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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 2015

1/2016 Zvýšiť aktivitu riešiteľských kolektívov do prípravy návrhov vedeckých projektov do
národných a medzinárodných grantových agentúr.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
2/2016 Zvýšiť publikačnú aktivitu pracovníkov a riešiteľských kolektívov najmä
v karentovaných časopisoch s vyšším impakt faktorom.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
3/2016 Zvýšiť aktívnu účasť vedeckovýskumných pracovníkov
medzinárodných podujatiach, najmä vedeckých konferenciách.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.

na

významných

4/2016 Podporovať mobility pracovníkov a pozornosť venovať projektom MVTS a
projektom FAO, RP EÚ.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
5/2016 Rozvíjať spoluprácu medzi FAPZ a hospodárskou praxou resp. regiónmi.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
6/2016 Podporiť tvorivú činnosť mladých vedeckých pracovníkov národných i
medzinárodných grantových agentúrach.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
7/2016 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. Mimo iného má aj priamy vplyv na
prerozdelenie dotácie štátneho rozpočtu pre univerzity a vysoké školy. 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.

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;
- využívanie surovín domáceho pôvodu pre regionálny rozvoj;
- 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,
- 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,
5

-

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,
- výskum flóry a vegetácie v horských oblastiach Západných Karpát,
- štúdium embryológie a reprodukčného procesu vybraných druhov čeľ. Rosaceae,
analýzy rastlinného materiálu pomocou metód prietokovej cytometrie,
- karyologické štúdium vybraných druhov flóry Slovenska.
Katedra environmentalistiky a zoológie (KEZ)
KEZ vychádza z výsledkov doteraz riešených výskumných projektov zameraných na
hodnotenie vplyvu:
- rôznych ekosystémov na štruktúru makrozoobentosu a kvalitu vody vo vodných
tokoch,
- rôznych biotopov na druhové zloženie odonatofauny, makrozoobentosu a kvalitu
vody 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,
- poľnohospodárskej činnosti na 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
(pšenica, jačmeň, sója, cirok, zeleniny a pod.) a zlepšovať ich kvalitatívne vlastnosti
a produktivitu v podmienkach sucha, vysokej teploty, zasolenia, ťažkých kovov
a pod.,
- potreba riešiť dopady globálnej zmeny klímy (nárast koncentrácie CO2 v ovzduší,
nárast priemernej ročnej i sezónnej teploty a pod.) na kondičný stav, fyziologické
prejavy spojené so zvýšenou vitalitou či naopak zvýšenou citlivosťou druhov v
trvalých ekosystémoch (stromy, trávy),
- 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.
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Katedra genetiky a plemenárskej biológie (KGPB)
Vedecká profilácia KGPB vychádza z dlhodobej vedeckovýskumnej orientácie
FAPZ. V oblasti genetického hodnotenia hospodárskych zvierat vychádza zo zásad
a odporúčaní stanovených celosvetovou organizáciou ICAR a Interbull. Pre oblasť
biodiverzity sú 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)
Katedra má významné postavenie v oblasti uchovávania a využívania
agrobiodiverzity rastlín, determinácii faktorov limitujúcich rozmnožovanie genetickou
eróziou ohrozených druhov a ekotypov rastlín pre uchovanie a rozširovanie
agrobiodiverzity a výskumu biodiverzity pestovateľných ektomykoríznych húb. Venuje
sa otázkam prirodzene podmienených rozdielov v expresii génov rastlín, stresom
podmienených profilov odtlačkov miRNA markérov a významu nestabilných pozícií
genómu rastlín pre agrobiodiverzitu. Základné ciele výskumných aktivít sú zamerané na
genetickú analýzu, hodnotenie a využívanie biologickej rozmanitosti v agroekosystéme,
v nasledovných oblastiach:
- genetických technológií v agrobiológii,
- vývoja molekulárnych markérov vo väzbe na kódujúce a nekódujúce oblasti genómu
rastlín,
- rozvoja metód biometriky a štatistiky pre analýzu biodiverzity rastlín,
- genomickej a bioinformatickej charakteristiky genetických zdrojov rastlín,
- zriaďovania špecializovaných databáz pre vzdelávacie, šľachtiteľské a výskumné
využitie.
- výskumu a praktickému využitiu pestovateľných potravinových zdrojov,
- vývoja a testovania metód hodnotenia kvality inokulovaného množiteľského materiálu
a vývoja reprodukčného materiálu po výsadbe,
- vývoja metód podporujúcich uplatnenie rozmnožených pôvodných genetických
zdrojov v pestovateľskej praxi.
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.
- Koexistencia zveri a jej životného prostredia. Škody spôsobené zverou v rastlinnej
výrobe a ochrana proti nim. Kontaminácia diviny ťažkými kovmi.
- Šľachtenie špecializovaných línií brojlerových králikov pre intenzívne chovy.
Experimentálne overenie alternatívnych biostimulačných metód synchronizácie estra
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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 profesne orientovanými firmami, inštitúciami a výskumnými ústavmi,
ako aj so štátnymi inštitúciami (napr. 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. Výskumná práca na KOR zahrňuje sledovanie bionómie škodcov
a patogénov cieľom zhodnotiť efektívnosť ochranných opatrení a ich dôsledky pre
životné prostredie.
Katedra pedológie a geológie (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,
- hodnotenie vplyvov orbového a bezorbového systému obrábania pôdy na fyzikálne
chemické a biologické vlastnosti pôdy. N.P.
- sledovanie pôdnych vlastností po aplikácii biouhlia,
- využitie iniciovanej bio-nano-kryštalizácie v laboratórnych podmienkach inšpirovanej
prirodzenými biogeochemickými dejmi odohrávajúcimi sa v systéme voda-pôdamikroorganizmus,
- sledovanie mobilizácie a imobilizácie hlavných, vedľajších a stopových prvkov
v rôznych typoch environmentálnych matríc (voda, pôda, geologické substráty)
v interakcií s pôdnymi mikroorganizmami a stanovenie ich špeciácií (formy
vystupovania), distribúcie, biodostupnosti a potenciálnej toxicity. Hodnotenie týchto
zmien sa uskutočňuje v programovacích vizualizačných, štruktúrnych, modelačných a
i. programoch MATLAB, UNITCELL, MINTEQ, VESTA, QTIPLOT a i.
- vektorizácia anorganických živín v pôdnom profile pomocou sledovania rozpadových
sekvencií mineralogických fáz, stanovanie ich morfologických, štruktúrnych
a reakčných (sorpčných) mechanizmov s výstupom na geologické a geomorfologické
charakteristiky sledovaných území.
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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 vysoko produkčných
mäsových typov ošípaných a hodnotenie kvality bravčového mäsa z plemena
mangalica,
- testovanie výkrmovosti a jatočnej hodnoty ošípaných v šľachtiteľských chovoch na
Slovensku,
- 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,
- štúdium aktivácie imunitného systému hospodárskych zvierat s využitím
imunostimulátorov,
- testovanie výkonnosti športových koní, hodnotenie mechaniky pohybu koní a
geneticko-plemenárska analýza génových rezerv koní,
- vplyv tréningového procesu na zdravie a welfare koní.
Katedra rastlinnej výroby (KRV)
V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je KRV zameraná na riešenie nasledovných
okruhov problémov:
- reakcia nových odrôd a hybridov na aplikáciu listových a biologických preparátov pri
súčasnom sledovaní výživného stavu s dopadom na kvalitu a ekonomickú 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, sóje fazuľovej, 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)
Vedeckovýskumná práca je zameraná 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 samo zatrávnenia zanedbaných TP a orných pôd a možnosti jeho
usmernenia,
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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 elektrónovo optické 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,
- 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,
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vplyv termostresu na reprodukčnú výkonnosť trvalo ustajnených kráv
vývoj metabolického a hormonálneho statusu oviec počas bi a unifetálnej gravidity
vplyv Lactobacillus spp. v prevencii puerperálnych porúch kráv
využitie PCR v rýchlej diagnostike fakultatívnej mikroflóry reprodukčných orgánov
kráv
testácia výkrmovosti a jatočnej hodnoty ošípaných v šľachtiteľských chovoch
v rámci SR,
hodnotenie kvality mäsa plemena mangalica, chovaných v rôznych podmienkach
v rámci extenzívneho a intenzívneho chovu.

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,
- využívanie domácich nutričných surovinových zdrojov z hľadiska efektívnej
a udržateľnej produkcie potravín živočíšneho pôvodu,
- využívanie vedľajších produktov priemyselného spracovania poľnohospodárskych
plodín ako zdrojov živín a energie pre výživu potravinových druhov hospodárskych
zvierat,
- diverzita potravových zdrojov vo výžive hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny
a koní.
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Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v roku 2016

Profilácia jednotlivých pracovísk FAPZ vychádza z ich špecifického zamerania.
Výskumný profil pracovísk FAPZ pri riešení výskumných úloh je nasledovný:
IOBBB
- determinácia hospodárskej hodnoty kolekcií genetických zdrojov z klasických
a menej známych druhov rastlín z biologického, morfologického, biochemického,
technologického, senzorického, terapeutického a šľachtiteľského hľadiska;
- morfologická,
biochemická,
terapeutická,
technologická
a senzorická
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;
- zapojenie sa do prípravy výskumných projektov v rámci programu Horizont 2020.
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),
- výskum flóry a vegetácie v horských oblastiach Západných Karpát (RNDr. Štrba),
- štúdium embryológie a reprodukčného procesu vybraných druhov čeľ. Rosaceae,
analýzy rastlinného materiálu pomocou metód prietokovej cytometrie (prof.
Baranec, Ing. Ďurišová, RNDr. Ikrényi, RNDr. Štrba, doktorandi),
- karyologická analýza vybraných druhov flóry Slovenska (prof. Baranec, Ing.
Ďurišová, RNDr. Ikrényi, doktorandi).
KEZ
- vplyv lesných, poľnohospodárskych a urbánnych ekosystémov na druhové zloženie
makrozoobentosu a kvalitu vody vo vodnom toku,
- biodiverzitu Odonata vo vybraných mokradiach juhozápadného Slovenska,
- 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 v pôde v závislosti od spôsobu hospodárenia a
vplyv aplikácie cukrovárenských kalov na kolobeh dusíka v pôde,
- vplyv rôznych dávok biouhlia na frakcie síry v pôde.
KFR
- rastovo-produkčný proces plodín v podmienkach zmeny klímy, štúdium mechanizmov
účinkov stresov na hlavné biomaso-tvorné procesy rastlín,
12

-

-

regulácia fotosyntézy a primárnych procesov tvorby biomasy nepriaznivými faktormi
prostredia (sucho, vysoká teplota, silné žiarenie),
analýza fenotypových znakov a vlastností genetických zdrojov obilnín a ďalších
plodín pre podmienky sucha, zasolenia a vysokej teploty,
fyziológia rastlín v rozvoji agrobiológie a agrotechnológií; aplikácia metodológie
automatizovaného fenotypovania plodín, integrácia a overovanie využívania kapacít
existujúcich metód fenotypovania rastlín na pracovisku,
aplikácia nanočastíc pre štúdium fyziologických reakcií rastlín na stres,
fotosyntéza pre biomasu a obnoviteľné zdroje energie, využitie produkčného
potenciálu netradičných druhov rastlín z hľadiska produkcie biomasy
zlepšenie produktivity a fotosyntetickej výkonnosti plodín optimalizáciou výživy
dusíkom.

KGPB
- genetické hodnotenie vlastností hovädzieho dobytka a koní na úrovni DNA analýz a
odhad plemenných hodnôt s praktickým využitím v národnom a medzinárodnom
genetickom hodnotení, úprava existujúcich a návrh nových selekčných indexov
hovädzieho dobytka,
- 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,
- hodnotenie genetickej diverzity plemien dobytka a koní molekulárno-genetickými
ukazovateľmi na úrovni SNP a s použitím genealogických informácií,
- identifikácia resp. spresnenie ukazovateľov stavu diverzity populácií so socioekonomickou dôležitosťou a definovanie identifikátorov „vyššieho radu“,
- aplikácia metód analýzy molekulárno-genetických dát s vysokou hustotou v
populáciách nemodelových organizmov,
- výskum a analýzy nutrigenetických interakcií pri vzniku a rozvoji obezity živočíchov
a ľudí.
KGŠR
- uplatňovanie metód molekulovej genetiky pri genotypovaní novošľachtených
Slovenských odrôd láskavca,
- hodnotenie genofondu tvorbou obrazovej databázy pre počítačovú sieť a detekciu
biodiverzity metódami molekulovej genetiky,
- identifikácia zmien v expresných profiloch génov kódujúcich alergény,
- aplikácia nového typu molekulových markérov na báze molekúl mikroRNA,
- výskum v oblasti metagenomiky osídľovania rastlinných pletív mikroorganizmami
v závislosti na agroekologických zónach,
- využitie slovenského genofondu pôvodných, dlhodobo zdomácnených a
introdukovaných druhov rastlín pre multifunkčné hospodárske využitie s dôrazom na
možnosť produkcie biomasy pre energetické účely,
- selekcia a hodnotenie GZ rastlinných druhov pre energetické a viacúčelové využitie
v SR,
- determinácia faktorov limitujúcich rozmnožovanie genetickou eróziou ohrozených
druhov a ekotypov rastlín pre uchovanie a rozširovanie agrobiodiverzity,
- predpokladá sa kontinuita plnenia úloh odbornej pomoci MPRV SR v rámci
Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu
a poľnohospodárstvo,

13

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
- anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat,
- ekologizácia a welfare v chove hydiny,
- trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri,
- hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov a prognóza jeho vývoja,
- reprodukčné vlastnosti a potenciál hospodársky preferovaných druhov rýb,
- testovanie výkonnosti včelstiev, zisťovanie príčin úhynov včelstiev, správna včelárska
prax,
- produkcia kvalitných bezpečných potravín v sektore hydinárstva, včelárstva,
králikárstva a akvakultúry.
KOR
- agroekologické štúdie výskytu a škodlivosti živočíšnych škodcov a rastlinných chorôb
a ochrana proti nim v hospodársky najvýznamnejších plodinách (kukurica siata,
hustosiate obilniny, repka olejka),
- 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 geneticky modifikovaných rastlín na necieľové organizmy,
- vzťah medzi entomopatogénnymi hubami, ekosystémom a škodlivými druhmi hmyzu,
- odolnosť odrôd repky olejky a slnečnice ročnej proti chorobám,
- ekológia porastov kultúrnych rastlín – užitočné druhy hmyzu v podmienkach
s konvenčným 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,
- využitie iniciovanej bio-nano-kryštalizácie v laboratórnych podmienkach inšpirovanej
prirodzenými biogeochemickými dejmi odohrávajúcimi sa v systéme voda-pôdamikroorganizmus,
- sledovanie mobilizácie a imobilizácie hlavných, vedľajších a stopových prvkov
v rôznych typoch environmentálnych matríc (voda, pôda, geologické substráty)
v interakcií s pôdnymi mikroorganizmami a stanovenie ich špeciácií (formy
vystupovania), distribúcie, biodostupnosti a potenciálnej toxicity. Hodnotenie týchto
zmien sa uskutočňuje v programovacích vizualizačných, štruktúrnych, modelačných a
i. programoch MATLAB, UNITCELL, MINTEQ, VESTA, QTIPLOT a i.
-
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vektorizácia anorganických živín v pôdnom profile pomocou sledovania rozpadových
sekvencií mineralogických fáz, stanovanie ich morfologických, štruktúrnych
a reakčných (sorpčných) mechanizmov s výstupom na geologické a geomorfologické
charakteristiky sledovaných území.

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, sóje fazuľovej, slnečnice ročnej a repy
cukrovej). Cieľom výskumu bolo:
- sledovať reakciu nových odrôd a hybridov hlavných skupín poľných plodín na rôzne
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,
- sledovanie úrodotvorných prvkov Smallanthus sonchifolius v rôznych pôdno klimatických podmienkach Slovenska.
KŠZ
- hodnotenie pohybovej aktivity a prežúvania vo vzťahu k reprodukčnému cyklu
a zdravotnému stavu dojníc s využitím systému Heatime RuminAct,
- využitie ultrasonografie pri hodnotení morfometrických štruktúr vemien a ceckov
bahníc,
- analýza produkcie teľacieho mäsa teliat kŕmených do rôznej hmotnosti, pri
rozdielnych systémoch výživy a s ohľadom na kvalitatívne ukazovatele mäsa a tuku,
- hodnotenie kvality mäsa plemena mangalica v rôznych podmienkach extenzívneho
a intenzívneho chovu s ohľadom na produkciu špecifického bravčového mäsa pre
výrobu tradičných mäsových špecialít,
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nutričné manipulácie na elimináciu kančieho pachu v mäse kancov s využitím
tanínov a čakanky z dôvodu eliminácie zložiek kančieho pachu, zákazu chirurgickej
kastrácie kancov a ich vplyv na produkčné parametre, fyzikálno-chemické a
technologické ukazovatele bravčového mäsa a tuku,
hodnotenie kvality mäsa intenzívnych kultúrnych a extenzívnych primitívnych
plemien ošípaných a ich krížencov z hľadiska obsahu intramuskulárneho tuku,
zloženia aminokyselín, mastných kyselín, farby, senzorických vlastností a oxidačnej
aktivity mäsa,
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,
vplyv podávania rôznej koncentrácie fytoaditív pred ukončením výkrmu teliat na
hladinu fyziologických ukazovateľov vo vzťahu k technologickej a senzorickej
kvalite mäsa,
štúdium rastových faktorov a intracelulárnych proteínov zapojených do anabolických
procesov organizmu vo vzťahu k jatočnému produktu a zdraviu,
diferenciácia neuroreflexívneho typu ošípaných a teliat pomocou koncentrácie
testosterónu a kortizolu v slinách v priamej väzbe k aktivite HPA osi a koncentrácii
nervového rastového faktoru v CNS v súvislosti s individuálnou schopnosťou
adaptability jedincov,
vplyv temperamentu a záťaže na výkonnosť koní,
analýza vnútorného prostredia koní v tréningovom procese prípravy na skúšky
výkonnosti a vyššiu formu kontroly úžitkovosti.

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 ukazovateľov produkcie.
KVD
- hodnotenie štrukturálnych zmien v tkanivách zvierat spôsobených toxickými látkami,
- hodnotenie reprodukčných ukazovateľov zvierat po príjme toxických látok,
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hodnotenie biologického účinku včelích produktov na štrukturálne zmeny tkanív,
histologická a histochemická analýza svalového tkaniva rôznych druhov,
histologické a elektrónovo optické 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,
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,
rýchla diagnostika puerperálnej fakultatívnej mikroflóry kráv,
ekofarmaká v prevencii popôrodných infekcií genitálií kráv,
Haemophilus somnus –príčina reprodukčných infekcií kráv a jalovíc,
vývoj imunity mláďat,
postpartálny anestrus kráv,
vplyv termostresu na reprodukčnú výkonnosť kráv
metabolické parametre zvierat vo fáze termostresu
metabolický status oviec v sezóne párenia a v gravidite
sledovanie vplyvu predporážkových faktorov, podmienok ustajnenia a výživy na
produkčné a kvalitatívne parametre zvierat,
analýza kontaminácie mlieka toxickými látkami (kovy, pesticídy, PCB,
mykotoxíny...),
analýza vzťahov v systéme prostredie - potrava – zviera - produkt
analýza kontaminácie vnútorných orgánov domácich a divo žijúcich 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,
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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 živočíšnej
produkcie,
- zvýšenie nutričnej hodnoty potravín živočíšneho pôvodu prostredníctvom
obohacovania kŕmnych surovín a krmív o rôzne naturálne zdroje bioaktívnych
polynenasýtených mastných kyselín,
- využívanie netradičných kŕmnych surovín a aditív vo výžive hydiny a ošípaných
z hľadiska pozitívneho vplyvu na nutričné zloženie mäsa a konzumných vajec,
- determinácia profilu mastných kyselín v rôznych domácich a importovaných
rastlinných a živočíšnych tukoch a olejoch,
- zvýšenie úžitkovosti hospodárskych zvierat prostredníctvom usmernenej výživy
v rôznych fázach reprodukčného cyklu,
- inovatívny e-monitoring vnútorného prostredia vysokoúžitkových zvierat z hľadiska
manažmentu ich výživy a kŕmenia v rôznych fázach produkčného cyklu,
- zvýšenie úžitkovosti hospodárskych zvierat využitím rôznych kŕmnych aditív,
s dôraznom na zvýšenie nutričnej hodnoty mäsa, mlieka a konzumných vajec,
- eliminácia mykotoxickej kontaminácie konzervovaných objemových a jadrových
krmív prostredníctvom konzervačných aditív a nutričných absorbentov,
- monitoring hygienickej kvality konzervovaných objemových a jadrových krmív,
- zlepšenie ekonomiky produkcie surového kravského mlieka prostredníctvom
maximálneho využitia produkčného potenciálu objemových krmív.

-

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
Vytvorená a aktívna medzinárodná sieť AgroBioNet pre realizáciu výskumného,
vzdelávacieho a rozvojového programu „Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia
a kvality života“ v rámci projektu TRIVE s praktickým uplatňovaním v činnosti
výskumného centra AgroBioTech a Ecelentného centra ochrana a využívania
agrobiodiverzity v riešení výskumných, vzdelávacích a rozvojových projektov
s pravidelným organizovaním medzinárodných konferencií a vydávania vedeckých prác.
KAVR
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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,
- štúdium vertikálneho výskytu kvitnúcich rastlín v horských oblastiach,
- 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.
KEZ
Katedra ako jedna z mála vedeckých pracovísk sa zaoberá:
- vyhodnocovaním kvality povrchových vôd v poľnohospodárskej krajine,
- 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, vodné pomery a primárne procesy produkcie biomasy rastlín a jej
citlivosť na faktory prostredia, ako je sucho, vysoká teplota, príp. silné žiarenie;
tolerancia plodín a odrôd na sucho, zasolenie a vysokú teplotu, neoptimálnu minerálnu
výživu; fotosyntéza pre biomasu a bioenergie, nanobiológia a nanobiotechnológie;
bioindikácia kondičného a fyziologického stavu lesných porastov v podmienkach
klimatickej zmeny a pod.), 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 ovplyvnených faktormi prostredia (stresormi), ako aj
automatickom fenotypovaní kvantitatívnych znakov a vlastností rastlín založenom na
komplexe biofyzikálnych optických metód plošnej obrazovej analýzy (image
analyses) rastlinného materiálu integrovaných v automatizovanej technologickej linke,
- v schopnosti manažovať projekty základného i aplikovaného výskumu pre riešenie
globálnych tém vrámci oblastí agrobiológie, agrobiotechnológií, ekológie a životného
prostredia,
- 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,
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dobrá úroveň školených doktorandov katedry pre ich uplatnenie na SPU ale aj mimo
SPU, kritickosť a náročnosť požadovaná v rámci vedeckej školy FPD, ale na druhej
strane vytvorené nadštandardné podmienky pre výchovu a vedeckú prípravu
doktorandov (absolventi PhD. štúdia 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), katedra je členom
európskej medziuniverzitnej siete Animal Science Days. V roku 2016 bolo
pracovníkmi katedry publikovaných 8 vedeckých prác v karentovaných a SCOPUS
časopisoch a 14 vedeckých prác doma a v zahraničí.
KGŠR
Katedra genetiky a šľachtenia rastlín v súčasnosti rozvíja metódy genetických
technológií a vyvíja úsilie riešiť aktuálne úlohy ochrany a využívania agrobiodiverzity.
Využíva infraštruktúru výskumnej základne Excelentného centra ochrany a využívania
agrobiodiverzity na FAPZ SPU v Nitre, a špecializovaných laboratórií v rámci
Výskumného centra AgroBioTech. Laboratórium pre hodnotenie mykoríz a
krytokorenného množiteľského materiálu inokulovaných sadív ektomykoríznymi druhmi
húb je jedinečným pracoviskom na Slovensku.
Exkluzivita pracoviska spočíva:
- v aktuálnosti riešených tém, kde prispieva k interdisciplinarite vo výskume
molekulárnych markérov asociovaných so stresom a k regulácii expresie a odrodových
rozdielov v expresii alergénov v rastlinách,
- v kvalite metodológie výskumu, kde je pracovisko plne vybavené všetkou potrebnou
infraštruktúrou k molekulárno genetickým analýzam,
- v zahraničnej spolupráci riešiacej otázky genotypovania menej známych a lokálne
využívaných druhov rastlín latinskej a centrálnej ameriky a ohrozených druhov rastlín,
- v možnostiach získavania a selekcie cenných genotypov z genofondu pôvodných,
dlhodobo zdomácnených a introdukovaných rastlinných druhov SR pre multifunkčné
hospodárske využitie v marginálnych oblastiach pre zlepšenie výživy, zdravia, kvality
života a formovanie krajiny v zmenených klimatických podmienkach.
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. Gestoruje experimentálny
rybník, vzorkovnicu bažantej zveri, hrabavej hydiny a včelnicu.
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KOR
Výskum na KOR je exkluzívny svojim zameraním, nakoľko reálny fytopatologický a
entomologický výskum na Slovensku realizuje len veľmi málo inštitúcií a výskumných
tímov.
V oblasti fytopatológie sa dosiahli významné výsledky v štúdiu patosystémov fuzarióz
klasov a zŕn obilnín, rozšírení jednotlivých foriem fuzarióz a účinnosti rôznych spôsobov
ochrany proti nim. Výskum je tiež orientovaný na štúdium patogénov a škodcov repky
olejky, vplyvu klimatických podmienok na ich rozšírenie a ich rezistencii proti
pesticídom.
V oblasti entomológie katedra spolupracovala a spolupracuje na viacerých projektoch
Európskej únie. Súčasný výskum je orientovaný najmä na škodcov kukurice siatej, viniča
hroznorodého a repky olejky. Veľká pozornosť sa venuje novým druhom škodcov.
V prípade kukurice siatej kukuričiarovi koreňovému introdukovanému do Európy
z Ameriky v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, v prípade viniča hroznorodého
inváznemu druhu cikády prenášajúcej nebezpečnú mykoplazmózu. Výskum je tiež
orientovaný na výskyt a eradikáciu živočíšnych škodcov, ktoré majú v dôsledku globálnej
klimatickej zmeny zmenenú bionómiu. Entomologický výskum je tiež zameraný na to,
aké sú ekologické následky v prípade používania nových technológií, najmä používania
geneticky modifikovaných rastlín.
Pretože je KOR jediná katedra na Slovensku venujúca sa explicitne
poľnohospodárskej entomológii, dlhodobo sa zapája aj do programov EÚ riešiacich
biologickú ochranu proti burinám pomocou fytofágov. V súčasnosti rieši problematiku
udržateľnej regulácie inváznej a alergénnej rastliny ambrózie palinolistej, v
predchádzajúcom období biologické možnosti regulácie druhov z rodov láskavec,
pupenec, boľševník, kukučina a záraza.
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.
Výskum v rámci katedry je zameraný aj na prirodzené a laboratórne sledovanie
biogeochemických procesov mobilizácie a imobilizácie, zmeny distribúcie, špeciácie,
biodostupnosti a potenciálnej toxicity stopových prvkov vplyvom pôdnych
mikroorganizmov v interakcií s prírodnými, antropogénnymi a inými geologickými
substrátmi. Poznatky z týchto základných pôdnych princípov, rozpadových sekvencií
a iných i/mobilizačných mechanizmov možno aplikovať v pôdnych systémoch,
environmentálnych a biotechnologických odboroch ako napr. in sitné remediácie,
prirodzené a umelé bioateunuácie, biohydrometalurgické a bionanokryštalizačné metódy.
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
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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). Testovanie ošípaných chovaných v šľachtiteľských chovoch na Slovensku.
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,
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 a tri testačné kolbiská s rôznym povrchom.
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; Fragmenta Agronomica – Poľsko;
Agrochémia – SR, Acta Agriculturae Slovenica – Slovinsko).
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
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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.
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 potravinových 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):
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Indirektný kalorimeter s príslušenstvom (Vmax Encore 29N) (Metabolický monitor –
prístroj na nepriamu kalorimetriu, na hodnotenie energetického metabolizmu
a bazálneho energetického výdaja,
LISA 200 – poloautomatický biochemický analyzátor 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,
Bodystat Quadscan 4000 – štvorfrekvenčný analyzátor telesného zloženia a tekutín,
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.
Biolis 24i Premium – automatický biochemický analyzátor na biochemickú analýzu
krvného séra ľudí,
Inframatic 6800 – Berten Instuments Švédsko – NIR analyzátor na stanovenie
základných parametrov (cukry, tuky, bielkoviny, vláknina a voda) vybraných druhov
potravín,
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 na princípe multifrekvenčnej bioimpedancie –
BIA,
InBody S10 – prenosný analyzátor telesnej stavby na princípe multifrekvenčnej
bioimpedancie – BIA,
LipoPrint LDL/HDL – analyzátor subfrakcií HDL a LDL cholesterolu,
UV/VIS spektrofotometer – analytický systém určený na stanovovanie antioxidačnej
kapacity potravinových zdrojov,
BOD-POD – analyzátor telesnej konštitúcie, Body Composition System – využívajúci
metódu ADP (Air Displacement Plethysmography),
EKG – prístroj BURDICK ATRIA 6100 na formátovaný 12-zvodový EKG
s demografickými údajmi.

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
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špecializovanými laboratórnymi analyzátormi pre stanovenie obsahu energie, minerálnych
látok, vitamínov, mastných kyselín a antinutričných látok v kŕmnych surovinách
a potravinových zdrojoch.
-

Oblasti, ktoré 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),
- výskum slaniskovej vegetácie (v spoluriešteľstve 2 projekty koordinované
Botanickým ústavom SAV),
- projekt Flóra Slovenska (externí spolupracovníci, v súčasnosti v spoluriešiteľstve 1
projekt VEGA koordinovaný Botanickým ústavom SAV).
Nové témy:
- ploidná štruktúra populácií dominantných druhov drevín v biokoridoroch Podunajskej
nížiny,
- flóra políčok v oblastiach s tradičnou agrotechnikou ako východisko pre
archeobotanické štúdie,
- biodiverzita kvitnúcich rastlín v horských oblastiach Slovenska.
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,
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- diverzita plemien zvierat.
Nové témy:
- tvorba panelov SNPs markérov pre vlastnosti hospodárskych zvierat,
- analýza diverzity populácií zvierat na základe rodokmeňových
informácií, mikrosatelitov DNA,
- analýza parametrov genetickej diverzity vo vzťahu k produkčnému a výkonovému
potenciálu plemien na úrovni SNP DNA,
- vývoj a aktualizácia databáz biologického charakteru pre potreby genetického
hodnotenia zvierat,
- nutrigenomické analýzy vzniku a rozvoji obezity živočíchov a ľudí.
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 1/0848/16 „Reakcia poľných
plodín na vybrané intenzifikačné faktory a ich adaptácia v prebiehajúcej klimatickej
zmene“ Candráková Eva, doc., Ing., PhD.,
- udržateľný technologický systém pestovania hrachu siateho,
- 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 obilnín,
olejnín a repy cukrovej vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite.
KHMHZ
Tradičné témy:
- 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,
- vyhodnocovanie príčin úhynov včelstiev,
- plemenárska práca vo včelárstve, tlmenie chorôb včelstiev a včelie produkty.
Nové témy:
- trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri (schválený projekt
APVV),
- anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat
(schválený projekt VEGA),
- reprodukčné vlastnosti a potenciál vybraných hospodársky preferovaných druhov rýb
(spolupráca so SRZ Rada Žilina).
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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 výkonnostných znakov
a vlastností) rastlín: technológia rozvíjaná v rámci celoškolského projektu ŠF EU
„Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech", projekt číslo 26220220180“ (2013
- 2015), ktorá je súčasťou tzv. fenotypovacej linky v novobudovanom Centre výskumu
SPU Nitra pod gesciou FAPZ SPU; metóda a prístrojové zabezpečenie jedinečné
v SR,
- 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 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 so zahraničnými
a domácimi partnermi).
IOBBB
Tradičné témy:
- sústreďovanie, množenie, hodnotenie, klasifikácia, katalogizácia a uchovávanie
genetických zdrojov z klasických a menej využívaných druhov;
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- 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 včelej 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,
- meranie antioxidačných vlastností v sledovaných surovinách a potravinových zdrojoch
z rozličných prírodných a agroekologických podmienok,
- vývoj 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 stavu detí a
adolescentov,
- 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,
- stanovenie glykemického indexu potravín.
KGŠR
Tradičné témy:
- ochrana genofondu a využitie genetickej diverzity menej rozšírených druhov rastlín,
prostredníctvom ochrany zemepisného pôvodu výrobkov z reselektovaných a
rozmnožených krajových odrôd a nových a tradičných potravinových zdrojov.
- mapovanie genómu rastlín pomocou nestabilných pozícií (retrotranspozóny),
- využitie genomických postupov v analýzach DNA oblastí a DNA polymorfizmu,
Nové témy:
- výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti,
- expresia epidemiologicky významných alergénov,
- výskum a ochrana pôvodných potravinových zdrojov pre organické a agrolesnícke
produkčné pestovateľské systémy,
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-

štúdium posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice genetickými
technológiami,
výskum molekulových markérov na báze miRNA,
identifikácia biomarkérov stresu na báze mikroRNA,
výskum potenciálu liečivých rastlín v kontexte miRNA biomarkérov,
genotypovanie slovenských odrôd láskavca Pribina a Zobor,
prepojenie výsledkov molekulárneho výskumu s morfologickou analýzou genetických
zdrojov kultúrnych druhov rastlín,
identifikácia molekulárno-morfologických markérov hodnotenia diverzity rastlín,
selekcia cenných genotypov z genofondu pôvodných, dlhodobo zdomácnených a
introdukovaných rastlinných druhov SR pre multifunkčné hospodárske využitie,
hodnotenie vplyvu fyziologických stresov a genotypu rastlín na vývoj koreňových
štruktúr,
hodnotenia myceliálnej kolonizácie pôdy vybraných druhov húb netvoriacich typické
morfologické zmeny na úrovni koreňových štruktúr.
rozvoj metód obrazovej analýzy pre hodnotenie morfologickej variability genetických
zdrojov rastlín

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,
- biologické metódy ochrany proti burinám,
- regulácia inváznej, alergénnej buriny, ambrózie palinolistej,
- genetická analýza populácií škodcov a patogénov kultúrnych rastlín,
- genetická analýza populácií entomopatogénnych mikroorganizmov.
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.
- hodnotenie vplyvov orbového a bezorbového systému obrábania pôdy na fyzikálne
chemické a biologické vlastnosti pôdy. N.P.
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,
- uhlík a jeho stabilné a labilné frakcie,
- 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,
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-

sledovanie pôdnych vlastností po aplikácii biouhlia v konkrétnych pôdnoklimatických podmienkach,
sledovanie prestupu prvkov z pôdy do rastlín pri rôznych úrovniach hnojenia,
optimalizácia pôdneho manažmentu v súvislosti so zmenami vlastností pôd,
sledovanie dynamiky a mechanizmov agregačných procesov v rôznych pôdnych
typoch,
tvorba bionanočastíc a hodnotenie ich distribúcie, mobility a biologickej dostupnosti
vo vybraných prírodných matriciach a ich širšie aplikačné možnosti.

KŠZ
Tradičné témy:
etológia a welfare hospodárskych zvierat, štúdium fyziologických parametrov stresu
HZ, metódy diferenciácie stres odolných typov zvierat,
- hodnotenie nepriamych úžitkových vlastnosti hovädzieho dobytka,
- 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 genetické hodnotenie dojných a nedojných plemien
oviec, štúdium morfologických a funkčných vlastností vemien bahníc a ich
dojiteľnosti,
- 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,
- riešenie problematiky chirurgickej kastrácie kancov a možnosti jej eliminácie,
- monitoring vlastností tradičných málo zošľachtených regionálnych plemien ošípaných,
- komplexná analýza kvality ľahkých a ťažkých jatočných jahniat produkovaných na
Slovensku pri rôznych produkčných systémoch chovu, s ohľadom na jatočné,
fyzikálno- chemické a organoleptické vlastností mäsa a tuku,
- analýza vplyvu rôznych spôsobov odchovu jahniat vysokoprodukčných dojných oviec
na produkciu a zloženie mlieka, zdravotný stav vemena a intenzitu rastu jahniat,
- výskum vplyvu klimatických zmien na etologické, fyziologické a produkčné
parametre zvierat, výskum nových biochemických markerov expresie proteínových
systémov odolnosti a imunity zvierat,
- možnosti modulácie a potlačenie priebehu rozvíjajúcej sa stresovej reakcie,
- možnosti stimulácie imunitného systému hospodárskych zvierat,
- vplyv záťaže a výživy na výkonnosť koní,
- vplyv temperamentu na výkonnosť športových koní.
- etologické aspekty tréningového procesu športových koní.
KTEKP
Tradičné témy:
- trávniky v podmienkach nízkych vstupov,
-
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- renovácia trvalých trávnych porastov,
- sledovanie vplyvu klimatických zmien na trávny porast,
- dočasné trávne porasty na báze naturálnych osív.
Nové témy:
- využitie pomocných látok v rastovo-produkčnom procese kŕmnych plodín a trávnikov,
- využitie novej generácie hnojív vo výžive trávnikov.
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,
- štúdium vzťahov medzi zdravotným stavom paznechtov a zdravím vemena dojných
zvierat (dojnice, bahnice)
- hodnotenie zdravia vemena bahníc a popísanie vzťahu mastitídneho patogéna
v mliečnej žľaze k počtu somatických buniek a ich štruktúre.
KVZ
Tradičné témy:
- výživa zvierat v podmienkach globalizácie a ekologizácie živočíšnej produkcie,
- zvyšovanie transformácie živín a energie v produkcii živočíšnych potravín
prostredníctvom efektívnejšieho využívania domácich surovinových zdrojov,
- vplyv úpravy krmív na ich výživnú hodnotu a dietetické vlastnosti vo výžive
prežúvavcov a neprežúvavcov,
- udržateľná produkcia bezpečných potravín živočíšneho pôvodu využívaním
naturálnych kŕmnych zdrojov živín a energie,
- 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 nutričnej hodnoty živočíšnych produktov využívaním domácich tradičných a
netradičných surovinových zdrojov.
Nové témy:
- zvýšenie obsahu bioaktívnych mastných kyselín v živočíšnych produktoch
prostredníctvom naturálnych krmív a druhotných surovín (riešený projekt VEGA),
- hrozno a vedľajšie produkty pri jeho spracovaní ako zdroj tanínov vo výžive zvierat
(riešený bilaterálny projekt SAIA),
- využívanie vedľajších produktov pri spracovaní hrozna ako zdroja bioaktívnych látok
vo výžive zvierat (podaný projekt APVV),
-

udržateľnosť živočíšnej produkcie so zameraním na výživu zvierat (podaný spoločný
mobilitný bilaterálny projekt MEVLANA – Turecko),
kvalita mledziva prasníc, jeho nutričné zloženie a zmeny počas laktácie (riešený projekt GA
SPU).
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Účasť na operačných programoch VaV štrukturálnych fondov
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.
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
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výsledku aj po skončení projektu zostal zachovaný. Tento ukazovateľ výsledku aj po
skončení projektu zostal zachovaný. Monitorovaným dopadom v rámci projektu je počet
publikácií v nekarentovaných časopisoch. Plánovanou hodnotou do 04/ 2016 je
publikovať 28 článkov. Do termínu ukončenia dopadu bolo publikovaných 40,80 článkov
v nekarentovaných časopisoch čo je splnenie merateľného ujazovateľa na 145,71 %,
Realizácia projektu: 06/2009–04/2011
Dopad: 04/2011–04/2016
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).
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.
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.
Merateľný ukazovateľ projektu:
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1) Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike
životného prostredia. Celkom: 2 159 356,93 EUR do roku 2012. Splnené.
2) Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú podporu – ženy. Plánovaná hodnota: 20 do roku 2012. Splnené.
Dopad
1) Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú podporu – ženy. Plánovaná hodnota: 25 do roku 2017. Ukazovateľ sa
priebežne plní.
Časový rámec realizácie projektu: 03/2010–12/2012
Dopad riešenie projektu: 12/2012–12/2017
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
biochemického 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.
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.
4. Názov projektu: Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ (ITMS
26220220180). Aktivita 1.3 Experimentálne technológie potravín a výživa ľudí.
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., SPU v Nitre
Lokalizácia (pracovisko): Laboratórium výživy ľudí, Výskumné centrum AgroBioTech
SPU v Nitre
Charakteristika centra: AgroBioTech je výskumné centrum, ktoré sa zameriava na
aplikovaný
výskum
v oblasti
agrobiológie,
biotechnológií
a technológií
v poľnohospodárstve, potravinárstve a bioenergetike.
Ciele centra: Zabezpečiť a poskytnúť unikátnu výskumnú infraštruktúru, umožniť
výskum na medzinárodnej úrovni a transfer poznatkov priamo do praxe.
Aktivity: Činnosť v rámci výskumného centra a vybavenie pracoviska špičkovým
laboratórnym vybavením poskytlo kvalitné prostredie pre realizáciu výskumu zameraného
na komplexné overovanie účinku inovovaných výrobkov na zdravie ľudí s využitím ďalej
uvedeného prístrojového vybavenia. Medzi najvýznamnejšie a najdôležitejšie prístroje
získané v rámci projektu AgroBioTech patria: 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
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potravinových zdrojov a ďalšie, ktoré sú nutnou súčasťou vybavenia laboratórií
komplexného sledovania kvalitatívnych ukazovateľov biologicky účinných látok
a nutričného stavu.

SÚHRN – návrhy pracovísk na opatrenia pre zvýšenie výkonnosti pracovísk a zlepšenie
kvality výskumu
KVĽ
- zvýšiť
počet
vedecko-výskumných
pracovníkov,
technikov, doktorandov
a postdoktorandov s ohľadom na AgroBioTech Centrum,
- zvýšiť spoluprácu, dostupnosť a pomoc celofakultného pracoviska pri písaní projektov
hlavne po formálnej a administratívnej stránke,
- zriadiť celofakultné pracovisko na pomoc pri hľadaní príjemcov-odberateľov
výsledkov vedecko-výskumnej činnosti,
- zriadiť etickú komisiu pre posudzovanie vedecko-výskumných projektov v humánnej
oblasti.
KŠZ
- zlepšiť finančné zabezpečenie vedy a výskumu na Slovensku, zvýšiť podiel
finančných prostriedkov prideľovaných pre rozvoj vedy,
- vykonať rekonštrukciu ustajňovacích priestorov ECHZ vo vzťahu k experimentálnym
potrebám katedry a tiež vo vzťahu k havarijnému stavu uvedenej časti ECHZ,
dokončiť technologickú modernizáciu bitúnku v zmysle nariadení EÚ,
- 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.
KB
- podpora pracovísk, ktoré sa výstupmi z vedecko-výskumnej činnosti významne
podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti fakulty (napr. uprednostnenie pri
prideľovaní doktorandských miest),
- zvýšenie kvality publikácií doktorandov uplatnením pravidla, aby každý doktorand
počas štúdia spracoval a publikoval (ako prvý autor) minimálne jednu publikáciu
v časopisoch zaradených v databáze SCOPUS.
- zvýšenie počtu prijímaných doktorandov na fakultu.
KFR
- 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,
- nízka zabezpečenosť aktívnych a tvorivých vedeckých škôl na FAPZ doktorandmi.
Znižovanie stavu doktorandov na výkonných katedrách fakulty môže byť
kontraproduktívny, je potrebné hľadať finančné zdroje na pokrytie väčšieho počtu
doktorandov.
- 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 (v tomto smere by mohla pomôcť aj
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fakulta, napr. čiastočným financovaním pobytu, resp. pri doktorandoch zo vzdialených
destinácií aspoň čiastočným financovaním cestovných nákladov a pod.),
- problém kvality doktorandského štúdia je do značnej miery ovplyvnený aj kvalitou
školiteľov a ich záujmom o prácu svojich doktorandov, ako aj kvalitou schvaľovaných
doktorandských tém. Z toho dôvodu by kvalita školiteľov (ich výstupy a projektové
zázemie) mala byť jedným z kritérií prideľovania doktorandov.
- v súvislosti s vypracovávaním európskych výskumných projektov a projektov ŠF sa
základné pracoviská stretávajú s problémom, že nemôžu do projektov uvádzať vlastnú
poľnú bázu pre plánované experimenty vo VPP Kolíňany, kde SPU v Nitre nie je
vlastníkom pozemkov a nemá vysporiadané vlastnícke vzťahy. Z uvedených dôvodov
pracoviská prichádzajú o možnosti uchádzať sa o partnerstvo v niektorých projektoch!
- chýba jasnejšia koncepcia prepojenia vedecko-výskumnej činnosti, organizácie
spoločných činností a komunikácie medzi fakultami SPU a CV ABT pri SPU v Nitre;
KHMHZ
- koordinácia projektovej činnosti, existujúce možnosti prístrojovej techniky nie sú
využívané jednak pre nedostatočné personálne a metodické zabezpečenie, jednak pre
prílišnú roztrieštenosť projektov. Slabá spolupráca medzi katedrami a takmer
absentujúca medzifakultná spolupráca. Administráciu veľkých projektov je potrebné
riešiť fakultným koordinátorom, príp. spoločným pracoviskom.
KVZ
- vytváranie fakultných (medzikatedrových) tímov schopných uchádzať sa o národné
a medzinárodné výskumné projekty s vyšším finančným potenciálom, s dôrazom na
projekty v rámci H2020 (koordinácia z hľadiska profilácie a smerovania fakulty),
- efektívnosť obsadzovania miest denných doktorandov podľa výsledkov základných
pracovísk (získavanie projektových prostriedkov a publikačné výstupy),
- zvýšenie dôrazu na kvalitu publikačnej činnosti doktorandov,
- morálne, prípadne finančné ocenenie najlepších pracovníkov (napr. ocenenie
doktoranda, mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov, vedeckého pracovníka,
kolektívu).
KTEKP
- zvýšiť počty kvalifikovaných pracovníkov / technikov,
- podporovať mladých vedeckých pracovníkov (možnosť získavania grantov),
- zapojenie do konkurenčného prostredia a infraštruktúry vo výskume a vývoji,
- finančná podpora pri publikovaní článkov do impaktovaných časopisov,
- aktívnejšia práca delegovaných zástupcov v grantových agentúrach pri presadzovaní
fakultných projektov,
- na fakulte zaviesť pravidelné vedecké konferencie s prezentovaním dosiahnutých
výsledkov z grantov (ukončené projekty) v termíne január-február.
KEZ
- pre zlepšenie kvality výskumu na pracoviskách je potrebné navýšiť finančné
prostriedky na grantové projekty, ktoré umožnia postupne inovovať prístrojovú
techniku.
KVD
- rekonštrukcia priestorov laboratórií a cvičební,
- zabezpečiť technický personál pre laboratórium elektrónovej mikroskopie.
KPG
- zabezpečiť dostatok ľudských zdrojov pre prácu na laboratórnych analýzach,
- modernizovať laboratórne a prístrojové vybavenie katedry.
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KOR
- morálne a finančne oceňovať výsledky vedeckej práce jednotlivých pracovníkov =
zvyšovať finančné ocenenie za karentované vedecké príspevky až dovtedy, ak nebude
reálne vidieť, že ich počet na fakulte medziročne pribúda,
- jasne stanoviť, akým spôsobom budú sankcionovaní pracovníci s nízkymi výkonmi
a určiť minimálne kritériá, ktoré musí vedecký pracovník splniť v určitom časovom
období = napríklad na PF UK v Bratislave platí pravidlo, že ak pracovník nepublikuje
stanovený počet karentovaných článkov za určité obdobie, automaticky stráca miesto,
- na fakultu prijímať iba takých nových pracovníkov, ktorí potvrdili svoje schopnosti
v oblasti vedecko-výskumnej práce = prestať robiť konkurzy na mieru a ak niekto
dlhodobo nedosahuje primerané parametre výskumnej práce, môže byť nahradený
iným (napríklad doktorandom, resp. bývalým doktorandom s lepšími parametrami).
Tým by sa dosiahlo, že doktorandi by naozaj mali záujem publikovať v kvalitných
vedeckých časopisoch.
- finančne podporiť z rozpočtu dekanátu FAPZ výskum na pracoviskách podľa toho,
aké dosiahli výkony v publikačnej činnosti v kvalitných vedeckých časopisoch.
KRV
- dôrazne presadzovať požiadavku výrazného navýšenia finančných zdrojov na vedu
a výskum v školstve, ktoré je dlhodobo poddimenzované;
- zvýšiť kvalitu doktorandského štúdia prijímaním aj zahraničných doktorandov a ich
publikačnou činnosťou v medzinárodných impaktovaných periodikách.
KGŠR
- zlepšiť vzájomnú previazanosť výskumu na fakulte a podporiť interdisciplinaritu
v riešení aktuálnych výziev vplyvu meniaceho sa prostredia na produkčnú schopnosť
poľnohospodárstva,
- zlepšovať možnosti získania VV grantov ako v národnom, tak aj v medzinárodnom
meradle.
KUPH
- dôrazne presadzovať požiadavku výrazného navýšenia finančných zdrojov na vedu
a výskum v školstve, ktoré je dlhodobo poddimenzované;
- pridelovanie doktorandov aj vzhľadom na závažnosť riešenej problematiky.

3. Postavenie vedeckovýskumnej
v medzinárodnom meradle


práce

pracovísk

FAPZ

SPU

Oblasti a pracoviská FAPZ najkompatibilnejšie s prioritnými oblasťami EÚ

KGPB
1. Téma: Dairy Care Action
Väzba témy na projekty: COST Action FA1308 www.dairycareaction.org
KŠZ
1. 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:
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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
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., Ing. Mgr.
Peter Juhás, PhD.
Obdobie riešenia: 2014 - 2020
KHMHZ
Pracovisko kompatibilné s prioritou Horizontu 2020 „Potravinová bezpečnosť, udržateľné
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti
vnútrozemských vôd a biohospodárstvo“; konkrétne s výzvou SFS-16-2017 „Zdravie
včiel a trvalo udržateľné opeľovanie“.


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. 05. 2016 (projekt bol predĺžený o 6 mesiacov)
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
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Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: prof. Ing.Vladimír Tančin, DrSc., KVD
Obdobie riešenia: 2013-2017
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): Inštitúcie z 29 európskych krajín
5. Názov projektu: COST Action FA1308 DairyCare
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Chris Knight, Dánsko
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD. KGPB
Obdobie riešenia: 2013-2017
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): Inštitúcie z 29 európskych krajín
6. Názov projektu: EMPHASIS (European Multi-environment Plant pHenotyping And
Simulation InfraStructure) – ESFRI project
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ulrich SCHURR (Forschungscentrum
Julich, Germany)
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: prof. Ing. Marián Brestič, CSc., doc. K.
Olšovská, PhD., doc. Ing. Marek Živčák, PhD., Ing. Marek Kovár, PhD., Katedra
fyziológie rastlín FAPZ
Obdobie riešenia: 2016 - 2018
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): konzorcium zo 4 vedúcich členských štátov
EU – Belgicko, UK, Nemecko a Francúzsko + ďalšie krajiny z EU asociované ku
konzorciu vrátane SR
7. 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
8. Názov projektu: COST Action FA1308 DairyCare
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Chris Knight, Dánsko
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD. KGPB
Obdobie riešenia: 2013-2017
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): Inštitúcie z 29 európskych krajín


Zapojenie do medzinárodných sietí – charakteristika výskumu

KFR
1. 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; prof. Shao – CAV Nanjing), Poľsku (prof. Kalaji), Rusku (prof.
Allakhverdiev), Slovinsku (Dr. Meglic), Ukrajine (Dr. Sytar), Bulharsku (Dr. Kocheva),
a pod., tvorba spoločných impaktovaných publikácií v spolupráci s partnermi v zahraničí.
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2. Názov resp. charakteristika siete: EPPN (European Plant Phenotyping Network) –
európska sieť pre fenotypovanie rastlín
Partneri: 21 európskych krajín + Austrália a Amerika celkovo s 27 fenotypovacími
inštaláciami
Koordinátor z katedry: prof. Marián Brestič
Väzba siete na projekty: projekt EMPHASIS vrámci ESFRI (European Strategy Forum
on Research Infrastructures)
Prínos siete (výsledky, výstupy): Slovenská republika zastúpená koordinačným
pracoviskom SPU v Nitre je súčasťou siete a aj projektu Emphasis od roku 2016. Cieľom
siete je vybudovať európsku fenotypovaciu infraštruktúru založenú na technológiách
a platformách určených pre analýzu fenotypu rastlín pri ich interakcii s prostredím a pre
modelovanie týchto interakcií, umožňovať transnárodný prístup k fenotypovacím
platformám s cieľom vzdelávania a integrovania výskumných tém a kapacít v oblasti
fenotypovania rastlín, ako aj sieľovanie výskumu a deseminácia výsledkov a poznatkov
vyplývajúcich z fenotypovania.
KHMHZ
1. Názov resp. charakteristika siete: COST Action FA1307: SUPER-B
Partneri: zástupcovia 32 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): člen Riadiaceho výboru, príprava spoločných
publikácií
2. Názov resp. charakteristika siete: COST Action FA0803: COLOSS
Partneri: zástupcovia 29 krajín
Koordinátor z katedry: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Väzba siete na projekty: COST Action FA0803: Prevention of honeybee Colony Losses
(COLOSS)
Prínos siete (výsledky, výstupy): spoločné publikácie v rámci podprogramov Monitoring
a CSI Pollen. Výskumná sieť už nie je financovaná z projektu COST, členovia sa však
stále pravidelne stretávajú za účelom spoločných projektov.
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,
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,
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.
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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,
Prínos siete (výsledky, výstupy): prezentácia dosiahnutých poznatkov z riešenia
výskumných projektov v monografiach vydávaných vadavateľstvom SPRINGER.
KGŠR
1. 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: úloh odbornej pomoci MPRV SR v rámci Národného programu
ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v oblastiach:
Výskumu genetických zdrojov hľuzoviek na Slovensku.
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.
2. Názov resp. charakteristika siete: COST
Partneri: zástupcovia 31 krajín
Koordinátor z katedry: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Väzba siete na projekty: COST Action CA15223 Modifying plants to produce
interfering RNA
Prínos siete (výsledky, výstupy): november 2016 akceptácia za člena Riadiaceho
výboru
3. Názov resp. charakteristika siete: NEUBIAS - Network of European BioImage
Analysts, COST Action CA15124
Členovia siete: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD. - KGŠR
Partneri: 34 členských krajín COST-u, viac ako 150 členov
Koordinátor z katedry: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD. - KGŠR
Väzba siete na projekty:
Prínos siete (výsledky, výstupy): Príprava nových VV projektov, participácia na
tréningových školách a krátkych stážových pobytoch, možnosť zapojenia aj študentov
doktorandského štúdia
4. Názov resp. charakteristika siete: COST Action FA1402: ImPARAS
Partneri: zástupcovia 29 krajín
Koordinátor z katedry: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Väzba siete na projekty: COST Action FA1402: Improving Allergy Risk Assessment
Strategy for new food proteins
Prínos siete (výsledky, výstupy): 2016 akceptácia za člena Riadiaceho výboru;
spolupodanie medzinárodného projektu v rámci Dunajskej stratégie
KB
1. Názov resp. charakteristika siete: výskum invázne sa šíriacich druhov rastlín
Partneri:
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1) G. Király, University of West Hungary, Sopron, Hungary
2) A. Oprea, „A. Fătu” Botanic Garden of Iaşi, Romania
3) C. Sirbu, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iaşi, Romania
Koordinátor z katedry: doc. Ing. P. Eliáš, PhD.
Väzba siete na projekty: bez projektu
Prínos siete (výsledky, výstupy): zber dát v teréne, príprava publikácie v SCOPUS
časopise
2. Názov resp. charakteristika siete: štúdium embryológie a reprodukčného procesu
vybraných druhov čeľ. Rosaceae
Partneri: L. Macková, P. Vít, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Universita
Karlova, Praha, Česká republika
Koordinátor z katedry: Ing. Ľ. Ďurišová, PhD.
Väzba siete na projekty: bez projektu
Prínos siete (výsledky, výstupy): zber dát v teréne, príprava publikácie v impaktovom
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: doc.Ing.Radovan Kasarda,PhD.
Väzba siete na projekty: APVV – 14 – 0054 a mimoprojektový výskum riešený na VŠP
Oponice
Prínos siete (výsledky, výstupy): inovácia v oblasti získavania, triedenia a hĺbkovej
analýzy zootechnických dát
KVD
1. Názov resp. charakteristika siete: COST - Dairy Care Action
Partneri: 29 partnerských krajín
Koordinátor z katedry: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc..
Väzba siete na projekty: KEGA 006SPU-4/2014
Prínos siete (výsledky, výstupy): hodnotenie zdravia vemena kráv a bahníc


Medzinárodná vedecko–technická spolupráca
(MVTS APVV, resp. medzinárodná spolupráca na báze medzivládnych dohôd;
medzinárodná spolupráca na báze medziinštitucionálnych zmlúv)

IOBB
Partneri: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Národná Botanická záhrada
M.M. Griška, Národná akadémia vied Ukrajiny, Kiev; Národná univerzita v Užhorode,
42

Užhorod; Národná poľnohospodárska univerzita Ukrajina v Kyjeve; Jerevanská štátna
univerzita v Jerevane, Arménsko;
Koordinátor: Doc. Ing. Ján Brindza, 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: spolupráca 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.
KOR
1. Názov resp. charakteristika spolupráce: Medzinárodná vedeckotechnická spolupráca
Forma spolupráce: Medzinárodný projekt
Koordinátor z katedry: Peter Tóth, KOR
Projekt: COST Action FA1203 Sustainable Management of Ambrosia artemisiifolia in
Europe (SMARTER)
Výstupy: Príprava spoločných publikácií a projektov
Doba riešenia: 2013 – 2017
2. Názov resp. charakteristika spolupráce: Medzinárodná vedeckotechnická spolupráca
Forma spolupráce: Medzinárodný projekt
Koordinátor z katedry: Peter Tóth, KOR
Projekt: COST Action FA1206 Strigolactones: biological roles and applications
(STREAM)
Výstupy: Príprava spoločných publikácií a projektov
Doba riešenia: 2013 - 2017
KGBP
1. Názov resp. charakteristika spolupráce: Bilaterálna spolupráca BOKU Viedeň,
Division of Livestock Production
Forma spolupráce: spolupráca formou bilaterálnych projektov APVV aj na
nezmluvnom podklade
Partneri: Dr. G. Mészáros
Koordinátor z katedry: doc. Ing. R. Kasarda, PhD.
Projekt: SK-AT-2015-NEWPROJECT-6205
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Výstupy: plánované spoločné vedecké publikácie
2. Názov resp. charakteristika spolupráce: Bilaterálna spolupráca University of Zagreb
Division of Animal Science
Forma spolupráce: história spolupráce na nezmluvnom podklade
Partneri: prof. Curik, prof. Curik-Cubric, Dr. Ferencakovic
Koordinátor z katedry: doc. Ing. R. Kasarda, PhD.
Výstupy: spoločné publikácie
3. Názov resp. charakteristika spolupráce: Bilaterálna spolupráca CVZV PrahaUhřiněves
Forma spolupráce: história spolupráce na nezmluvnom podklade
Partneri: Ing. Krupa, PhD., Ing. Krupová, PhD., doc. Ing. Vostrý, PhD.
Koordinátor z katedry: doc. Ing. R. Kasarda, PhD.
Výstupy: spoločné publikácie
KGŠR
1. Partneri: Agritec s.r.o. Šumperk – Česká republika – memorandum o spolupráci
Koordinátor: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Výstupy: Spoločne pripravená a vydaná monografia Descriptor list for flax (Linum
usitatissimum L.), spoločné publikovanie vo vedeckých článkoch a na medzinárodných
konferenciách.
2. Názov resp. charakteristika spolupráce: Bilaterálna spolupráca FTS ČZU Praha –
FAPZ SPU Nitra
Forma spolupráce: spolupráca na zmluvnom a projektovom základe
Partneri: doc. Dr. Ing Eloy C. Fernadéz
Koordinátor z katedry: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Výstupy: spoločný výskum , publikácie, prednášky a tvorba učebných pomôcok
3. Názov resp. charakteristika spolupráce: neformálna spolupráca s University of
Basilicata, Italy
Forma spolupráce: spolupráca na zmluvnom a projektovom základe
Partneri: Dr. Luigi Millela
Koordinátor z katedry: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Výstupy: spoločný výskum a publikácie
4. Názov resp. charakteristika spolupráce: neformálna spolupráca s Katedrou biológie
Fakulta prírodných vied, Univerzity J. E. Purkyně v Ústi nad Labem,
Forma spolupráce: spolupráca na zmluvnom základe
Partneri: doc. RNDr. Milan Gryndler, PhD.
Koordinátor z katedry: Ing. Marián Miko, CSc.
Výstupy: spoločný výskum
5. Názov resp. charakteristika spolupráce: neformálna spolupráca s Laboratóriom húb,
Mikrobiologického ústavu Akadémie vied Českej republiky,
Forma spolupráce: neformálna spolupráca a participácia na projektoch
Partneri: doc. RNDr. Milan Gryndler, PhD.
Koordinátor z katedry: Ing. Ján Gažo, PhD.
Výstupy: spoločný výskum
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6. Názov resp. charakteristika spolupráce: neformálna spolupráca s : Instytut
Badawczy Leśnictwa - Sękocin Stary – Varšava - Poľsko
Forma spolupráce: neformálna spolupráca a participácia na projektoch
Partneri: Doc. Dr. Dorota Hilszczañska .
Koordinátor z katedry: Ing. Ján Gažo, PhD.
Výstupy: spoločný výskum
7. Názov resp. charakteristika spolupráce: neformálna spolupráca s: Lab. di Micologia
Applicata e Botanica Sistematica, Università degli Studi di Perugia, Taliansko
Forma spolupráce: neformálna spolupráca a participácia na projektoch
Partneri: prof. Domizia Donnini.
Koordinátor z katedry: Ing. Ján Gažo, PhD.
Výstupy: spoločný výskum
KŠZ
Forma spolupráce: MVTS
Názov projektu: „Phenotyping of shagya arabian horses“
Partneri: University of Veterinary Medicine, Vienna, Stud Farm Piber, Národný žrebčín
Topoľčianky, KŠZ FAPZ, SPU Nitra
Spolurišitelia: prof. Ing. M. Halo, PhD., Ing. E. Mlyneková, PhD., Ing. M.Horná
Doba riešenia: 1.5.2015 – 31.12.2017
KAVR

Forma spolupráce: Bilaterálna spolupráca
Partneri: Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, AF,
Mendelova univerzita v Brne
Koordinátor z katedry: doc. Dr.Ing. Ladislav Ducsay
Projekt: SK-CZ-2013-0032 Štúdium vzťahu selénu v systéme pôda - hnojivo - plodina
a jeho vplyv na antioxidačnú aktivitu (APVV pri MŠ SR) (2013 – 2015)
Výstupy: Projekt bol úspešne schváleny ale bez pridelenia finančných prostriedkov.
Príprava spoločných publikácií, ktorých zameranie sa dotýka problematiky selénu
v systéme pôda – hnojivo – plodina.
KRV
Názov resp. charakteristika spolupráce: “Smart agriculture and the impact of climate
change”. Projekt v rámci aktivity Horizont 2020 pripravovaný v spolupráci s Univerzitou
Debrecín
Forma spolupráce: partner v rámci projektu
Koordinátor z katedry: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Výstupy:Doba riešenia: Projekt v príprave
KVZ
1. Názov resp. charakteristika spolupráce: Grape and grape by-products as a sources
of tannins in animal nutrition.
Projekt v rámci Akcie Slovensko-Rakúsko, SAIA, n.o.: spoločné vedenie doktorátov (p.
2015-10-15-001). Spoločný projekt KVZ FAPZ SPU v Nitre a Institute of Animal
Nutrition, Livestock Products and Nutrition Physiology, University of Natural Resources
and Life Sciences in Vienna.
Forma spolupráce: spoločný projekt (4/2016-3/2017)
Koordinátor z katedry: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Výstupy: plánované v roku 2017
Doba riešenia: 2016-2017
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2. Názov resp. charakteristika spolupráce: Sustainability in Animal Production.
Spločný bilaterálny projekt s Afyon Kocatepe University in Turkey (MEVLANA project
n. 24701342-310.01.05-5194), koordinátor Dr. Gunnur Pesmen.
Forma spolupráce: spoločný projekt (momentálne v štádiu hodnotenia)
Koordinátor z katedry: doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.,
doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD., Ing. Michal Rolinec, PhD., doc. Ing. Juraj Candrák,
PhD., doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Výstupy: mobility pracovníkov a študentov.
Doba riešenia: 2017-2018

4. Štruktúra vedeckovýskumných projektov a najvýznamnejšie dosiahnuté
výsledky
Grantová úspešnosť v r. 2016
 Podané /financované granty VEGA 13/5
 Podané/financované projekty KEGA 9/1
 Podané/financované projekty APVV -/2
 Podané/financované projekty MVTS
 Podané/financované medzinárodné projekty
Analýza VVČ v r. 2016


Prehľad domácich projektov – končiacich v roku 2016 (VEGA, KEGA, APVV,
MVTS)

Projekty KEGA končiace v roku 2016
1. 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
Výsledky: Vysokoškolská účebnica“Všeobecná zoohygiena“, účasť na seminároch
a konferenciách, návšteva fariem, modernizcia obsahu výučby, postery v cvičebniach,
a fotodokumentácie pre výučbu.
Projekty VEGA končiace v roku 2016
1. Číslo a názov projektu: 1/0544/14 Hodnotenie potenciálu poľných plodín z hľadiska
kvality a kvantity dopestovanej produkcie pri využití selénu v biofortifikácii.
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc.Dr.Ing. Ladislav Ducsay
Obdobie riešenia: 2014-2016
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Výsledky: Rôzne aplikované formy selénu a dávky selénu mali vplyv na výšku
dopestovanej produkcie fytomasy testovaných poľných plodín a zistili sa aj kvalitatívne
zmeny vybraných sledovaných parametrov v dopestovanej produkcii.
2. Číslo a názov projektu: 1/0500/14 Hodnotenie populačno-reprodukčných parametrov
významných taxónov nelesnej vegetácie poľnohospodárskej krajiny na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. RNDr. T. Baranec, CSc.
Obdobie riešenia: 2014 – 2016
Výsledky: Získali sa výsledky, ktoré predstavujú prvé komplexné informácie o ploidnej
charakteristike a ontogenetickej aktivite skúmaných taxónov, ktoré sú pre územie
Slovenska a strednú Európu, niektoré aj pre vedu originálne. Na základe viacerých
metodických postupov výskumu, konštatujeme, že biokoridor ako nelesný typ vegetácie je
dôležitý ekostabilizačný, dynamický prvok poľnoshospodárskej krajiny, ktorý sa podieľa
na zachovaní diverzity krajiny a súčastne vytvára významný krajinný obraz.
3. Číslo a názov projektu: 1/0359/14 Racionalizácia pestovateľských systémov hlavných
druhov poľných plodín vo vzťahu k výslednej produkcii a jej kvalite
Zodpovedný riešiteľ projektu: Prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., KRV SPU Nitra
Obdobie riešenia: 01/2014 – 12/2016
V roku 2016 sme zistili, že celkový vplyv odrody na úrodu buliev bol štatisticky
nepreukazný. Najvyššiu úrodu buliev dosiahla odroda Kosmas 94,46 t.ha -1 (+ 1,07 t.ha-1,
rel. 1,15 % v porovnaní s odrodou Galvani, + 3,32 t.ha-1, rel. 3,64 % - Kant, + 10,17 t.ha-1,
rel. 12,07 % - Antek). V priemere odrôd bola najvyššia úroda zistená na variante
s aplikáciou hnojiva Alga 600: 93,11 t.ha -1. Rozdiel v úrode buliev oproti kontrolnému
variantu + 4,69 t.ha-1 (rel. 5,30 %) bol štatisticky nepreukazný. Ďalšie výsledky za celé
obdobie riešenia sú predmetom správy pre komisiu VEGA.

4. Číslo a názov projektu: 1/0687/14 Stabilita, trvácnosť a zmeny v produkčnej
schopnosti a diverzite dočasnej siatej lúky
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Obdobie riešenia: 2014 – 2016
Výsledky: Od začiatku experimenu boli všetky kosené varianty charakteristické
dominanciou bylín, najmä Achillea millefolium L. Dusíkatá výživa pozitívne ovplyvnila
podiel trávnej zložky v nasledujúcom vegetačnom období, najmä aplikácia dávok
60 a 90 kg.ha-1 N. Variabilita v pokryvnosti ďatelinovín sa prejavila najpr zvýšením ich
prezencie a následným poklesom. Pokryvnosť prázdnych miest postupne zvyšovala. Počas
trvania experimentu klesal počet druhov a porast sa vplyvom dusíkatej výživy zjednodušil.
Výsledná ekologická stabilita jednotlivých variantov sa aplikáciou rôznych
pratotechnických zásahov znížila.
5. Číslo a názov projektu: 1/0544/13 „Výskum agroenvironmentálnych indikátorov
udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu
v podmienkach meniacej sa klímy“
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc.dr.Ing.Milan Macák
Obdobie riešenia: 2013-2016
Výsledky: Najvýznamnejšie výsledky boli publikované najmä formou vedeckej
monografie a 6 vedeckých článkov zaradených v databáze Scoopus. Vybrané faktory
udržateľnosti boli rozpracované v oblasti výskumného rámca vybraných vlastností pôdy a
47

aspektov udržateľnosti polyfunkčného osevného postupu, ako základnej jednotky
adaptačného a mitigačného procesu rastlinnej produkcie.
6. 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 projektu: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Obdobie riešenia: 2014-2016
Výsledky: Výskyt toxických prvkov, PCB, organochlóroaných pesticídov a aflatoxínu
M1 v mlieku kráv a bahníc bol vo väčšine prípadov veľmi nízky a pod hladinou detekcie.
Vyššie koncenrácie toxických látok sme nezaznamenali ani na farmách lokalizovaných
v oblastiach charakterizovaných ako silne narušené z hľadiska kontaminácie. Zaznamenal
sa výrazný rozdiel v obsahu vápnika v krmive a v pôde v jarnom období. Tieto rozdiely
však neovplyvnili koncentráciu vápnika v mlieku zvierat z týchto oblastí. V niektorých
vzorkách mlieka sme však detekovali výskyt mykotoxínu aflatoxín M1, čo naznačuje
problémy v kvalite výživy dojníc.
7. 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 projektu: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Obdobie riešenia: 2014-2016
Výsledky: Analýzy vybraných rastlinných zdrojov, realizácia klinickej štúdie overovania
účinnosti skúmaných rastlinných materiálov na vybrané biochemické parametre.
Zapojenie študentov bakalárskeho, inžinierského a doktorandského štúdia do riešenia
projektu. Výsledky sú priebežne uverejňované vo vedeckých časopisoch a v príspevkoch
na konferenciách.
8. Číslo a názov projektu: 1/0827/14 Hmyz na ambrózii palinolistej: porovnávacia štúdia
naprieč habitátmi a regiónmi
Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Peter Tóth, PhD.
Obdobie riešenia: 2014 - 2016
Výsledky: Preskúmali sa rozdiely vo výskyte hmyzu na ambrózii palinolistej medzi
regiónmi a rôznymi typmi stanovíšť. Dôraz bol kladený na porovnanie zloženia a štruktúry
herbivorných spoločenstiev medzi populáciami na rozsiahlych územiach. Poľné
pozorovania boli doplnené experimentmi v poľných podmienkach. Bola použitá identická
metóda odberu vzoriek naprieč 18 populáciami a simulované poškodenie herbivorným
hmyzom na zistenie vplyvu na rast ambrózie.
Projekty MVTS končiace v roku 2016
Projekty APVV končiace v roku 2016
-
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Prehľad domácich projektov – pokračujúcich (VEGA, KEGA, APVV, MVTS)

Projekty VEGA pokračujúce v roku 2017
1. Číslo a názov projektu: 1/0732/14 Vplyv globálnej klimatickej zmeny na populačnú
dynamiku vijačky kukuričnej
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.
2. Číslo a názov projektu: 1/0539/15 Kvantitatívna a kvalitatívna analýza výskytu
pesticídnej rezistencie chorôb a škodcov v SR
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., KOR FAPZ SPU v Nitre
Obdobie riešenia: 2015 - 2018
Výsledky: Počas riešenia projektu bola hodnotená úroveň rezistencie hubových
patogénov a poľných a záhradníckych plodinách. Výsledky sú priebežne publikované
v odborných a vedeckých časopisoch.
3. Číslo a názov projektu: 1/0364/15 „Biologicko - etologické vplyvy pôsobiace na
výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. O. Debrecéni, CSc.
Obdobie riešenia: 1.1 2015 až 31.12. 2018
Výsledky: V prvom roku riešenia boli uskutočnené experimenty v priestoroch
Experimentálneho centra hospodárskych zvierat pri KŠZ s čistokrvnou mangalicou, ktorá
je východiskovým plemenom pre tvorbu nového typu ošípanej pre tvorbu mäsa so
špecifickými technologickými vlastnosťami. Súčasne boli zhodnotené jatočné, výkrmové
a kvalitatívne parametre kríženca mangalica x duroc.
V druhom roku sa realizovala druhá etapa experimentov, do ktorých bolo zaradených 75
ks výkrmových ošípaných s dvomi cieľovými jatočnými hmotnosťami. Z 15-timi ks
ošípanými plemena mangalica bola testovaná simulovaná extenzívna výživa na utváranie
jatočného tela. Celkove sa u ošípaných hodnotí 48 ukazovateľov výkrmových vlastností,
jatočnej hodnoty, kvality mäsa, fyzikálnych a chemických vlastností. Pre ďalšiu etapu boli
pripravené prasnice s 50 % podielom mangalice. V oblasti chovu oviec sa uskutočnili
experimenty s produkciou ľahkých jatočných jahniat s alternatívnym systémom odchovu.
Na základe výkrmových a jatočných vlastností bol posudzovaný vplyv prirodzeného
umelého odchovu na utváranie kvality mäsa. V oblasti výroby teľacieho mäsa boli
experimenty zamerané na kvalitu jatočných teliat plemena holstajského vo vzťahu k typu
kŕmnej dávke.
4. Číslo a názov projektu: 1/0723/15 Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych produktov
zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív
a druhotných kŕmnych surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Daniel Bíro, Dr.h.c. prof. Ing. PhD.
Obdobie riešenia: 2015-2018
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Výsledky: Projekt v druhom roku riešenia. Realizované kŕmne pokusy, čiastkové
výsledky publikované v karentovaných časopisoch, nekarentovaných indexovaných
časopisoch (WoS, Scopus), domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
5. Číslo a názov projektu: 1/0511/15 Anorganické kontaminanty v potravinových
produktoch voľne žijúcich zvierat
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Obdobie riešenia: 2015 - 2018
Výsledky: Ukončený terénny zber a analýza vzoriek tkanív rýb, poľovnej zveri a včelieho
peľu za rok 2016.
6. Číslo a názov projektu: 1/0704/16 Použitie kokónov a dospelých jedincov dážďovky
hnojnej (Eisenia foetida) a vermikompostu na zvýšenie úrod pestovaných rastlín a pôdnej
úrodnosti
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof.Ing. Peter Kováčik, CSc.
Obdobie riešenia: 2016 - 2018
Výsledky: Projekt v prvom roku riešenia. Spracované metodiky experimentov, z hľadiska
cieľov projektu, publikované čiastkové výsledky vo vedeckých časopisoch
a recenzovaných zborníkoch vedeckých prác.
7. Číslo a názov projektu: 1/0083/16 Štúdium populačno-reprodukčných parametrov
vybraných rastlinných taxónov poľnohospodárskej krajiny na Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Obdobie riešenia: 2016 – 2018
Výsledky: V prvom roku riešenia bol realizovaný zber vzoriek vybraných zástupcov čeľ
Rosaceae z vybraných lokalít na Slovensku. Uskutočnila sa i excerpcia údajov
z herbárových zbierok na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Boli publikované
i prvé výsledky projektu.
8. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0923/16 Inovatívne prístupy zlepšenia fotosyntetickej
výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Obdobie riešenia: 2016 - 2018
Výsledky: impaktovaná zahraničná publikácia s afiliáciou projektu
9. Číslo a názov projektu: 1/0724/16 „Využitie nepriamych úžitkových vlastností pri
zvyšovaní produkcie hospodárskych zvierat“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Obdobie riešenia: 2016 - 2019
Výsledky: V prvom roku riešenia sme získali originálne výsledky hodnotenia pohybovej
aktivity a prežúvania dojníc vo vzťahu k vyhľadávaniu ruje plemenníc. S využitím
technického zariadenia Heatime RuminAct sme hodnotili 99 dojníc holštajnského
plemena s celkovým počtom 213 estrálnych cyklov. Na základe výsledkov výskumu sme
zistili preukazné zvýšenie pohybovej aktivity v deň ruje (o +32 %) v porovnaní
s referenčným obdobím pred rujou. Pri hodnotení úrovne prežúvania dojníc sme
zaznamenali štatisticky preukazný pokles času prežúvania v porovnaní s referenčným
obdobím 3 dni pred rujou (o -62 min./24 hod.). Po ukončení ruje došlo k opätovnému
zvýšeniu celkového času prežúvania dojníc za 24 hod., na úroveň porovnateľnú
s referenčným obdobím pred rujou.
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10. Číslo a názov projektu: 1/0818/16 „Analýza produkčných a kvalitatívnych
parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Obdobie riešenia: 2016 - 2019
Výsledky: V prvom roku riešenia sme vybrali dva experimentálne podniky. Jeden
s intenzívnym chovom mangalice a druhýs extenzívnym chovom mangalice.
V extenzívnom chove boli urobené prvé porážky jatočných zvierat a z ich tiel boli
odobraté vzorky na následnú analýzu. Na výkonnosť Slovenského teplokrvníka boli
vybrané jedince a ich výkonnosť sa spracováva.
11. Číslo a názov projektu: 1/0818/16 „Analýza produkčných a kvalitatívnych
parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc., zástupca
Ing. Ivan Imrich, PhD
Obdobie riešenia: 2016 - 2019
Výsledky: V prvom roku riešenia sme vybrali dva experimentálne podniky. Jeden
s intenzívnym chovom mangalice a druhý s extenzívnym chovom mangalice.
V extenzívnom chove boli urobené prvé porážky jatočných zvierat a z ich tiel boli
odobraté vzorky na následnú analýzu. Na výkonnosť Slovenského teplokrvníka boli
vybrané jedince a ich výkonnosť sa spracováva.

Projekty KEGA pokračujúce v roku 2017
1. Číslo a názov projektu: 014SPU-4/2016 Modernizácia výučby Pôdoznalectva na SPU
- Nitra
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Obdobie riešenia: 2016-2018
Výsledky: V priebehu tohto obdobia boli v zmysle harmonogramu prerozdelené úlohy
jednotlivým členom riešiteľského kolektívu. Riešitelia sa zamerali na zhromažďovanie,
štúdium a spracovávanie odbornej literatúry. Riešitelia projektu pripravili podklady
a začali spracovávať jeden z výstupov a to návody na cvičenia z disciplíny Pedológia
a základy geológie, ktoré by mali byť vydané v prvej polovici roku 2017.
2. Číslo a názov projektu: 035-SPU-4/2015 Obsahová inovácia výučby a spracovanie
modernej vysokoškolskej učebnice predmetu Živočíšna výroba
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Obdobie riešenia: 2015-2017
Výsledky: V priebehu riešenia projektu prebiehalo v prvej etape základné analytickosyntetické spracovanie podkladových údajov k problematike významu, vývoja a
charakteristiky jednotlivých druhov hospodárskych zvierat na svete, v Európskej únii a v
podmienkach Slovenska. Okrem toho riešitelia projektu pripravovali základné poznatky
pre hodnotenie biologických a ekonomicko-výrobných faktorov úžitkových vlastností
hospodárskych zvierat, výroby živočíšnych produktov a štúdium historického vývoja a
súčasného stavu najvýznamnejších svetových a domácich plemien hovädzieho dobytka,
oviec, ošípaných a hydiny. Súčasne prebiehala príprava dokumentačného materiálu
zástupcov jednotlivých plemien hospodárskych zvierat.
V hodnotenom období pokračovalo v zmysle stanovených cieľov a harmonogramu
riešenia projektu štúdium a spracovanie základných podkladových a informačných
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zdrojov pre prípravu textov vysokoškolskej učebnice Živočíšna výroba, ako aj príprava
fotografickej a databázovej dokumentácie z jednotlivých podnikov a plemenárskych
organizácií na Slovensku. Pre naplnenie požiadavky čo najvyššej kvality a aktuálnosti
publikácie boli analyzované najnovšie poznatky manažmentu a techniky chovu
jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat na svete a v podmienkach
Slovenska. Okrem toho boli v rámci jednotlivých druhov hospodárskych zvierat
zhromaždené podklady o najmodernejších postupoch šľachtenia a plemenárskej práce,
resp. najaktuálnejších poznatkoch z oblasti produkcie, reprodukcie, etológie a welfare v
chove zvierat.
Projekty APVV pokračujúce v roku 2017
1. Číslo a názov projektu: APVV-15-0721 Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia
genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické
extrémy
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Obdobie riešenia: 2016 - 2019
Výsledky: impaktované publikácie s afiliáciou projektu už po prvom roku; novo
zavedená technológia automatizovaného fenotypovania plodín s metódami ich 2D resp.
3D zobrazovania (imaging); zrealizovaný seminár o nových poznatkoch z fyziológie
rastlín vrámci Európskeho týždňa vedy v SR;
2. Číslo a názov projektu: APVV-14-0054 Molekulárno genetická diverzita a
produkčný potenciál živočíšnych potravinových zdrojov na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. R. Kasarda, PhD.
Obdobie riešenia: 2015-2019
Výsledky: V prvom roku riešenia projektu bola hodnotená genetická variabilita
slovenského pinzgauského dobytka s použitím 50kSNP BeadChip technológie analýzy
DNA, hodnotenie genetickej vzdialenosti k fylogeneticky a topologicky blízkym
plemenám a identifikované regióny DNA, ktorými sa slovenské pinzgauské plemeno
významne odlišuje od podobných populácií v zahraničí. Výsledky boli publikované vo
forme 2 karentovaných zahr. a Scopus príspevkov, a 8 vedeckovýskumných publikácií
doma aj v zahraničí.
3. Číslo a názov projektu: APVV-14-0637 Trofická dispozícia lesných ekosystémov
z aspektu výživy zveri.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Obdobie riešenia: 2015 - 2019
Výsledky: Pokračujú experimenty, zber terénnych vzoriek a príprava vedeckých
publikácií.
4. Číslo a názov projektu: APVV-15-0156
Genomická selekcia obilnín na
suchovzdornosť
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. RNDr. Miroslav Švec, PhD.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Milan Bežo,
CSc. za spolupracujúcu organizáciu Fakultu agrobiológie a potravinových zdrojov
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Obdobie riešenia: 01. 07. 2016 – 30. 06. 2020
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Výsledky: Vyhľadávanie a spracovanie dát z biologických databáz pre bioinformatickú
analýzu. príspevok autorov/riešiteľov Štefúnová, V.; Žiarovská, J.; Bežo, M.; Kyseľ, M.:
na tému BARE-1 - horizontal profiling of cereal genomes na konferencii Sustainable
utilisation of plant genetic resources for agriculture and food”, konanej18 – 20 októbra
2016 v Piešťanoch.
5. Typ projektu: APVV
Číslo a názov projektu: APVV-14-0087
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdozanlectva a ochrany pôdy
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: doc. Ing. Tobiašová Erika, PhD.
Obdobie riešenia: 2015-2019
Výsledky: spoločné publikácie, špeciálne analýzy pôdnej organickej hmoty, meranie CO 2
v prírodných podmienkach, kalibrácia ROTH-C modelu pre SR, prepojenie s projektom
hlavných partnerov v Holandsku pri stanovovaní TBI indexu
6. Číslo a názov projektu: APVV-15-0072 Genetika a epigenetika produkcia ovčieho
mlieka na Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc
Obdobie riešenia: 2016 - 2020
Výsledky: Projekt začal v tomto roku, kde sa riešila spolupráca s prvovýrobou pre
zabezpečenie odberu vzoriek mlieka a hodnotenia technologických systémov chovu.
Projekty MVTS pokračujúce v roku 2017
1. Číslo a názov projektu: 2015-10-15-001 Grape and grape by-products as a sources of
tannins in animal nutrition
Poskytovateľ projektu: SAIA, n.o., Akcia Slovensko-Rakúsko
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Obdobie riešenia: 2016-2017 (schválený projekt k 1.12. 2015), partner University of
Natural and Applied Sciences, Institute of Animal Nutrition, Livestock Products and
Nutrition Physiology, Vienna, Austria.
2. Číslo a názov projektu: 2016_1_MVT- Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a
fytoterapiu
Zodpovedný vedúci projektu za SR: Ing. Zuzana Schubertová, PhD.
Zodpovedný vedúci projektu za SR: prof. Valeryi Brovarskyi, Národná univerzita pre
prírodné a environmentálne vedy Ukrajiny, Kyjev
Charakter projektu: vedecko-technický
Obdobie riešenia: 2015 – 2018
Získané finančné prostriedky: 4 700 €
3. Číslo a názov projektu: 2016_2_MVT- Netradičné druhy rastlín a ich produkty v
kvalite života
Zodpovedný vedúci projektu za SR: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Koordinátor projektu za Národnú Botanickú záhradu M. M. Gryshka pri Národnej
akadémii vied Ukrajiny, Kyjev: Mgr. Olga Grygorieva, PhD.
Charakter projektu: vedecko-technický
Obdobie riešenia: 2015 – 2018
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Získané finančné prostriedky: 8600,00 €
4. Názov resp. charakteristika spolupráce: SK-CN-2015-0005 Nové prístupy
zlepšovania a hodnotenia tolerancie plodín na vysokú teplotu a sucho: budovanie novej
medzinárodnej fenotypovacej platformy (projekt bilaterálnej VT spolupráce)
Forma spolupráce: partner v rámci projektu
Koordinátor z katedry: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Výstupy: manuskript vedeckej zahraničnej impaktovanej publikácie v príprave
Doba riešenia: 2016 - 2017
5. Názov resp. charakteristika spolupráce: SK-BG-2013-0029 Hodnotenie stresovej
reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi fotosyntézou a dusíkatým
metabolizmom u moderných bulharských a slovenských odrôd chlebovej pšenice (projekt
bilaterálnej VT spolupráce)
Forma spolupráce: partner v rámci projektu
Koordinátor z katedry: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Výstupy: manuskript vedeckej zahraničnej impaktovanej publikácie v príprave
Doba riešenia: 2016 - 2017


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: 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 všetky 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.
2. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: VEGA 2/0001/16 Život na hranici zániku - možnosti zachovania
halofytov vo flóre Slovenska
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: RNDr. D. Dítě, PhD.,
Botanický ústav SAV
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: doc. Ing. P. Eliáš, PhD., riešiteľ
Názov čiastkovej úlohy: Obdobie riešenia: 2016-2019
Výsledky: Začal monitoring a zber vegetačných dát v oblasti Panónskej panvy.
V nadväznosti na predchádzajúce projekty boli publikované prvé výsledky terénneho
výskumu.
3. Typ projektu: VEGA
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Číslo a názov projektu: 1/0653/16 „Účinky vybraných rizikových a protektívnych látok
na štruktúru a funkciu kosti ako bioindikátora environmentálneho stresu“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: prof. RNDr. Monika
Martiniaková, PhD.
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Obdobie riešenia: 2016-2019
Výsledky: Dlhodobá aplikácia quercetínu má významný vplyv na kvantitatívne aj
kvalitatívne charakteristiky kompaktného kostného tkanva dospelých králikov. Zistila sa
pozitívny vzťah dávka-reakcia v prípade veľkosti primárnych a sekundárnych osteónov a
cievnych kanálikov. Quercetín však mal aj negatívny vplyv na kvalitatívne histologické
charakteristiky kompaktného kostného tkaniva a hrúbku kôrovej vrstvy kosti.
4. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: 2/0037/16 „Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl
v rozmnožovacej sústave HD a ich účasť v interakcii gamét“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: RNDr. Antalíková Jana, PhD..
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD.
Obdobie riešenia: 2016-2019
Výsledky: Projekt je v začiatočnom štádiu riešenia.


Projekty štátnych objednávok
-



Vedecko-technická spolupráca s praxou
KVZ
1. Názov projektu (spolupráce): Analýzy krmív
Zodpovedný riešiteľ, pracovisko: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., KVZ
Riešiteľ z pracoviska FAPZ: Partneri (mená a pracoviská): PD Podhradie, JK Napoli, Biomin Slovensko, s.r.o., SanoModerná výživa zvierat, s.r.o.
Číslo zmluvy, zmluvné strany: P-102-011/16
Predmet zmluvy (projektu): analýzy objemových a jadrových krmív
Čerpané náklady (Eur): 3 500 eur
Obdobie riešenia: 2016
Výsledky: poradenstvo v oblasti analytického skúšania a hodnotenia krmív.
KTEKP
1. Názov projektu (spolupráce): Testovanie vybraných hnojív s polysulfidmi vo výžive
a ochrane trávnikov
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.;
KTEKP FAPZ SPU v Nitre
Riešitelia z pracoviska FAPZ: Ing. Peter Kovár, PhD.; Ing. Peter Hric, PhD.; Ing. Petra
Verešová, PhD.
Partneri (mená a pracoviská): Ing. Dušan Kudlač; VÚCHT, a.s., Bratislava
Číslo zmluvy, zmluvné strany: 653/5015/SPU, KTEKP FAPZ SPU a VUCHT Bratislava
Predmet zmluvy (projektu): Overovanie účinnosti prípravkov na báze polysulfidov
(SULKA) na kvalitu a zdravotný stav trávnikov.
Spolufinancovanie zo strany partnera (Eur): 13 500,55

Obdobie riešenia: 2015 – 2018
Výsledky: Všeobecne možno konštatovať, že aplikácia prípravkov na báze polysulfidov
(Sulka) pozitívne ovplyvnila viaceré parametre rastovo-produkčného procesu
trávnikového porastu všetkých sledovaných druhov - mätonoh trváci, lipnica lúčna,
kostrava červená. Z použitých prípravkov sa najúčinnejšie prejavila Sulka K s aplikáciou
1,5 % roztoku 6x za vegetačné obdobie. Rovnako pozitívne možno hodnotiť aj účinok
1,5 % roztoku Sulky NKS+ s aplikáciou 2x a 6x za vegetačné obdobie. Pri použití 1,5 %
roztoku sa najnižšia efektivita prejavila pri Sulke N so 6 aplikáciami počas vegetácie.
Z hľadiska rastovo-produkčného procesu sa vhodnejšia ukázala aplikácia koncentrovanej
Sulky NKS+ 4x za sezónu.

5. Finančné zabezpečenie výskumných projektov v roku 2016





finančné prostriedky z agentúr VEGA a KEGA
celkový objem = 205 044 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2016 = 1 916 Eur
finančné prostriedky z APVV
celkový objem = 210 936 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2016 = 1 971 Eur
finančné prostriedky z medzinárodných grantov
celkový objem = 28075 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2016 = 262 Eur
suma zahraničných a štátnych grantov
celkový objem = 518 143 ,- Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2016 = 4 8042 Eur

6. Publikačná činnosť a informačné zabezpečenie VVČ


Publikácia s najvyšším IF (SPU):

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
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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 2015: ICV=5,2
2. Názov časopisu: Journal of Central European Agriculture
Vychádza od: 2000 (https://jcea.agr.hr)
Periodicita vydávania: 4 čísla ročne
Počet publikácií ročne: minimálne 20 článkov v čísle
Obsahové zameranie: poľnohospodárske vedy
Jazyk: anglický / lokálne jazyky členských krajín
Databázy v ktorých je časopis indexovaný: SCOPUS, AGRICOLA, AGRIS, CAB
Abstracts, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Portal of Scientific Journals of Croatia,
Zootechnical Records
IF alebo iné indexy časopisu v roku 2015: SJR 0.212 (2015)
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 2015: -

57

9. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce
Medzinárodné podujatia alebo podujatia s medzinárodnou účasťou
IOBBB
1. Názov podujatia: Biodiversity changes after the chernobyl disaster
Organizujúci subjekt: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci
Národnou Botanickou záhradou M.M. Grischka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny a
Národnou univerzitou v Užhorode
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 137
Účastníci z pracoviska: 8 účastníkov
Dátum konania podujatia: 20.-21.4.2016
Prezentácia výsledkov: v 2 dielnom zborníku vedeckých prác Biodiversity changes after
the chernobyl disaster – 118 vedeckých prác
Finančné zabezpečenie: Vyšehradský fond
2. Názov podujatia: Modern aspects of maintaining human health,
Organizujúci subjekt: Národná univerzita v Užhorode, Ukrajina v spolupráci so
Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
Forma podujatia: IX. international conference, Kvitka Poloniny, Svaliava, Ukrajina
Počet účastníkov: 164 účastníkov
Účastníci z pracoviska: 8 účastníkov
Dátum konania podujatia: 21.4. 2016 – 24. 04. 2016
Prezentácia výsledkov: v samostatmo zborníku vedeckých prác
KAVR
1. Názov podujatia: XXII. mezinárodní konference 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: 154
Účastníci z pracoviska: doc.Ing. Pavol Slamka, PhD., Ing. Zuzana Panáková, doc. Ing.
Ladislav Varga, PhD.

Dátum konania podujatia: 30.11.2016
Prezentácia výsledkov: 1 – vedecký článok vo vedeckom zborníku, 1 – prednesený referát
v pléne

2. Názov podujatia: 36. Seminár Duslo o racionálnom využívaní priemyselných
hnojív
Organizujúci subjekt: KAVR SPU Nitra a Duslo a.s. Šaľa
Forma podujatia: Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 176
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: 18.2.2016
Prezentácia výsledkov: prednesené referáty (prof.Ing. Otto Ložek, CSc., doc. Ing. Pavol
Slamka, PhD.)

KFR
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1. Názov podujatia: „The quest for tolerant varieties - Phenotyping at plant and cellular
level" organizovanej ako meeting v rámci COST action FA1306.
Organizujúci subjekt: University of Copenhagen, Kodaň, Dánsko
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 120
Účastníci z pracoviska: Doc. Ing. Marek Živčák, PhD., Ing. Marek Kovár, PhD.
Dátum konania podujatia: 18.4. - 20.4.2016
Prezentácia výsledkov: Prezentácia výsledkov vo forme 3 posterov:
2. Názov podujatia: 7th International Conference Photosynthesis Research for
Sustainability
Organizujúci subjekt: Puschino, Rusko,Institute of Basic Biological Problems,
Russian Academy of Sciences
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 110
Účastníci z pracoviska: Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Dátum konania podujatia: 19.6. - 24.6.2016
Prezentácia výsledkov: prezentácia výsledkov vo forme 2 posterov:
3. Názov podujatia: 4th International Plant Phenotyping Symposium 2016
Organizujúci subjekt: CIMMYT Mexico, Texcoco, El Batan, Mexico
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 122
Účastníci z pracoviska: Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Doc. Ing. Marek Živčák,
PhD., Ing. Marek Kovár, PhD.
Dátum konania podujatia: 12.12. - 16.12.2016
Prezentácia výsledkov: práce vo forme 2 posterov:
KGPB
1. Názov podujatia: XXVII. Dni Genetiky
Organizujúci subjekt: FAPZ, Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 86
Účastníci z pracoviska: 17
Dátum konania podujatia: 7. – 9. 9. 2016
Prezentácia výsledkov: AFZ č. 3, Monotematické (special) číslo AFZ
KOR
1. Názov podujatia: 7th International Weed Science Congress
Organizujúci subjekt: Česká zemědělská univerzita v Prahe
Forma podujatia: Medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 640
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: 19-25 June 2016
Prezentácia výsledkov: Poster: „Insect as a biocontrol toll of Ambrosia artemisiifolia“
2. Názov podujatia: COST Action FA 1206 WG3 meeting „Role of SLs in the Soil Biota
meeting“, Ashdod, Izrael
Organizujúci subjekt: ARO, Volcani Center, Izrael
Forma podujatia: Medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 50
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Tóth, PhD.
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Dátum konania podujatia: 14-16 marec 2016
Prezentácia výsledkov: Orálna prezentácia: „Parasitic broomrapes as potential source of
biostimulants?“
3. Názov podujatia: COST Action FA 1206 WG2 and WG4 meeting „Ecological
implications of strigolactones - 20th-22nd July 2016“, Nitra, Slovensko
Organizujúci subjekt: SPU, FAPZ, Katedra ochrany rastlín
Forma podujatia: Medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 30
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: 20-22 júl 2016
Prezentácia výsledkov: Prezentácia
4.Názov podujatia: Prosperous crops 2016, Prosperující plodiny 2016
Organizujúci subjekt: Katedra rostlinné výroby ČZU v Praze
Forma podujatia: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 250
Účastníci z pracoviska: Peter Bokor
Dátum konania podujatia: 6. – 8. 12. 2016 (Praha, Větrný Jeníkov, Skalka)
Prezentácia výsledkov: 9 príspevkov v zborníku Prosperujíci olejniny 2016
KŠZ
1. Názov podujatia: BOKU - Symposium Tierernährung 2016 „Verarbeitung von
Futtermitteln für die Mischfutterherstellung“, 7. April 2016, Wien
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - článok v zborníku
2. Názov podujatia: Konference mladých vědeckých pracovníků „Zootechnika 2016“.
27.6.2016 České Budějovice : JU
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. - účasť na konferencii, článok v zborníku
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - článok v zborníku
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - článok v zborníku
Ing. Mária Rušinová - prednáška, článok v zborníku
Ing. Petra Komová - prednáška, článok v zborníku
3. Názov podujatia: Animal physiology 2016. Brno : Mendel University
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - článok v zborníku
4. Názov podujatia: 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science,
29. August - 2. September 2016, Belfast, United Kingdom
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. - účasť na konferencii, abstrakt v zborníku
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - abstrakt v zborníku
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - abstrakt v zborníku
5. Názov podujatia: Workshop „Research in Pig Breed“, Kostelec nad Orlicí-Vrbice :
VÚŽV
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - abstrakt v zborníku
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. - abstrakt v zborníku
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - abstrakt v zborníku
prof. Ing. Juraj Mlynek, PhD. - abstrakt v zborníku
Ing. Eva Mlyneková, PhD. - abstrakt v zborníku
Mgr. Peter Juhás, PhD. - abstrakt v zborníku
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Ing. Juraj Petrák, PhD. - abstrakt v zborníku
6. Názov podujatia: The 2nd GNU-CALS International Symposium „Perspectives of
Future Agro-Industrial Development“. May 10-12, 2016, NURI Hall, South Korea
prof. Ing. Marko Halo, PhD. - abstrakt v zborníku
Ing. Michaela Horná, PhD. - prednáška, abstrakt v zborníku
7. Názov podujatia: VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD
Student and Students of Agricultural Colleges, 15.-17.9.2016, UTP:Bydgoszcz, Poland
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. - účasť na konferencii
prof. Ing. Juraj Mlynek, PhD. - účasť na konferencii, abstrakt v zborníku
Ing. Eva Mlyneková, PhD. - abstrakt v zborníku
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - abstrakt v zborníku
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - abstrakt v zborníku
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. - abstrakt v zborníku
Ing. Mária Rušinová - prednáška, abstrakt v zborníku
Ing. Petra Komová - prednáška, abstrakt v zborníku
8. Názov podujatia: LIF Symposium „20 Jahre wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Lipizzaner/20 years of Lipizzan horserelated scientific research“. Wien, Palais
Pallavicini. 25.11.2016.
Ing. Michaela Horná, PhD. - prednáška, abstrakt v zborníku
9. Názov podujatia: Aktuálna situácia v chove koní na Slovensku. MU:Brno, 2.12.2016
prof. Ing. Marko Halo, PhD. - prednáška
10. Názov podujatia: European Regional Conference on Goats „Sustainable Goat
Breeding and Goat Farming in Central and Eastern European Countries“, 7-13 April
2014. Zborník vyšiel v r. 2016, Roma, Italy
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. - článok v zborníku
KVD
1. Názov podujatia: Innovative researches for the future of agriculture and rural areas
development
Organizujúci subjekt: UTP University of science and technology in Bydgoszcz
Forma podujatia: VIIth International scientific symposium for young scientists, PhD
students and students of agricultural colleges
Počet účastníkov: 180
Účastníci z pracoviska: Ing. Ivan Imrich, PhD.
Dátum konania podujatia: 14. - 16. 9. 2016
Prezentácia výsledkov: zborník abstraktov, poster 1x
2. Názov podujatia: Research in pig breeding
Organizujúci subjekt: Institute of animal science Prague Uhrineves, Czech Academy of
Agricultural Sciences Prague
Forma podujatia: 13th International workshop
Počet účastníkov: 50
Účastníci z pracoviska: Ing. Ivan Imrich, PhD.
Dátum konania podujatia: 11. – 12. 10. 2016
Prezentácia výsledkov: 1x poster, zborník abstraktov
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3. Názov podujatia: XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno. 2016.
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: 19. a 20. októbra 2016
Prezentácia výsledkov: 3x poster
4. Názov podujatia: ANIMAL PHYSIOLOGY. 2016.
Organizujúci subjekt: Mendelova univerzita Brno.
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 83
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 13. až 15. jún 2016
Prezentácia výsledkov: 3x poster
5. Názov podujatia: 6th IDF Mastitis conference 2016, Nantes Francúzsko.
Organizujúci subjekt: IDF .
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 350
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 7. až 9. septembra 2016
Prezentácia výsledkov: 2x poster a abstrakt v zborníku
6. Názov podujatia: Velactis® Symposium, Barcelona 2016
Organizujúci subjekt: CEVA .
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 750
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 18. 2. 2016
7. Názov podujatia: XVII International Conference
RISK FACTORS OF FOOD CHAIN 2016
Organizujúci subjekt: Univerzita Rzeszow .
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 150
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 19. až 21. 9. 2016
Prezentácia výsledkov: 1x poster a abstrakt v zborníku
KVĽ
XXXIII. Zoborský deň a XIV. Západoslovenský deň o osteoporóze 2016
Organizujúci subjekt:
Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre,
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: Prvý deň podujatia 1059, druhý deň 1045, navyše okrem
zdravotníckych a odborných zamestnancov bolo prítomných viac ako 120 študentov a cca
40 hostí
Dátum konania podujatia: 21. a 22. apríl 2016
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Aktivity: prednáškové a posterové prezentácie, odborné diskusie s pracovníkmi
odborných a vedecko-výskumných inštitúcií, odborné konzultácie
KVZ
1. Názov podujatia: NutriNET
Organizujúci subjekt: Česká zemědělská univerzita v Prahe, ČR
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Róbert Herkeľ, Ing. Ondrej Hanušovský, doc. Ing. Branislav
Gálik, Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., doc. Ing. Milan Šimko, PhD., doc. Ing.
Miroslav Juráček, PhD., Ing. Michal Rolinec, PhD.
Dátum konania podujatia: 2/2016
Prezentácia výsledkov: zborník
2. Názov podujatia: Forage Conservation 2016
Organizujúci subjekt: NPPC, VÚŽV Nitra
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 200
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Branislav Gálik, Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.,
doc. Ing. Milan Šimko, PhD., doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD., Ing. Michal Rolinec, PhD.
Dátum konania podujatia: 09/2016
Prezentácia výsledkov: zborník
3. Názov podujatia: Výzkum v chovu prasat
Organizujúci subjekt: VÚŽV Praha-Uhříněves, ČR
Forma podujatia: medzinárodný workshop
Počet účastníkov: cca 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Michal Rolinec, PhD.
Dátum konania podujatia: 2/2016
Prezentácia výsledkov: príspevky vo vedeckom časopise Research in Pig Breeding
4. Názov podujatia: XLV Sesja Naukowa Sekcji Zwierzat Komitetu Nauk Zootechnicznych i
Akwakultury
Organizujúci subjekt: Polska Akademia Nauk
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 250
Účastníci z pracoviska: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., doc. Ing. Milan Šimko,
PhD., doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD., Ing. Michal Rolinec, PhD., Ing. Róbert Herkeľ
Dátum konania podujatia: 06/2016
Prezentácia výsledkov: zborník
5. Názov podujatia: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XII.
Organizujúci subjekt: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice, SR
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 100
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Branislav Gálik, Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.,
doc. Ing. Milan Šimko, PhD., doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD., Ing. Michal Rolinec, PhD.,
Ing. Ondrej Hanušovský
Dátum konania podujatia: 9/2016
Prezentácia výsledkov: zborník
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6. Názov podujatia: Animal Biotechnology
Organizujúci subjekt: NPPC, VÚŽV Nitra
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 40
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., Ing. Ondrej Hanušovský
Dátum konania podujatia: 12/2016
Prezentácia výsledkov: abstrakt v časopise Slovak Journal of Animal Science
Domáce vedecké a odborné podujatia
IOBBB
1. Názov podujatia: Inovácie a podpora farmárov a drobných výrobcov potravín
Organizujúci subjekt: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
v spolupráci so
Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
pod záštitou Ministerky pôdohospodárstva a rozvoje vidieka SR Gabriely Matečnej
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 112
Účastníci z pracoviska: 8 organizačné zabezpečenie
Dátum konania podujatia: 6. decembra 2016, kongresové stredisko SPU Nitra
Prezentácia výsledkov: prednášky
KB
1. Názov podujatia: Aristokracia čeľade Poaceae: rod Stipa na Slovensku.
KB, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 10
Účastníci z pracoviska: 4
Dátum konania podujatia: 14. 3. 2016
Prezentácia výsledkov: prednáška s diskusiou
2. Názov podujatia: Flóra a vegetácia obnažených dien slaných jazier Panónie.
Organizujúci subjekt: KB, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 19
Účastníci z pracoviska: 3
Dátum konania podujatia: 4. 4. 2016
Prezentácia výsledkov: prednáška s diskusiou
3. Názov podujatia: Zaujímavé floristické nálezy vegetačnej sezóny 2016.
Organizujúci subjekt: KB, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 14
Účastníci z pracoviska: 2
Dátum konania podujatia: 7. 11. 2016
Prezentácia výsledkov: prednáška s diskusiou
KFR
1. Názov podujatia: Fyziológia rastlín na SPU v Nitre dnes a zajtra
Organizujúci subjekt: KFR
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Forma podujatia: Odborný seminár pri príležitosti ETV v SR
Počet účastníkov: 24
Účastníci z pracoviska: kolektív pracovníkov KFR vrátane doktorandov, pracovníci
z iných katedier (KAVR, KB), ako aj mimo SPU (Ing. J. Vidovič, PhD.)
Dátum konania podujatia: 22. 11. 2016
Prezentácia výsledkov: Prezentácia stavu a výsledkov výskumnej činnosti jednotlivých
pracovníkov KFR, vzájomné informovanie o aktuálnych a potenciálne zaujímavých
témach, s ktorými sa pracovisko úspešne presadzuje v slovenskom i medzinárodnom
výskumnom priestore.
2. Názov podujatia: The Scientific Conference of PhD. Students of FARF and FBFS
with international participation
Organizujúci subjekt: FAPZ a FBP
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 82
Dátum konania podujatia: 10. 11. 2016
Aktivity: Aktívna prezentácia výsledkov vedeckej práce dvoch študentiek KFR (Klaudia
Brücková a Kristýna Kunderlíková).
KGPB
1. Názov podujatia: Chovateľský seminár – Breeders round Table
Organizujúci subjekt: FAPZ, Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 23
Účastníci z pracoviska: 8
Dátum konania podujatia: 9/9/2016
Prezentácia výsledkov: prednášky (videozáznam)
KPG
1. Názov podujatia: Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť. Pedologické
dni 2016
Organizujúci subjekt: NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Societas
Pedologica Slovaca
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 120
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Polláková Nora, PhD., doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD., doc.
Ing. Erika Tobiašová, PhD., doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD., Mgr. Marek
Kolenčík, PhD., Ing. Szlováková Tímea
Dátum konania podujatia: 7. - 9. september 2016
Prezentácia výsledkov: prednáška, postery
2. Názov podujatia: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016
Organizujúci subjekt: Arborétum Mlyňany SAV
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 60
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Polláková Nora, PhD.
Dátum konania podujatia: 5. 10. 2016.
Prezentácia výsledkov: prednáška
KOR
1.Názov podujatia: Prosperujúce plodiny 2016
Organizujúci subjekt: Katedra ochrany rastlín SPU v Nitre, ČZU v Praze, PD Jaslovské
Bohunice
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Forma podujatia: Moderovaná konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Bokor, PhD., doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Dátum konania podujatia: 9. 12. 2016 (Jaslovské Bohunice)
Prezentácia výsledkov: prednášky Peter Bokor a Kamil Hudec, 9 príspevkov v zborníku
Prosperujúce plodiny 2016
2. Názov podujatia: Sympózium firmy DowAgro Sciences – Ako ďalej v pestovaní repky
ozimnej
Organizujúci subjekt: Dow AgroSciences – Bratislava
Forma podujatia: sympózium
Počet účastníkov: cca 2100 spolu
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Bokor, PhD.
Dátum konania podujatia: 12. 1. 2016 - cca 450 účastníkov, 13. 1. 2016 Lučenec - cca 550
účastníkov, 14. 1. 2016 Nitra cca 1100 účastníkov
Prezentácia výsledkov: 3 x prednáška, 1 x príspevok v zborníku Intenzita v pestovaní v repke
ozimnej
KŠZ
1. Názov podujatia: Acta fytotechnica et zootechnica, Monotematic Issue: Genetic
Diversity and Production Potential of Food Resources. International Scientific
Conference. September 7-9, 2016, SPU : Nitra.
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. - článok v časopise
Ing. Eva Mlyneková, PhD. - článok v časopise
prof. Ing. Marko Halo , PhD. - článok v časopise
Ing. Michaela Horná, PhD. - článok v časopise
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. - článok v časopise
Ing. Mária Rušinová - prednáška, článok v časopise
2. Názov podujatia: medzinárodná vedecká konferencia „Bezpečnosť a kontrola
potravín“, 7.-8. apríl 2016, Piešťany:Nitra
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - článok v zborníku
3. Názov podujatia: medzinárodná vedecká konferencia „Lazarove dni výživy
a veterinárnej dietetiky XII.“ 7.-8. september 2016, Košice
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - článok v zborníku
Ing. Andrea Lehotayová - článok v zborníku
Ing. Juraj Petrák, PhD. - prednáška, článok v zborníku
4. Názov podujatia: „43. etologická konference“, 2.-5.11.2016. SPU : Nitra
Mgr. Peter Juhás, PhD. - prednáška, abstrakt v zborníku
Ing. Mária Rušinová - abstrakt v zborníku
5. Názov podujatia: „Scientific Conference of PhD. Students of FAFR and FBFS“, 10.
November 2016. SUA : Nitra
Ing. Mária Rušinová - prednáška, abstrakt v zborníku
6. Názov podujatia: The 4th International Scientific Conference „Animal Biotechnology“,
CVŽV : Nitra
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - abstrakt v zborníku
Ing. Ondřej Bučko, PhD. - abstrakt v zborníku
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Ing. Petra Komová - prednáška, abstrakt v zborníku
KVD
1. Názov podujatia: XXVIIth Genetic Days 2016
Organizujúci subjekt: SPU Nitra
Forma podujatia: International scientific Conference
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Ivan Imrich, PhD.
Dátum konania podujatia: 7. – 9. 9. 2016
Prezentácia výsledkov: 1x prednáška, 1x poster, zborník abstraktov, 2x vedecký článok
2. Názov podujatia: Animal Biotechnology 2016
Organizujúci subjekt: NPPC VÚŽV Lužianky Nitra
Forma podujatia: International scientific Conference
Počet účastníkov: 68
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 10.12. 2016
Prezentácia výsledkov: 1x poster, abstrakt v Slov.J.Anim. Sci.
KVZ
1. Názov podujatia: Výživa koní
Organizujúci subjekt: Mikrop Slovensko s.r.o., SPU v Nitre, ZCHKS Topoľčianky
Forma podujatia: odborný seminár
Počet účastníkov: cca 80
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Dátum konania podujatia: 9/2016
Prezentácia výsledkov: vyžiadaná odborná prednáška

10. Aplikácia a overovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti


Najvýznamnejšie aktivity a konkrétne výsledky

KŠZ
1. Metodika hodnotenia mechaniky pohybu koní – nová metodika podľa ktorej sa
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. prof. Ing. P. Strapák, PhD.
4. Podávanie vybraného fytoaditíva pre potlačenie aktivity HPA osi počas predporážkovej
prípravy zvieraťa a jeho transportu na bitúnok pre uplatnenie bezstresového zabíjania po
transporte.
KRV
Technologické zásady pestovania sóje fazuľovej Glycine max L. Merill. doc. Ing. Ivan
Černý, PhD. – metodika.
KGPB
1. Aplikácia metodiky odhadu plemenných hodnôt dlhovekosti holštajnského
a slovenského strakatého plemena (Plemenárske služby SR a.s.).
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2. Odhad plemenných hodnôt exteriéru holštajnských býkov v Slovenskej republike
(Slovenská holštajnská asociácia).
3. Inovácia odhadu plemenných hodnôt obtiažnosti pôrodov holštajnského a slovenského
strakatého plemena a v Slovenskej republike (Plemenárske služby SR a.s.).
4. Úprava a analýza genetických základní v rámci odhadu plemenných hodnôt hovädzieho
dobytka v Slovenskej republike (Plemenárske služby SR a.s.).
5. Aktualizácia a inovácia národných odhadov plemenných hodnôt HD pre potreby
medzinárodného genetického hodnotenia Interbull (Plemenárske služby SR a.s.,
medzinárodná organizácia Interbull).
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
Vypracovanie a aplikácia metodík:
1. Metodika overovania konzumácie extraktov potravinových zdrojov a potravín
s pridanou hodnotou na zdravie ľudí – MUDr. Peter Chlebo, PhD., doc. Ing. Marta
Habánová, PhD., Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
2. Metodika biochemických vyšetrení ľudského séra vrátane lipidového spektra
a celkovej antioxidačnej kapacity – Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
3. Metodika stanovenia glykemického indexu v potravinách – Ing. Marianna
Schwarzová, PhD., MUDr. Peter Chlebo, PhD.
4. Metodika antropometrických vyšetrení s analýzou telesnej stavby a aj so stanovením
somatotypu – Ing. Marianna Schwarzová, PhD., MUDr. Peter Chlebo, PhD., Ing.
Zuzana Chlebová
5. Metodika indirektnej kalorimetrie a záťažových spiroergometrických vyšetrení MUDr. Peter Chlebo, PhD.
6. Metodika klinických štúdií – Ing. Marianna Schwarzová, PhD., MUDr. Peter Chlebo,
PhD.
7. Metodika stanovenia subfrakcií cholesterolu – Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
KFR
Zavedenie metodiky kvantitatívneho hodnotenia fenotypu strategických obilnín (pšenica,
jačmeň) pre podmienky sucha (prof. M. Brestič, doc. K. Olšovská, doc. M. Živčák, Dr.
Oksana Sytar)
KGŠR
1. Metodika autentifikácie rastlinných druhov v procesne rôzne spracovaných
potravinách - doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.; doc. Ing Katarína Ražná, PhD.
2. Metodika hodnotenia vývinu myceliálnej kolonizácie pôdy po výsadbe
inokulovaných sadív ektomykoríznymi (symbiotickými, hypogeickými) druhmi húb
na trvalé stanovište – Ing. Marián Miko, CSc., Ing. Ján Gažo, PhD.

 Výskum, aplikácia a overovanie na VPP Kolíňany a BZ SPU
KHMHZ
Katedra je garantom 4 vzorkovníc a 1 účelového pracoviska.
FAPZ – Vz – 17 Vzorkovnica hrabavej hydiny, ktorá je zapojená do národného programu
zachovania genetických rezerv domestikovaných živočíšnych druhov.
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FAPZ - Vz – 9 Vzorkovnica Včelnica, ktorá je v spolupráci so SZV zaradená do siete
školských a ukážkových včelníc na Slovensku.
FAPZ - Vz – 4 Vzorkovnica bažantej zveri.
FAPZ - Vz – 1 Vzorkovnica Rybné hospodárstvo
Účelové pracovisko: Výučbový poľovnícky revír Nitra - Dvorčany
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
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.
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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.
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 roku 2016 sa riešili
2 Bc práce, 3 DP, 1 doktorandská práca.
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 2016 boli na VPP SPU Kolíňany pod gesciou KVZ prevádzkované 2
vzorkovnice, Vzorkovnica Bilančná maštaľ (zodp. Milan Šimko, doc. Ing. PhD.)
a Vzorkovnica objemových krmív, jadrových krmív a kŕmnych zmesí (zodp.
Branislav Gálik, doc. Ing. PhD.). Prevádzka oboch vzorkovníc bola zameraná na
demonštráciu vedecko-výskumnej činnosti v rámci praktickej výučby študentov na
všetkých stupňoch štúdia. V rámci prevádzky vzorkovníc riešilo záverečné práce 6
študentov na I. a II. stupni štúdia, ktorí zistené výsledky prezentovali na Študentskej
vedeckej konferencii FAPZ 2015. Pridelené finančné prostriedky boli čerpané v súlade
s plánom a časovým harmonogramom.
KEZ
Monitorovanie a hodnotenie kvality vody v rybníku Kolíňany, z hľadiska života
a reprodukcie rýb. V rámci výskumného projektu sa riešia 2 diplomové práce.
KTEKP
Katedra je garantom Experimentálnej a demonštračnej bázy, na ktorú je viazaná
výskumná a experimentálna činnosť v rámci aktuálne riešeného projektu VEGA
1/0867/14 a experimentov v spolupráci s VÚCHT Bratislava. Báza slúži aj ako zdroj
rastlinného materiálu a demonštračné plochy využívané pri praktickej výučbe študentov.
V priestore bázy sa riešia bakalárske, diplomové aj doktorandské práce.
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KGPB
V roku 2016 pokračoval na VPP Oponice, zbder experimentálnych podkladov, ktoré sú
súčasťou riešenej dizertačnej práce Ing. M. Vlčeka – Geneticke hodnotenie utvárania
paznechtov a hodnotenia intenzity rastu mladého dobytka v odchove v rámci riešených
bakalárskych prác.

11. Habilitačné konanie a vymenúvanie profesorov
Osoby zaradené do inauguračného a habilitačného konania v r. 2016:
Menovaní za profesora: doc. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.
Inauguračné konanie: Menovaní za docenta: Habilitačné konanie: Ing. Radka Váchalová, PhD.

12. Čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
Udelené tituly „doctor honoris causa“ – FAPZ - 2016: 0

13. Popularizácia vedy a motivačné aktivity na podporu výskumu


Kroky a mechanizmy použité v propagácii VVČ

KB
1. Názov podujatia: Botanická exkurzia do NPR Včelár
Organizujúci subjekt: KB, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Forma podujatia: exkurzia
Počet účastníkov: 9
Dátum konania podujatia: 2. 5. 2016
Aktivity: determinácia rastlinných druhov s výkladom
KRV
1. Názov podujatia: Strukoviny nielen na vianočnom stole
Organizujúci subjekt: Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava (MŠ)
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 100
Dátum konania podujatia: 15.12.2016
Aktivity: prednáška o strukovinách. doc. Ing Eva Candráková, PhD.
2. Názov podujatia: Výživné zrná pre trvaloudržateľnú budúcnosť
Organizujúci subjekt: Vidiecky parlament
Forma podujatia: Konferencia, Sliač
Počet účastníkov: 110
Dátum konania podujatia: 25. a 26. 11. 2016
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Aktivity: prednáška o strukovinách doc. Ing Eva Candráková, PhD.
3. Názov podujatia: Pestovateľské technológie a ich význam pre prax
Organizujúci subjekt: NPPC – VURV Piešťany
Forma podujatia: Konferencia, Piešťany
Počet účastníkov: 95
Dátum konania podujatia: 1.12. 2016
Aktivity: prednáška o látkovom zložení vybraných strukovín - doc. Ing Eva Candráková,
PhD.
4. Názov podujatia: Pestovateľské technológie a ich význam pre prax
Organizujúci subjekt: NPPC – VURV Piešťany
Forma podujatia: Konferencia, Piešťany
Počet účastníkov: 95
Dátum konania podujatia: 1.12. 2016
Aktivity: prednáška o zmenách vlhkosti pôdy v kukurici na zrno v závislosti od obrábania
pôdy a hnojenia - . Ing. Jozef Žembery, PhD.
KVĽ
XXXIII. Zoborský deň a XIV. Západoslovenský deň o osteoporóze 2016
Organizujúci subjekt:
Katedra výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre,
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: Prvý deň podujatia 1059, druhý deň 1045, navyše okrem
zdravotníckych a odborných zamestnancov bolo prítomných viac ako 120 študentov a cca
40 hostí
Dátum konania podujatia: 21. a 22. apríl 2016
Aktivity: prednáškové a posterové prezentácie, odborné diskusie s pracovníkmi
odborných a vedecko-výskumných inštitúcií, odborné konzultácie



Účasť na výstavách, súťažiach
-



Ocenenia
KFR
1. Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD. : Cena SAPV pre najlepšie práce s významným
teoretickým prínosom v kategórii “Rastlinná produkcia” za článok: Repetitive Light
Pulse-induced Photoinhibition of Photosystem I Severely Affects CO2 Assimilation and
Photoprotection in Wheat Leaves (Zivcak M, Brestic, M, Kunderlikova K, Sytar O,
Allakhverdie SI).
2. Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD. : Ocenenie „Študentská osobnosť Slovenska“
akad.r. 2015/2016 v kategórii 7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo“ - za prínosy
vo výskume a vedecké výstupy, Primaciálny palác, Bratislava, december 2016.
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KGPB
1. prof. Ing. A. Trakovická, Csc. Cena: Best poster presentation Award
VII. International Scientific Agriculture Symposium „AGROSYM 2016“
2. Ing. N. Moravčíková, PhD. Cena: Best oral presentation Award
VII. International Scientific Agriculture Symposium „AGROSYM 2016“
KVD
Ing. Martina Tunegová. : Ďakovný list rektora za vzornú reporezentáciu SPU Nitra,
udelená dňa 16.11.2016 pri príležitosti Dňa študentov.
KVZ
doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.: Cena Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske,
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, 1. Miesto
v sekcii „Poľnohospodárske vedy“ v rámci súťaže mladých vedeckých pracovníkov.
Ocenená publikácia: Gálik, B., Wilkanowska, A., Bíro, D., Rolinec, M., Šimko, M.,
Juráček, M., Herkeľ, R., Maiorano, G. 2015. Effect of a phytogenic additive on blood
serum indicator levels and fatty acids profile in fattening turkeys meat. In Journal of
Central European Agriculture, 2015, vol. 16, p. 383-398.

14. Najvýznamnejší partneri (inštitúcie) pri riešení VVČ


Slovenská republika

KAVR
1. 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.
2. Názov a adresa organizácie: DUSLO Šaľa
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Otto Ložek CSc.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri overovaní účinnosti nových priemyselných
hnojív na vybraných poľ. plodinách. Riešenie výskumnej úlohy v rámci HZ s Duslom a.s.
Šaľa č. 6215080030.
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.
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Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov
KEZ
Názov a adresa organizácie: Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 06
Bratislava Slovenská republika

Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Zbyšek Šustek, CSc. – Ústav zoológie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová,
PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločná publikačná činnosť
Názov a adresa organizácie: Univerzita Konštantína Filozofa, Trieda Andreja Hlinku 1,
949 74 Nitra
Kontaktná osoba,pracovisko: doc. Ing. Melánia Feszterová, PhD., Katedra chémie,
Fakulta prírodných vied
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Lýdia Jedlovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločná publikačná činnosť
Názov a adresa organizácie: Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,
842 15 Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. RNDr. Milada Holecová, CSc. – Katedra zoológie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): RNDr. Adrianna Králiková, CSc.
Charakteristika spolupráce: spoločná publikačná činnosť
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.
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.
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. Ľ.
Ďurišová, PhD., doc. 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): doc. 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.
Charakteristika spolupráce: oponentúry výročných a záverečných správ, spoločné
publikácie (3, kategória AFH), poskytovanie biologického materiálu
2. Názov a adresa organizácie: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. J. Salaj, DrSc.; Ing. Alena Gajdošová, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. M. Brestič, doc. Ing. Katarína
Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: riešenie spoločného projektu ŠF Agrobiotech
3. Názov a adresa organizácie: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr.Ľubica Ditmarová, PhD., riaditeľka
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. M. Brestič, doc. Ing. Katarína
Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: podanie spoločného projektu ŠF v oblasti geoinformačných
technológií; účasť v komisiách, vzájomné oponentúry dizertačných prác
KGŠR
1. Názov a adresa organizácie: Ústav genetiky biotechnológií rastlín, SAV v Nitre,
Akademická 2, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Andrea Hricová, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na katedre: Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: výskumná spolupráca na projekte VEGA.
2. Názov a adresa organizácie: NPPC-VURV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Daniela Benediková, PhD., Ing. Michaela
Benková, PhD., Génová banka CVRV Piešťany
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Charakteristika spolupráce: poskytovanie biologického materiálu
3. Názov a adresa organizácie: Občianske združenie Európske integračné centrum a
servisno obchodného družstva Konopný dvor
Kontaktná osoba, pracovisko: Mirka Sláviková, Dušan Knezovič
Kontaktná osoba/osoby na katedre: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: organizácia vzdelávacích kurzov pre prax, spolupráca pri
riešení diplomových a bakalárskych prác
4. Názov a adresa organizácie: Ústav genetiky biotechnológií rastlín, SAV v Nitre,
Akademická 2, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Andrea Hricová, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na katedre: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri riešení doktorandskej práce
5. Názov a adresa organizácie: NPPC- Génová banka NPPC-VURV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Daniela Benediková, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na katedre: Ing. Ján Gažo, PhD., Ing. Marián Miko, CSc.
Charakteristika spolupráce: Participácia na riešení úloh odbornej pomoci MP a RV SR,
publikovanie výsledkov výskumu GZ menej známych ovocných druhov a hľuzoviek
KHMHZ
1. Názov a adresa organizácie: Stavebná fakulta STU 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: 9 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: spolupráca na zachovaní génových
rezerv vybraných plemien kúr - Národný program ochrany živočíšnych genetických
druhov, sledovanie kvality mäsa a vajec prepelice japonskej, oponovanie bakalárskych a
diplomových prác, 3 spoločné publikácie za celé obdobie spolupráce.
3. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., Ústav malých
hospodárskych zvierat
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
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5. Názov a adresa organizácie: Slovenský zväz chovateľov Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Július Szabó, predseda
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, 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
10. Názov a adresa organizácie: Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ľuboš Javor, tajomník
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Charakteristika spolupráce: prednášková činnosť pre prax, riešenie bakalárskych a
diplomových prác, oponentúry záverečných prác, exkurzie.
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
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
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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.
5. Názov a adresa organizácie: UKF v Nitre, Prírodovedecká fakulta, Gemologický
ústav
Kontaktná osoba, pracovisko: PeaDr. Ján Štubňa, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Charakteristika spolupráce:
dlhodobá spolupráca v oblasti výskumných,
experimentálnych a publikačných aktivít.
6. Názov a adresa organizácie: Archeologický ústav SAV v Nitre
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Július Jakab, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Charakteristika spolupráce:
dlhodobá spolupráca v oblasti výskumných,
experimentálnych a publikačných aktivít.
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7. Názov a adresa organizácie: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Prešov
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. (Prešov)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné projekty a výskum v oblasti uhlíka a pôdnej
organickej hmoty
8. Názov a adresa organizácie: Technická univerzita vo Zvolene
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc. (Katedra prírodného
prostredia (LF)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné projekty a výskum v oblasti uhlíka a pôdnej
organickej hmoty
9. Názov a adresa organizácie: Arborétum Mlyňany SAV
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Jana Konôpková, PhD.- Arborétum Mlyňany SAV
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Charakteristika spolupráce: dlhodobá spolupráca na dvoch spoločných projektoch,
v oblasti výskumu pôdnych vlastností Arboréta Mlyňany, výskumné, poradenské a
publikačné aktivity.
KTEKP
1. Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Milan Túróci
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P.
Kovár, PhD.; Ing. P. Hric, PhD.
Charakteristika spolupráce:
školitelia doktorandov externého štúdia (doc. Vozár, prof. Jančovič, prof. Novák)
člen oponentskej rady VÚTPHP (prof. Jančovič)
2. Názov a adresa organizácie: Graminex s.r.o.
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. J. Hric, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. P. Hric, 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
3. Názov a adresa organizácie: VÚCHT Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Dušan Kudlač, 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
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
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slovenského strakatého plemena, Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku
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
4. Názov a adresa organizácie: Slovak Association of Deer Farming, Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Jaroslav Pokorádi, PhD, XCELL Farm Slovakia,
Vištuk
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.Radovan Kasarda,PhD.,
Charakteristika spolupráce: Tvorba metodík správnej chovateľskej praxe, tvorba
registra a databáz, hodnotenie genetickej diverzity na kvantitatívnej a molekulárnogenetickej úrovni, riešenie projektu ITMS: 26240220080 Dosledovateľnosť kvality a
identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu
biotechnologických postupov
5. Názov a adresa organizácie: Kynologická rada SPZ
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Marián Konečný, SPZ - ústredie, Bratislava
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.Radovan Kasarda,PhD.,
Charakteristika spolupráce: rodokmeňová analýza, analýza vlohových vlastností,
analýza dedičných porúch psov
6. Názov a adresa organizácie: Klub chovateľov Tatranského duriča
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Jaroslav Jevčák, Lesyservis, Michalovce
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.Radovan Kasarda,PhD.,
Charakteristika spolupráce: Genetická definícia plemena, rodokmeňová analýza,
líniová a rodinová výstavba plemena, príprava projektov
KRV
1. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Rastislav Bušo, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.,
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.,
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Ing. Roman Hašana, PhD., Ing. Rastislav Bušo, PhD. Vypracovanie posudku na projekt
VEGA zo SAV pre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej
akadémie vied. doc. Ing. Eva Candráková, PhD
KŠZ
1. Názov a adresa organizácie: NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Mgr. D. Peškovičová, PhD., Ing. Ján Huba, PhD., Ing.
Ivan Bahelka, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.,
prof. Ing. Peter Strapák, PhD., prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., Ing. Ondřej Bučko,
PhD.
Charakteristika spolupráce: Rozsiahla 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.
2. Názov a adresa organizácie: Chemický ústav Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. R. Kubinec, CSc., RNDr. J. Blaško, PhD., 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,
omega 3 a 6 mastných kyselín a iných zdraviu prospešných MK). S CHÚ PrFUK sme
úzko spolupracovali 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 2015 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): prof. Ing. P. Strapák, PhD., doc.
RNDr. Milan Margetín, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri hodnotení nepriamych úžitkových vlastností
hovädzieho dobytka, hodnotenie dojiteľnosti kráv, dlhovekosti a priebehu pôrodov dojníc
na Slovensku. 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.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri analýze a hodnotení vplyvu vybraných
faktorov na úžitkové a ekonomické parametre chovu plemena charolais na Slovensku.
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6. Názov a sídlo inštitúcie: Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku
Kontaktná osoba, pracovisko: MVDr. A. Imrich
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Mlynek, CSc., Ing. I.
Imrich, PhD.
KUPH
1. 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
2. Názov a adresa organizácie: NPPC VÚRV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Rastislav Bušo, PhD. a Ing. Roman Hašana, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Charakteristika spolupráce: hodnotenie účinnosti aplikovaných herbicídov v porastoch
pestovaných rôznímy technológiami obrábania pôdy.
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
3. Názov a sídlo inštitúcie: Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku
Kontaktná osoba, pracovisko: MVDr. A. Imrich
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. I. Imrich, PhD.
Charakteristika spolupráce: testovanie výkrmových a jatočných parametrov ošípaných
v šľachtiteľských chovoch na Slovensku
4. Názov a sídlo inštitúcie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., Katedra
zoológie a antropológie, FPV, UKF Nitra
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Charakteristika spolupráce: spoločné výskumné a vzdelávacie projekty, experimenty,
publikácie. Spolupráca v oblasti analýz tkanív.
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: spolupráca na vedecko-výskumných projektoch,
realizácia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, spoločná publikačná
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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: spolupráca 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: spolupráca 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: spolupráca 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: doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD., Ústav hygieny a
technológie mlieka
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD., Ing.
Katarína Fatrcová-Šramková, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca 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: spolupráca na vedecko-výskumných projektoch,
realizácia bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, spolupráca pri výuke,
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: spolupráca na vedecko-výskumných projektoch
KVZ
1. 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.
83

Charakteristika spolupráce: príprava spoločného výskumného projektu.
2. Názov a adresa organizácie: NPPC, 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. Branislav Gálik, PhD.
Charakteristika spolupráce: vzájomné posudzovanie projektových zámerov, príprava
spoločného výskumného projektu, vzájomné posudzovanie metodík experimentov
a dizertačných prác.
3. Názov a adresa organizácie: NPPC, 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: riešenie záverečných experimentálnych prác študentov.


Zahraniční partneri

KAVR
1. Názov a adresa organizácie: Katedra Chemii rolnej, Akademia Rolnicza im. H. Kollataja
w Krakowie

Kontaktná osoba, pracovisko: prof.Inz.Czeslawa Jasiewicz, prof.inz.Barbara FilipekMazur
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing .Otto Ložek, CSc., doc.Ing.
Pavol Slamka, PhD.
Charakteristika spolupráce: zabezpečiť realizovanie troch zmlúv na úrovni katedier
s AR v Krakowe ,VWM v Olsztyne a ATR v Bydgoszczy, zainteresovanosť katedry na
riešení medzinárodných projektov a získavanie skúseností v tejto oblasti, spolupráca
v oblasti testovania účinnosti nových hnojív v ČR, PR a SR vo vlastných výskumných
úlohách
2.Názov a adresa organizácie: Katedra chemii rolnej, Akademia Techniczno-rolnicza
im. jana i Jedrzaja Sniadechich, Bydgoszsz
Kontaktná osoba, pracovisko: prof.inz. Eva Spychaj-Fabisiak, dr.Božena Barczak

Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing .Otto Ložek, CSc., doc.Ing.
Pavol Slamka, PhD.
Charakteristika spolupráce: zabezpečiť realizovanie troch zmlúv na úrovni katedier
s AR v Krakowe ,VWM v Olsztyne a ATR v Bydgoszczy, zainteresovanosť katedry na
riešení medzinárodných projektov a získavanie skúseností v tejto oblasti, spolupráca
v oblasti testovania účinnosti nových hnojív v ČR, PR a SR vo vlastných výskumných
úlohách
2. Názov a adresa organizácie: Katedra Chemii Rolnej i upravy Roslin, Univerzita
Warminsko-Mazurska w Olsztyne
Kontaktná
osoba,
pracovisko:
prof.dr.hab.Zdislaw
Ciecsko,
Dr.hab.Vera
Sadej,prof.VWM

84

Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing .Otto Ložek, CSc., doc.Ing.
Pavol Slamka, PhD.
Charakteristika spolupráce: zabezpečiť realizovanie troch zmlúv na úrovni katedier
s AR v Krakowe ,VWM v Olsztyne a ATR v Bydgoszczy, zainteresovanosť katedry na
riešení medzinárodných projektov a získavanie skúseností v tejto oblasti, spolupráca
v oblasti testovania účinnosti nových hnojív v ČR, PR a SR vo vlastných výskumných
úlohách
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.
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
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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): doc. 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
Kontaktná osoba, pracovisko: Assoc. Prof. Z. Dajić-Stevanović, Dept. of Agrobotany
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. 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: prof. Dr. G. Király, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. 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.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc.
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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
6. Názov a adresa organizácie: Katedra botaniky, Univerzita Karlova, Benátská 2, Praha,
Česko
Kontaktná osoba, pracovisko: Mgr. Lenka Macková, Mgr. Tomáš Urfus, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Ľ. Ďurišová, PhD., doc. Ing. P.
Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií, revízia herbárov, konzultačná činnosť,
príprava publikácií
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 Genetics and Plant Physiology, Bulgarian
Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Svetlana Landjeva, PhD., Dr. Konstantina Kocheva
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: realizácia bilaterálneho projektu, realizácia spoločných
experimentov, príprava spoločných publikácií
3. Názov a adresa organizácie: Institute of Crop 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: riešenie bilaterálneho projektu, 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
5. Názov a adresa organizácie: Institute of Plant Physiology, Russian Academy of
Sciences, Botanicheskaya Street 35, Moscow 127276, Russia
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Suleyman I. Allakhverdiev
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločná publikácia (kategória ADC)
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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., K.
Olšovská
Charakteristika spolupráce: spolupráca vrámci VC Agrobiotech, spoločné experimenty,
spoločné publikácie (kategórie ADE, AFH, AEG), semináre
8. Názov a adresa organizácie: Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Institute of
Agrobiotechnology, Nanjing, China
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Hong Bo Shao
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: príprava a realizácia spoločného Memoranda o spolupráci
vo výskume medzi SPU Nitra a JAAS Nanjing v oblasti spoločného agrobiologického
výskumu, spoločných experimentov, výmeny doktorandov a pod., 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., prof.
M. Brestič
Charakteristika spolupráce: príprava projektu OptiGEM vrámci Horizont2020,
poskytovanie biologického materiálu
11. Názov a adresa organizácie: Forschungscentrum Julich, Germany
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ulrich Schurr
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Charakteristika spolupráce: príprava európskej siete pre automatické fenotypovanie
rastlín EMPHASIS a projektu Horizont 2020
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., doc.
Ing. R. Kasarda, PhD.
Charakteristika spolupráce: Hodnotenie diverzity plemien hospodárskych zvierat.
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.
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3. Názov a adresa organizácie: Česká zemědelská univerzita Praha, Katedra genetiky
a plemenárskej biológie
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. L. Vostrý, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.R.Kasarda,PhD., prof. O.
Kadlečík, CSc.
Charakteristika spolupráce: príprava spoločných projektov, spoločné publikácie,
oponovanie dizertačných prác
4. Názov a adresa organizácie: Výskumní ústav živočíšne výroby Praha-Uhříneves
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. E. Krupa, PhD.,ústav: Genetika a šlechtení HZ
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.R.Kasarda,PhD., prof. O.
Kadlečík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spoločné publikácie, spolupráca pri riešení projektov
5. Názov a adresa organizácie: University of Ljubljana, Slovenia
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. P. Dovč, Dr. M. Simcic, Dept. Animal Science
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.R.Kasarda,PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena dát, spoločné publikácie
6. Názov a adresa organizácie: University of Padova, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. M. Casandro. Dept.Animal Science
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.R.Kasarda,PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava projektu
7. Názov a adresa organizácie: University of Kaposvar, Hungary
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. I. Nagy, Dept. Animal Breeding and Genetics
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.R.Kasarda,PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena dát, spoločné publikácie
8. Názov a adresa organizácie: University of Osijek, Croatia
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. V. Gantner, Dept. Animal Breeding
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.R.Kasarda,PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca na príprave projektu
KGŠR
1. Názov a adresa organizácie: Česká zemědelská univerzita Praha, Fakulta tropického
zemědelství
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Dr. Ing. Eloy Fernández C
Kontaktná osoba na katedre: Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti vývoja molekulárnych markérov
plodín Andského regiónu a genotypovania chránených druhov rastlín. 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 na katedre: Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti vývoja molekulárnych markérov druhu
jakon. Výstupy spolupráce – spoločné publikácie.
3.Názov a adresa organizácie: MENDELU Brno
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Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
Kontaktná osoba na katedre: Doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti pedagogickej činnosti.
4. Názov a adresa organizácie: Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzity J.
E. Purkyně v Ústi nad Labem,
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. Milan Gryndler, PhD.
Kontaktná osoba na katedre: Ing. Marián Miko, CSc., Ing. Ján Gažo, PhD.,
Charakteristika spolupráce: spoločný výskum (participácia na riešení úloh zmluvného
výskumu).
5. 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.
6. 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): doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločná príprava projektov, publikácií a výskumných
pobytov (ERASMUS).
7. 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): doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: realizácia štipendijných a výskumných pobytov, spoločná
publikačná činnosť
8. 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.
Charakteristika spolupráce: Participácia na riešení projektov v oblasti štúdia dynamiky
vývoja mycéliálnej kolonizácie pôdy ektomykoríznymi druhmi húb po výsadbe
inokulovaných rastlín na trvalé stanovište.
9. 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.
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10. Názov a adresa organizácie: Katedra farmakognózie, Farmaceutická fakulta,
Univerzita Coimbra, Portugalsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Maria Graca Campos
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: výskumné aktivity v oblasti hodnotenia kvality
obnôžkového peľu, realizácia výskumných pobytov, spoločná publikačná činnosť.
11. Názov a adresa organizácie: Biologické centrum Akadémie vied Českej republiky,
Ústav molekulárne biolórie rastlín, Katedra molekulárnej genetiky, Branišovská 31, České
Budějovice, Česká republika
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Jaroslav Matoušek, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Charakteristika spolupráce: konzultačné aktivity v oblasti bioinformačných analýz
molekúl mikroRNA. Výskumný pobyt v rámci programu ERASMUS+.
12. Názov a adresa organizácie: The University of East Anglia, School of Biological
Sciences, Norwitch, NR4 7TJ, UK
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Tamas Dalmay
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Charakteristika spolupráce: výskumné aktivity v oblasti molekulárnych a
bioinformačných analýz molekúl mikroRNA. Získanie štipendia pre absolvovanie stáže
internej doktorandky.
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: 18 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 hydiny, 9 spoločných
publikácií za celé obdobie spolupráce.
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
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: koordinácia výskumu na úseku kvality včelích produktov, –
príprava legislatívy pre jednodruhové medy, normatívy pre hodnotenie ostatných včelích
produktov.
6. Názov a adresa organizácie: Karl-Franzens-Universität Graz, Rakúsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Robert Brodschneider, Institute of Zoology
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné projekty Monitoring a CSI Pollen – 2 plánované
publikácie v roku 2016.
7. Názov a adresa organizácie: Bieneninstitut Kirchhain, Nemecko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Ralph Büchler
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava spoločného projektu o plemenárskej práci vo
včelárstve.
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
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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
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
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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 ambroisies 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
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
94

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
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
KRV
1.Názov a adresa organizácie: Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra rastlinnej
výroby, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. hab. Bogdan Kulig, prof. Dr. hab. Aleksander
Szmigiel
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.,
doc. Ing. Ivan Černý, PhD., doc. Ing Juliana Molnárová, PhD.
Charakteristika spolupráce: recenzie vedeckých publikácii, výmenné prednáškové
pobyty, členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu FRAGMENTA AGRONOMICA
(prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc)
2.Názov a adresa organizácie: Univerzity of Life Sciences, Faculty of Varšava, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. hab. Jan Rozbicki, prof. Dr. hab. Zdzislaw
Wyszynski
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc
Charakteristika spolupráce: stáže doktorandov, študentov a pedagogických pracovníkov
3.Názov a adresa organizácie: Univerzita Rzeszów, Katedra rastlinnej produkcie, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. hab. Dorota Bobrecka -Jamro
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., doc.
Ing Juliana Molnárová, PhD.

95

Charakteristika spolupráce: recenzie vedeckých publikácii stáže a prednáškové pobyty
pedagogických pracovníkov
4.Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita - Brno (ČR),
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Radim Cerkal, PhD., prof. Ing. Miroslav Juzl,
PhD. Ústav pěstování a šlechtění rostlin
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc
Charakteristika spolupráce: vyžiadané prednášky (Tvorba úrody poľných plodín -prof.
Ing. Vladimír Pačuta, CSc.) príprava spoločných publikácií, účasť doktorandov na
vedeckých konferenciách študentov, vzájomné posudzovanie DDP, HP a účasť v HK
a IK.
5.Názov a adresa organizácie: Česká zemědělská univerzita - Praha (ČR),
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Katedra rostlinné
produkce
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc
Charakteristika spolupráce: príprava spoločných publikácií, výmena nových poznatkov
a skúseností v oblasti technologických postupov tvorby produkcie poľných plodín
v klimaticky meniacich sa podmienkach, výmenné stáže doktorandov, vzájomné
posudzovanie DDP, HP a účasť v HK a IK. Členstvo v redakčnej rade časopisu Listy
cukrovarnícke a řepařské- kategória WOS a Scopus (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc)
6.Názov a adresa organizácie: University of Debrecen, Institution of Crop Science,
Maďarsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr.h.c. prof. Dr. Péter Pepó, DSc., prof. Dr. Mihály
Sárvari
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc, doc.
Ing Juliana Molnárová, PhD.
Charakteristika spolupráce: vyžiadané prednášky, príprava spoločných vedeckých
a vzdelávacích projektov a publikácií, výmenné pobyty doktorandov, vzájomné
posudzovanie metodík experimentov.
7.Názov a adresa organizácie: Szent István University of Godollo, Institute of Crop
Production, Maďarsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. Márta Birkás
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc, doc.
Ing Juliana Molnárová, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava spoločných vedeckých a vzdelávacích projektov a
publikácií, výmenné pobyty pedagógov, vzájomné posudzovanie metodík experimentov.
8.Názov a adresa organizácie: University of J.J.Strossmayer, Faculty of Agriculture,
Osijek, Chorvátsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Dario Ilkjič, PhD
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc, doc.
Ing Juliana Molnárová, PhD.
Charakteristika spolupráce: poskytovanie a experimentálne testovanie biologického
materiálu vhodného do suchších klimatických podmienok, výmenné pobyty pedagógov,
posudzovanie vedeckých článkov a metodík experimentov.
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9. Názov a adresa organizácie: Debreceni Egyetem (University of Debrecen)
Maďarsko.
Názov a adresa organizácie: Debreceni Egyetem (University of Debrecen) Maďarsko.
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar (Faculty of
Agricultural and Food Sciences , Environmental Management)
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. Kátai János, DrSc.,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.Juliana Molnárová, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca na vedecko-výskumných projektoch, výmenné
pobyty pre PhD. študentov a pedagogických pracovníkov s prednáškovou činnosťou.
10. Názov a adresa organizácie: Univerzita Oradea ( University of Oradea) Faculty of
Protectia and Medulii, Rumunsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr.Csép Nicolea, DrSc.,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.Juliana Molnárová, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmenné pobyty pre PhD. študentov a pedagogických
pracovníkov s prednáškovou činnosťou. Účasť na vedeckých podujatiach.
11. Názov a adresa organizácie: Szent István Egyetem Gödöllő, Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar (Szent István University, Faculty of Agricultural and
Enviromental Sciences), HU
Kontaktná osoba, pracovisko: akad. Jolánkai Márton, DrSc. Prof. Dr. Márta Birkás,
DrSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc,
Charakteristika spolupráce: výmenné pobyty pre PhD. študentov a pedagogických
pracovníkov s prednáškovou činnosťou.
12. Názov a adresa organizácie: Pannon Egyetem Keszthely (University of Pannonia
Keszthely), Georgikon Kar (Faculty of Georgikon), HU
Kontaktná osoba, pracovisko: prof.Dr. Hoffman Sándor, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmenné pobyty pre PhD. študentov a pedagogických
pracovníkov s prednáškovou činnosťou.
13. Názov a adresa organizácie: Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.,
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing.Kateřina Vaculová, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Eva Candráková, PhD.,
Ing. Jozef Žembery, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri overovaní nových odrôd jačmeňa siateho
jarného s nahým zrnom.
14. Názov a adresa organizácie: Česká zemědelská univerzita Praha, Fakulta tropického
zemědelství
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Dr. Ing. Eloy Fernández Cucimamani
Kontaktná osoba/osoby na katedre: Ing. Ladislav Illéš , PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri pestovaní viacerých genetických materiálo
Smallanthus sonchifolius
KPG
1. Názov a adresa organizácie: Univerzita M. Kopernika v Toruni, Poľsko
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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.
4. Názov a adresa organizácie: Vysoká škola baňská – Technická univerzita Ostrava,
Česká republika
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., Ing. Gabriela Kratošová,
Ph.D. (Centrum Nanotechnologií), doc. Mgr. Hana Vojtková, PhD. ( Hornicko-geologická
fakulta )
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Charakteristika spolupráce:
dlhodobá spolupráca v oblasti výskumných,
experimentálnych a publikačných aktivít zameraných na interakciu mikroorganizmov
s tuhými substrátmi (minerály, pôdy a i.) vývoj a aplikácie biohydrometalurgických
metód.
5. Názov a adresa organizácie: Earth and Environmental Studies, Montclair State
University, New Jersey, USA
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Huan Feng
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti výskumných, experimentálnych
a publikačných aktivít zameraná na interakcie ťažkých kovov v zložkách životného
prostredia.
6. Názov a adresa organizácie: Japonsko, Department of Material and Life Science,
Seikei University
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Satoka Aoyagi
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti výskumných, experimentálnych
a publikačných aktivít zameraná na vybrané aspekty niektorých biologických
mechanizmov a procesov (antibakteriálne vlastnosti) nanočastíc (nanovrstiev) a analýza
„kľúčových“ organických molekúl, štruktúr a ich priestorovej distribúcie.
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7. Názov a adresa organizácie: UTP University of Science and Technology in
Bydgoszcz
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. dr hab. inż. Bożena Dębska (Faculty of Agriculture
and Biotechnology)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Charakteristika spolupráce: výučba a výskum v oblasti uhlíka a pôdnej organickej
hmoty
8. Názov a adresa organizácie: Pomeranian University, Slupsk, Poland

Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Agnieszka Parzych, Institute of Geography and
Regional Studies
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu vlastností pôdy a opadu
drevín Arboréta Mlyňany, výučba, konzultácia a výmena skúseností, práprava spoločných
publikácií.
9. Názov a adresa organizácie: UTP University of Science and Technology in
Bydgoszcz
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Magdalena Banach-Szott (Faculty of Agriculture and
Biotechnology)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Charakteristika spolupráce: výučba a výskum v oblasti foriem nadzemného opadu
drevín.
10. Názov a adresa organizácie: Warsaw University of Life Sciences, Poland
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Jerzy Jonczak, Department of Soil Environment
Sciences
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.
11. Názov a adresa organizácie: Čína, School of Ecology and Environmental Science,
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Yu Qian (Monica), PhD.

Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti výskumných, experimentálnych
a publikačných aktivít zameraná na vybrané aspekty niektorých biologických
mechanizmov viažúcich sa k procesom environmentálnych dopadov.
12.Názov a adresa organizácie: India, Rajiv Gandhi University of Knowledge
Technologies
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Illa Ramakanth
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti výskumných, experimentálnych
a publikačných aktivít zameraná na vybrané aspekty nanočastíc a ich prejavov v rôznych
environmentálnych matriciach vrátane poľnohospodárskych aplikácií.
KŠZ
1. Názov a adresa organizácie: University of Technology and Life Sciences in
Bydgoszcz, Faculty of Animal Breeding and biology; Bydgoszcz, Poland.
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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.
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 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: Veterinary Faculty, University of Bologna, Taliansko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Andrea Formigoni, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti hodnotenia pohybovej aktivity
a ruminácie dojníc s využitím technologického systému Heatime RuminAct. Výskumná
stáž doktorandky Ing. Márie Rušinovej v rámci programu Erasmus v trvaní 3 mesiace.
3. Názov a sídlo inštitúcie: Mendelova univerzita v Brne, Ústav chovu a šlechtění zvířat
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. G. Chládek, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti hodnotenia nepriamych úžitkových
vlastností HD.
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): prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri realizácii hodnotenia dojiteľnosti kráv s
využitím prístroja lactocorder, metodické postupy a genetické hodnotenie ukazovateľov
dlhovekosti hovädzieho dobytka.
5. Názov a sídlo inštitúcie: Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra speciální
zootechniky FAPPZ
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. L. Stádník, PhD., doc. Ing. R. Stupka, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. P. Strapák, PhD., prof. Ing.
J. Mlynek, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti využitia sonografického prístroja pri
hodnotení morfometrických štruktúr vemena dojníc. 1 spoločná publikácia. Spolupráca
v oblasti hodnotenia výkrmových a jatočných ukazovateľov ošípaných, resp. hodnotenia
kvality bravčového mäsa.
6. Názov a sídlo inštitúcie: Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR.
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. M. Maršálek, CSc., prof. Ing. V. Matoušek,
CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. M. Halo, PhD., prof. Ing.
J. Mlynek, CSc.
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Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti šľachtenia koní, testovania výkonnosti
športových koní, hodnotenie mechaniky pohybu koní a chovu a šľachtenia ošípaných.
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
Mlyneková, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti moderných biotechnologických metód
v chove koní.
8. Názov a adresa organizácie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: inż. Monika Monkiewicz
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing.
Eva Mlyneková, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti živočíšnych genetických zdrojov koní.
1 spoločná publikácia v roku 2015.
KTEKP
1. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita – Brno (ČR)
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jiří Skládanka, PhD.; Ústav výživy zvířat
a pícninářství
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; Ing.
Peter Kovár, PhD., Ing. Peter Hric, PhD.
Charakteristika spolupráce:
- výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu, vzájomné posudzovanie dizertačných a habilitačných prác, riešenie
spoločných projektov (2 podané), stáže študentov, pracovné stretnutia, študijné
a výučbové pobyty.
2. Názov a adresa organizácie: Česká zemědělská univerzita – Praha (ČR)
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.; Katedra pícninářství
a trávnikářství
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; Ing.
Peter Kovár, PhD., Ing. Peter Hric, PhD.
Charakteristika spolupráce:
- výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu, vzájomné posudzovanie dizertačných a habilitačných prác, stáže
študentov, pracovné stretnutia, študijné a výučbové pobyty.
3. Názov a adresa organizácie: Jihočeská univerzita – České Budějovice (ČR)
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Milan Kobes, PhD.; Katedra rostlinné výroby
a agroekologie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; Ing.
Peter Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce:
- výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu.
4. Názov a adresa organizácie: University of Zagreb – Zagreb (Chorvátsko)
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Kontaktná osoba, pracovisko: Assoc. prof. Dubravko Maćešić, PhD.; Department of
field crops, forage and grassland
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; Ing.
Peter Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce:
- výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu, pracovné stretnutia, študijné a výučbové pobyty.
5. Názov a adresa organizácie: Uniwersytet rolniczy – Krakow (Poľsko)
Kontaktná osoba, pracovisko: dr. hab. inž. Wojciech Szewczyk; Zakład łakarstwa
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; Ing.
Peter Kovár, PhD., Ing. Peter Hric, PhD.
Charakteristika spolupráce:
- výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu, vydávanie spoločných publikácií (1 vedecká práca uverejnená
vo vedeckom časopise), stáže študentov, pracovné stretnutia, študijné a výučbové pobyty.
6. Názov a adresa organizácie: Fakulta poľnohospodárských technológií a hospodárenia
s pôdou Uralskej štátnej agrárnej univerzite (Ruská federácia)
Kontaktná osoba, pracovisko: Tatiana Tarasova
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Charakteristika spolupráce:
- výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu, pracovné stretnutia, študijné a výučbové pobyty.
7. Názov a adresa organizácie: Fakulta prírodných vied Inštitút Agronomii (Poľsko)
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Kazimierz Jankowski
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Charakteristika spolupráce:
- výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu, pracovné stretnutia, študijné a výučbové pobyty.
KUPH
1. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita – Brno (ČR),
Kontaktná osoba, pracovisko: 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. Jarmila Neugebauerová, CSc
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
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Charakteristika spolupráce: Inovácia pestovateľských technológií minoritných druhov
liečivých rastlín a popularizácia výsledkov výskumu prednáškami na workshopoch na
bilaterálnej úrovni.
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.,
Ing. Michaela Kolářová, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavol Hamouz,
Ph.D., Katedra agroekologie a biometeorologie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
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
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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
12. Názov a adresa organizácie: University Novi Sad – Srbsko, Poljoprivredni fakultet,
Department za ratarstvo i povrtarstvo
Kontaktná osoba, pracovisko: 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.
13. Názov a adresa organizácie: Banat´s University of Agricultural Science and Veterinary
medicine “King Michael I of Romanian” from Timişoara, Romania.
Kontaktná osoba, pracovisko: Şef. lucr. dr. ing. Karel Iaroslav Laţo
a dr.ing. Alina Madalina Laţo
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovnovzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu.
14. Názov a adresa organizácie: Institute of Field and Vegetable Crops, Department
Maize, Novi Sad, Serbia
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Ivica Đalović
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
a doc. Dr. Ing. Milan Macák
Charakteristika spolupráce: výmena skúseností a poznatkov v oblasti poradenského
a vedecko-výskumného procesu, spoločné publikácie.
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
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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): prof. 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): prof. 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
7. Názov a sídlo inštitúcie: Jihočeská zemědělská univerzita, České Budějovice
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. V. Matoušek, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. I. Imrich, PhD.
8. Názov a sídlo inštitúcie: Česká zemědělská univerzita Praha
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. R. Stupka, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. I. Imrich, PhD.
9. Názov a sídlo inštitúcie: Česká zemědělská univerzita Praha
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Stádnik, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Vladimír Tančin
KVZ
1. Názov a adresa organizácie: Veterinárna a farmaceutická univerzita v Brne, ČR
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.
105

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.
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.
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 (akceptovaná publikácia v Italian Journal of
Animal Science).
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, spoločné publikácie (uverejnená spoločná
publikácia v časopise Journal of Central European Agriculture).
7. Názov a adresa organizácie: University of Natural and Applied Life Sciences, Vienna,
Austria.
Kontaktná osoba, pracovisko: univ. prof. Dr. Martin Gierus, Institute of Animal
Nutrition, Animal Products and Nutrition Physiology.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmenné pobyty doktorandov, vzájomné posudzovanie
projektových záverov a metodík experimentov, riešený projekt v rámci akcie SlovenskoRakúsko (2016-2017).
KVĽ
1. Názov a adresa organizácie: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences,
Poland
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Kontaktná osoba, pracovisko: associate profesor Joanna Wyka, PhD., Department of
Human Nutriton
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti sledovania vplyvu úrovne stravovania
a životného štýlu na vznik obezity vo vybraných populáciách, výmenné pobyty
pedagogických pracovníkov a doktorandov v rámci programu Erasmus plus, spoločné
publikácie a príprava spoločného projektu.
2. Názov a adresa organizácie: Univerzita obrany, Hradec Králové, Česká republika,
Kontaktná osoba, pracovisko: pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, PhD., Fakulta vojenského
zdravotnictví, Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti sledovania plnenia odporúčaných
výživových dávok a výživových odporúčaní vybranými subpopuláciami, sledovanie
nutričného stavu populácie, vzťah výživy a prevalenie neinfekčných ochorení
hromadného výskytu, vzťah výživy a obezity, dávky potravín v krízových situáciách a pri
znížených hygienických podmienkach. Príprava spoločných publikácií.
3. Názov a adresa organizácie: University of Aveiro, Portugalsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Jorge Manuel Alexandre Saraiva
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava a podanie nového bilaterálneho projektu APVV
SK-PT-2015-0008, ktorý je v štádiu hodnotiaceho procesu, študijný pobyt doktorandi Ing.
Lenky Prednej na Univerzite v Aveiro, spoločné riešenie klinickej štúdie, príprava
spoločných publikácií
4. Názov a adresa organizácie: Mendelová Univerzita v Brne, Česká republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Blanka Kocourková, PhD., Ústav pěstování,
šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovnovzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu, príprava spoločných publikácií.
5. Názov a adresa organizácie: Česká zemědelská univerzita v Praze, Česká
republika
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jaroslav Havlík, PhD., prof. Ing. Vojtěch Rada,
CSc. Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca na vedecko-výskumnom projekte, výmenné
pobyty pre PhD. študentov a pedagogických pracovníkov s prednáškovou činnosťou,
príprava spoločných projektov (V4)
9. 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: spolupráca na vedecko-výskumných projektoch,
výmenné pobyty pre PhD. študentov a pedagogických pracovníkov s prednáškovou
činnosťou.
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10.
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: spolupráca na vedecko-výskumných projektoch,
výmenné pobyty pre PhD. študentov a pedagogických pracovníkov
11.
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: spolupráca 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 vďaka 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.
Priority FAPZ v rozvoji vedy sú v súlade s cieľmi národných a európskych
programov. Mobility pracovníkov boli v roku 2016 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 prispel k mobilitám
v rámci VV činnosti bol projekt TRIVE a prínosom je 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. V nasledujúcom období bude dôležitou úlohou 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
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vedeckých prác. Pracovníci fakulty sa skôr začínajú presadzovať v zahraničných časopisoch,
čo môže byť pozitívne najmä v prípadoch ak ide o časopisy s vyšším impakt faktorom.
V roku 2016 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
1/2017 Zvýšiť aktivitu riešiteľských kolektívov do prípravy návrhov vedeckých projektov do
národných a medzinárodných grantových agentúr.
2/2017 Zvýšiť publikačnú aktivitu pracovníkov a riešiteľských kolektívov najmä
v karentovaných časopisoch s vyšším impakt faktorom.
3/2017 Zvýšiť aktívnu účasť vedeckovýskumných pracovníkov
medzinárodných podujatiach, najmä vedeckých konferenciách.

na

významných

4/2017 Podporovať mobility pracovníkov a pozornosť venovať projektom MVTS a
projektom FAO, RP EÚ.
5/2017 Rozvíjať spoluprácu medzi FAPZ a hospodárskou praxou resp. regiónmi.
6/2017 Podporiť tvorivú činnosť mladých vedeckých pracovníkov národných i
medzinárodných grantových agentúrach.
7/2017 Spolupracovať so zahraničnými a domácimi univerzitami, výskumnými ústavmi a
ďalšími subjektmi najmä v rámci RP EÚ.
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17. Prílohy
Tabuľka 1 Počet projektov z grantových schém riešených fakultami SPU v r. 2016
Typ projektu

FAPZ

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

VEGA

18

18

10

7

4

4

61

KEGA

3

4

7

10

3

2

29

APVV – všeob.
výzva

6

1

7

3

2

19

2

2

1

6

4

17

APVV – bilat.
spolupráca

1

APVV – dofinan.
projektov
Štátne objed.
Hosp. zmluvy

2

11

Tabuľka 2 Objem finančných zdrojov získaných z grantových schém fakultami SPU v roku
2016
FAPZ

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

VEGA

181682

70549

127663

46760

32964

18989

478607

KEGA

23362

25405

68293

50475

15248

6172

188955

APVV –
všeob. výzva

197464

37270

244692

98066

11483

588975

APVV – bilat.
spolupráca

13472

5080

5300

1583

27865

Iné (konkret.)

13300

2000

Spolu

429280

Typ projektu

2430

APVV – dofin.
projektov
133224

447728

15300
200601

50642

38227

1299702

14400

117978

52627

1417680

Štátne objed.
Hosp. zmluvy

60788

Celkom

490068

42790
133224

447728

243391

50642

VEGA, KEGA – počet hlavných úloh/čiastkových úloh
Iné: FBP – GA SPU

Tabuľka 3 Prepočet finančného zabezpečenia vedeckovýskumných projektov z tabuľky 2
Prepočet podľa fakúlt FAPZ
FEM
FBP
FZKI
TF
FEŠRR
SPU
108
101
59
55
72
42
Tvoriví prac.
437
107
109
65
55
73
38
Učitelia
447
4537,7
1319,0
7588,6
4425,3
703,4
1253,0
Fin. v €/TP
3244,1
4580,0
1222,2
6888,1
4425,3
693,7
1384,9
Fin. v € /učitelia
3171,5
TP = prof. + doc. + pedagogickí pracovníci s CSc. alebo PhD. na ustanovený pracovný čas 37,5 hod.
týždenne (100 % pracovný úväzok)
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Tabuľka 4 Finančné zabezpečenie vedeckovýskumných aktivít z medzinárodných zdrojov (v €)
Fin. prostriedky použité ako:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

FAPZ

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

28075

56739

5296,1

10819

11370

10177

122476,1

28075

56739

5296,1

10819

11370

10177

122476,1

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

FAPZ

FEM

FBP

FZKI

FEŠRR

SPU

21

9

12

18

3

0

63

0

56739

5 080

0

2 430

0

64249

TF

Tabuľka 6 Prehľad projektov MVTS riešených na fakultách SPU v roku 2016
Program (projekt)
COST
PHARE
7 RP
MVTS
Iný (poznámka pod
tabuľkou)
Spolu

FAPZ
6

FEM

8
5

2

Fakulty
FBP
FZKI
4
9

FEŠRR
2

3

3

11
2

4

20

SPU
21
11
11

1*

2
21

TF

13
3

6

56

FZKI – iné projekty – uvedené v tab. 17
FEŠRR - * v koordinácii inej fakulty

Tabuľka 7 Prehľad o štruktúre pracovníkov SPU (počet) v roku 2016 (stav k 31.12.2016)
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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
Vedecko-výskumní pracovníci – výskum
Doktorandi – denné štúdium (stav
k 31.10.2016)

FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR
111 109
65
57 73
42
21
6
14
9 10
9
41
27
14
12 25
6
1
2
3
1
49
68
37
35 37
26
0
8
0
1 1
64
27
8
31 2
2
1
15
12
2
1
9
55

22

28

10 22

8

SPU
457
69
125
7
252
10
134
31
9
145

111

Tabuľka 8 Prehľad o počte pracovníkov zaradených do habilitačného a inauguračného
konania na jednotlivých fakultách v roku 2016
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
1

1

FEM

FBP

1

2
4
3

1
1
1

FZKI

TF

FEŠRR

1

2
1/1
1

1

SPU
1
5
5/1
8
1
1

Počet pracovníkov z TF SPU/z iných inštitúcií zaradených do inauguračného a habilitačného konania

Tabuľka 9 Zoznam vymenovaných docentov v roku 2016
Por. č.
-

Študijný odbor

Meno a priezvisko
-

Tabuľka 10 Zoznam vymenovaných profesorov a ukončených konaní na vymenovanie za
profesorov v roku 2016
Por. č.
1.

Študijný odbor

Meno a priezvisko
Jaroslav Kmeť

6.1.16 Ochrana rastlín

Tabuľka 11 Prehľad o počte vedeckých a odborných podujatí v roku 2016
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

45/87

6/10

8/15 10/25 7/9

3/4

79/150

20/31

1/1

5/13 31/42 7/7

5/5

69/99

8/9

148/249

65/118 7/11 13/28 41/67 14/16

112

2

3

