014)
3. Názov a adresa organizácie: University of Science and Technology, Bydgoszcz,
Poland
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. hab Inž. Zbygniew Podkówka, Department of Cattle
Breeding and Animal Nutrition
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, spoločné publikácie (1 vedecká práca uverejnená vo vedeckom
časopise, 1 práca uverejnená v zborníku prác z konferencie).
4. Názov a adresa organizácie: Kafrelsheik University, Kafr El Sheik, Egypt
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Ahmed A. Saleh, Department of Poultry Production
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, vzájomné posudzovanie metodických zámerov experimentov, spoločné
kŕmne experimenty, spoločné publikácie.
5. Názov a adresa organizácie: Biogenkoji Research Institute, Kagoshima, Japan
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Mashiro Yamamoto, director
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné experimenty s vedľajšími produktmi
liehovarského a pivovarského priemyslu, spoločné využívanie prístrojovej techniky.
6. Názov a adresa organizácie: University of Molise, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. Guiseppe Maiorano, Department of
Agricultural, Environmental and Food Sciences
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmenné pobyty doktorandov, vzájomné posudzovanie
projektových záverov a metodík experimentov.
KVĽ
1. Názov a adresa organizácie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: dr. hab. Inž. Joanna Wyka, Katedra výživy ľudí
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumnom projekte, výmenné
pobyty pre PhD. študentov a pedagogických pracovníkov, príprava spoločných projektov
(V4)
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2. Názov a adresa organizácie: Česká zemědelská univerzita v Praze, Česká
republika
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jaroslav Havlík, PhD., Katedra mikrobiologie,
výživy a dietetiky,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumnom projekte, výmenné
pobyty pre PhD. študentov a pedagogických pracovníkov s prednáškovou činnosťou,
príprava spoločných projektov (V4)
3. Názov a adresa organizácie: Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar em Peniche (Polytechnic Institute of Leiria, School of
Tourism and Maritime Technology of Peniche), Peniche, Portugalsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. Rui Pedrosa, PhD., prorektor univerzity
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch,
výmenné pobyty pre PhD. študentov a pedagogických pracovníkov s prednáškovou
činnosťou.
4. Názov a adresa organizácie: Universidad Politecnica de Valencia, Valencia,
Španielsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. Pedro Fito, PhD., Institute of Food
Engineering for Development, Valencia,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch,
výmenné pobyty pre PhD. študentov a pedagogických pracovníkov
5. Názov a adresa organizácie: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO w WARSZAWIE, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
(Warsaw Univerzity of Life Sciences, Faculty of Human Nutrition and Consumer
Sciencies), Varšava, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Anna Rembiolowska, PhD.,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráva na vedecko-výskumných projektoch, výmenné
pobyty pre PhD. študentov a pedagogických pracovníkov

15. Závery
Vedeckovýskumná činnosť FAPZ má dlhoročnú tradíciu výskumu orientovaného na
agrobiodiverzitu, udržateľný rozvoj, ochranu krajiny, ochranu potravinových zdrojov,
produkčnú ekológiu, ekofyziológiu a agropotravinársku prax, čím je plne kompatibilná
s partnerskými domácimi a zahraničnými univerzitami.
Faktorom limitujúcim konkurencieschopnosť s uznávanými zahraničnými inštitúciami
je dlhodobá stagnácia resp. znižovanie kapitálových a bežných výdavkov zo strany domácich
VV agentúr. Prístrojové vybavenie pracovísk FAPZ sa v ostatných rokoch značne
zmodernizovalo, najmä vdaka projektom ECOVA a ECOVAplus, ktoré priniesli fakulte
významné finančné prostriedky na zakúpenie špičkových prístrojov. Zostávajúcim
problémom je však nízke krytie bežných výdavkov grantovými agentúrami, ktoré limituje
plné využitie moderných prístrojov, ktorými pracoviská disponujú.

100

Priority FAPZ v rozvoji vedy sú v súlade s cieľmi národných a európskych
programov. Mobilita pracovníkov fakulty je značne obmedzená finančnými možnosťami a
vysokou pedagogickou zaťaženosťou. Mobility pracovníkov boli v roku 2014 realizované
v rámci medzinárodných, ale i domácich projektov. FAPZ počíta so zvýšením mobilít
pracovníkov i doktorandov, ktorá bude rozvíjaná na základe súčasných a nových
medzinárodných zmlúv a dohôd medzi fakultami, inštitúciami a podnikmi. Jedným
z projektov ktorý výrazne prispieva k mobilitám v rámci VV činnosti je aj projekt TRIVE
a prínosom bude aj dobudovanie výskumného centra AGROBIOTECH.
Pracovníci fakulty sú aktívne zapojení do medzinárodnej spolupráce, o čom svedčí
riešenie hlavných medzinárodných projektov (bilaterálne projekty, MVTS a iné), vrátane RP
EÚ. Počet týchto projektov i pracovníkov do nich zapojených je potrebné zvýšiť.
V nasledujúcom období bude preto dôležitá úloha využiť súčasné partnerské vzťahy
a intenzívne pripravovať viac spoločných medzinárodných projektov.
Významnou a nevyhnutnou podmienkou dobrého a efektívneho výskumu je aj dobré
informačné zabezpečenie. Pracovníci FAPZ majú v súčasnosti prostredníctvom SlPK dobrý
prístup k hlavným vedeckým databázam vrátane fulltextovým službám. Pracovníci FAPZ
dostatočne využívajú bibliografické databázy Science Citation Index Expandet, Current
Contens Connect, Springer Link, Medline a iné, čo sa odráža aj v citovanosti týchto zdrojov
v publikáciách doktorandov a pracovníkov FAPZ.
Úlohou pre všetkých pracovníkov a pracoviská FAPZ je naďalej koncentrovať
pozornosť na kvalitu výstupov z vedeckých projektov formou kvalitných originálnych
vedeckých prác. Pracovníci fakulty sa skôr začínajú presadzovať v zahraničných
karentovaných časopisoch, čo môže byť pozitívne najmä v prípadoch ak ide o
časopisy s vyšším impakt faktorom.
V roku 2014 FAPZ reagovalo na výzvu MŠVVaŠ SR zorganizovať aktivity
propagujúce vedu v rámci Európskeho týždňa vedy. Na fakulte sa pri tejto príležitosti tradične
konala vedecká konferencia doktorandov.

16. Návrh uznesení
1/2015 Zvýšiť aktivitu riešiteľských kolektívov do prípravy návrhov vedeckých projektov do
národných a medzinárodných grantových agentúr.
2/2015 Zvýšiť publikačnú aktivitu pracovníkov a riešiteľských kolektívov najmä
v karentovaných časopisoch s vyšším impakt faktorom.
3/2015 Zvýšiť aktívnu účasť vedeckovýskumných pracovníkov
medzinárodných podujatiach, najmä vedeckých konferenciách.

na

významných

4/2015 Podporovať mobility pracovníkov a pozornosť venovať projektom MVTS a
projektom FAO, RP EÚ.
5/2015 Rozvíjať spoluprácu medzi FAPZ a hospodárskou praxou resp. regiónmi.
6/2015 Podporiť tvorivú činnosť mladých
medzinárodných grantových agentúrach.
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vedeckých pracovníkov národných

i

7/2014 Spolupracovať so zahraničnými a domácimi univerzitami, výskumnými ústavmi a
ďalšími subjektmi najmä v rámci RP EÚ.
Termín plnenia uznesení: trvalý
Zodpovedné osoby: prodekan pre vedu a výskum, všetci pedagógovia a VT pracovníci

17. Prílohy

Tabuľka 2 Objem finančných zdrojov získaných z grantových schém fakultami SPU v roku
2014
Typ projektu
VEGA
KEGA
APVV – všeobecná výzva
APVV – bilat. spolupráca
APVV – dofinan. projektov
7 RP
Vyšegradský fond
Spolu
Štátne objed.
Hosp. zmluvy
Celkom

FAPZ
160433
59673
91438
59346
26776
48558
7000
453224
0
81704
534928

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

VEGA, KEGA – objem fin. prostriedkov z hlavných úloh/čiastkových úloh

Tabuľka 3 Prepočet finančného zabezpečenia vedeckovýskumných projektov z tabuľky 2
Prepočet podľa fakúlt FAPZ
FEM
FBP
FZKI
TF
FEŠRR
SPU
111
Tvoriví prac.
111
Učitelia
4819,17
Fin. v €/TP
4819,17
Fin. v € /učitelia
TP = prof. + doc. + pedagogickí pracovníci s CSc. alebo PhD. na ustanovený pracovný čas 37,5 hod.
týždenne (100 % pracovný úväzok)

Tabuľka 4 Finančné zabezpečenie vedeckovýskumných aktivít z medzinárodných zdrojov (v €)
Fin. prostriedky použité ako:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

FAPZ
55558
0
55558

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

Tabuľka 5 Počet riešiteľov medzinárodných vedeckovýskumných projektov a zabezpečené
finančné zdroje z MŠVVaŠ SR (v €)
Počet pracovníkov
Fin. zdroje rozpočtové
z MŠVVaŠ SR

FAPZ
23

FEM

26 776
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FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

Tabuľka 6 Prehľad projektov MVTS riešených na fakultách SPU v roku 2014
Program (projekt)
COST
PHARE
7 RP
MVTS
Iný (poznámka pod
tabuľkou)
Spolu

FAPZ
1
0
3
3

FEM

Fakulty
FBP
FZKI

TF

FEŠRR

SPU

0
7

Tabuľka 7 Prehľad o štruktúre pracovníkov SPU (počet) v roku 2014 (stav k 31.12.2014)
.P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kategória pracovníkov
Učitelia spolu (súčet riadkov 2,3,5,6)
z toho profesori - z riadku 1
docenti - z riadku 1
DrSc. - z riadku 1
CSc./PhD. (odb. asistenti) - z riadku 1
asistenti bez PhD. – z riadku 1
Technickí pracovníci – prevádzka
Vedecko-technickí pracovníci - výskum
Doktorandi – denné štúdium (stav
k 31.10.2014)

FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR SPU

111
21
37
1
53
0
25
38
34

Tabuľka 8 Prehľad o počte pracovníkov zaradených do habilitačného a inauguračného
konania na jednotlivých fakultách
Forma odborného rastu
Menovanie za profesora (ukončené)
Menovanie za profesora (prebieha)
Habilitačné konanie (ukončené)
Habilitačné konanie (prebieha)
Udelené čestné doktoráty Dr.h.c.
Získané čestné doktoráty Dr.h.c.


FAPZ

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

2
0
3
2
2
0

Počet pracovníkov z iných inštitúcií zaradených do inauguračného a habilitačného konania

4.1 Výstupy z publikačnej činnosti
Bod 4 spracuje SlPK.
Tabuľka 15 Prehľad o počte vedeckých a odborných podujatí
Forma podujatia
Podujatia s medzinárodnou účasťou/Počet dní
Odborné a vedecké podujatia s domácou
účasťou/Počet dní
Spolu

FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR Spolu
38/99
16/25
54/124
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