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Vyhodnotenie plnenia uznesení z Kolégia dekana FAPZ vyplývajúce
zo Správy o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FAPZ SPU v Nitre
za rok 2017
1/2018 Zvýšiť resp. stabilizovať objem získaných finančných prostriedkov z domácich zdrojov.
Plnenie:
Finančné prostriedky získané zo SR (Eur)
2017
2018
522 935
777 313
Úloha bola splnená.
2/2018 Zvýšiť resp. stabilizovať objem získaných finančných prostriedkov z medzinárodných
zdrojov.
Plnenie:
Finančné prostriedky získané z medzinárodných zdrojov (Eur)
2017
2018
123 921
52 530
Úloha nebola splnená.
3/2018 Zvýšiť počet monografií.
Plnenie:
Počet monografií (AAA, AAB)
2017
21
Úloha nebola splnená.

2018
13

4/2018 Zvýšiť počet článkov v karentovaných vedeckých časopisoch.
Plnenie:
Počet článkov v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)
2017
2018
35
55
Úloha bola splnená.
5/2018 Zvýšiť počet článkov v ostatných vedeckých časopisoch.
Plnenie:
Počet článkov v ostatných vedeckých časopisoch (ADE, ADF)
2017
2018
70
78
Úloha bola splnená.
6/2018 Zvýšiť počet článkov v domácich vedeckých časopisoch indexovaných v databázach
WOS a SCOPUS.
Plnenie:
Počet článkov v domácich vedeckých časopisoch indexovaných v databázach WOS
a SCOPUS (ADN)
2017
2018
26
34
Úloha bola splnená.
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7/2017 Zvýšiť počet článkov v zahraničných vedeckých časopisoch indexovaných
v databázach WOS a SCOPUS.
Plnenie:
Počet článkov v zahraničných vedeckých časopisoch indexovaných v databázach WOS
a SCOPUS (ADM)
2017
2018
36
35
Úloha nebola splnená.

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.
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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,
- 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 kvalitu vody vo vodných tokoch,
- rôznych biotopov na druhové zloženie odonatofauny a kvalitu vody v mokradiach,
- rizikových prvkov - potenciálne toxických prvkov na vybrané zložky životného
prostredia, najmä na štúdium sedimentačného prostredia vodných tokov a nádrží,
- spôsobov hospodárenia v agrobiocenózach na dynamiku a migráciu dusíka v pôde,
- agrobiocenóz na biodiverzitu Carabidae (Coleoptera).
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,
- 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 agrokultúrach i v trvalých ekosystémoch (stromy, trávy),
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-

-

-

v súvislosti s poľnohospodárstvom v zmenených klimatických podmienkach potreba
zvyšovať adaptabilitu genetických zdrojov strategických poľnohospodárskych plodín
(pšenica, sója, kukurica, cirok, zeleniny a pod.) a zlepšovať ich kvalitatívne vlastnosti
a produktivitu v podmienkach sucha, vysokej teploty, zasolenia, či kombinovaných
environmentálnych stresov,
potreba riešiť alternatívne zdroje energií cestou využívania produkčného
i kvalitatívneho potenciálu biomasy 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,
v súvislosti s priemyselnými vplyvmi na produkčnú ekológiu plodín skúmať vplyv
nanočastíc na fyziologické prejavy rastlín na štrukturálnej, metabolickej
i fyziologickej úrovni.

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.
V národnom meradle je katedra jediným špecializovaným pracoviskom v oblasti výskumu
DNA hospodárskych zvierat a v oblasti odhadu plemenných hodnôt hovädzieho dobytka
(plemená mliekového a kombinovaného úžitkového typu).
- potreba zachovania biodiverzity populácií hospodárskych zvierat s národným
významom
- udržateľné využívanie AnGR a ich dlhodobý rozvoj
- molekulárno-genetická analýza populácií voľne žijúcej zveri a národných plemien
psov
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,
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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 plemien hydiny v podmienkach SR.
Optimalizácia liaharenských procesov z pohľadu akosti násadových vajec a spôsobov
dezinfekcie násadových vajec. Využitie neantibiotických stimulátorov rastu na
úžitkové parametre hrabavej a vodnej hydiny.
- V oblasti rybárstva je Katedra jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa venuje
problematike akvakultúry. V tejto oblasti úzko spolupracuje so Slovenským
rybárskym zväzom – Radou v Žiline, ako aj s Fakultou rybářství a ochrany vod
Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach. Okrem toho, v oblasti ichtyológie je
dlhodobá projektová spolupráca s Katedrou vodného hospodárstva krajiny, SvF STU v
Bratislave. Výskumná práca v oblasti rybárstva zahŕňa najmä základný výskum
orientovaný na hodnotenie reprodukčných ukazovateľov hospodárskych druhov rýb,
ichtyologický prieskum vodných útvarov, hodnotenie ichtyocenóz, úroveň
kontaminácie rýb vybranými xenobiotikami a sledovanie funkčnosti rybovodov.
- Interakcia zveri a jej životného prostredia. Škody spôsobené zverou v lesných
ekosystémoch a testovanie účinnosti vybraných prostriedkov ochrany drevín proti
nim, trofická dispozícia dostupnej dendromasy na pokusnej báze. Trofická aktivita
zveri, vo vzťahu k životnému prostrediu. Kontaminácia diviny ťažkými kovmi,
monitorovanie vybraných kvalitatívnych parametrov diviny.
- Šľachtenie špecializovaných línií brojlerových králikov pre intenzívne chovy.
Experimentálne overenie alternatívnych biostimulačných metód synchronizácie estra
králičíc. Overovanie účinku implementorov na reprodukčné ukazovatele králikov.
Biodiverzita vlastností vybraných plemien králikov. Aplikácia moderných
biotechnologických postupov v chove králikov.
- V oblasti včelárstva Katedra úzko spolupracuje s profesnými včelárskymi zväzmi,
predovšetkým Slovenským zväzom včelárov. Projektová spolupráca je koordinovaná
s inými vedeckými pracoviskami ako je Ústav včelárstva pri VÚŽV NPPC Nitra,
UVLF Košice a pracoviská SAV Bratislava. Špecifickými oblasťami výskumu
Katedry v národnom meradle sú zisťovanie príčin strát včelstiev na Slovensku a
biodiverzita opeľovačov na Slovensku.
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.
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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.
- sledovanie pôdnych vlastností po aplikácii biouhlia,
- využitie iniciovanej bio-nano-kryštalizácie v laboratórnych podmienkach inšpirovanej
prirodzenými biogeochemickými dejmi odohrávajúcimi sa v systéme voda-pôdamikroorganizmus,
- hodnotenie vplyvov orbového a bezorbového systému obrábania pôdy na fyzikálne
chemické a biologické vlastnosti pôdy,
- 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.
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 a špecifických
vlastností v správaní pri plemene mangalica, krížencov plemena mangalica s plemenami
biela ušlachtilá a duroc
- 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,
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- 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,
- sledovanie možností využitia hydrogélov v rastlinnrj produkcii vo vzťahu k arídnemu
prostrediu
- skúmanie zmien pôdnej vlhkosti v závislosti od obrábania pôdy a hnojenia,
- tvorba a udržateľnosť vyvážených systémov hospodárenia na pôde,
- skúmanie adaptability nových odrôd hustosiatych obilnín (jačmeň jarný a ozimný,
pšenica letná a pšenica tvrdá 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,
- 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.
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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,
- 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
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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)
- 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.

-

Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v roku 2018

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,
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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
-

KEZ
KFR
-

-

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).
vplyv lesných, poľnohospodárskych a urbánnych ekosystémov na 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) v rôznych agroekosystémoch poľnohospodárskej
krajiny,
dynamiku anorganických foriem dusíka v pôde v závislosti od spôsobu hospodárenia,
dynamiku zmien vybraných frakcií síry v rôznych pôdnych typoch.
rastovo-produkčný proces plodín v podmienkach zmeny klímy, štúdium mechanizmov
účinkov stresov na hlavné biomaso-tvorné procesy rastlín,
regulácia fotosyntézy a primárnych procesov tvorby biomasy nepriaznivými faktormi
prostredia (sucho, vysoká teplota, silné žiarenie, zasolenie, nanočastiče),
analýza vhodných fenotypových znakov a vlastností tolerancie genetických zdrojov
obilnín a ďalších plodín pre podmienky sucha, zasolenia a vysokej teploty,
fyziológia rastlín v rozvoji agrobiológie a agrobiotechnológií; 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,
analýza stresových a ochranných metabolitov v rastlinách v podmienkach
environmentálnej záťaže vo vzťahu k fotosyntetickej výkonnosti a produktivite plodín,
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, hodnotenie stresovej reakcie pšenice na sucho cez fotosyntézu a dusíkatý
metabolizmus.

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,
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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,
- 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 a rýb,
- ekologizácia a welfare v chove hydiny,
- trofická dispozícia lesných ekosystémov z aspektu výživy zveri,
- testovanie alternatívnych kokcidiostatík u králikov,
- monitoring úžitkových vlastností u plemien králikov,
- 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.
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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.
- 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
a pšenice tvrdej 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,
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sledovanie vplyvu hydrogélu na formovanie koreňového systému a výslednej
produkcie zrna kukurice siatej,
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,
sledovanie úrodotvorných prvkov Smallanthus sonchifolius v rôznych pôdno klimatických podmienkach Slovenska.
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,
Inovatívne postupy kŕmenia teliat s použitím najnovších technológií spracovania
krmív s vysokou produkčnou účinnosťou, overovania nových postupov na elimináciu
depresie rastu pri odstave
hodnotenie kvality mäsa plemena mangalica v rôznych podmienkach extenzívneho
a intenzívneho chovu s ohľadom na produkciu špecifického bravčového mäsa pre
výrobu tradičných mäsových špecialít,
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,
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hodnotenie individuálnych behaviorálnych vlastností vo vzťahu k hladine voľného
testosterónu a výkrmových aj jatočných ukazovateľov pri 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,
- 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,
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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,
- 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.
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KVZ
- zvýšenie nutričnej hodnoty potravín živočíšneho pôvodu prostredníctvom
obohacovania kŕmnych surovín a krmív o rôzne naturálne zdroje bioaktívnych
polynenasýtených mastných kyselín,
- nutričný
potenciál
vedľajších
produktov
priemyselného
sparcovania
poľnohospodárskych plodín vo výžive zvierat,
- 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,
- inovatívny e-monitoring vnútorného prostredia vysokoúžitkových zvierat z hľadiska
manažmentu ich výživy a kŕmenia v rôznych fázach produkčného cyklu,
- 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 na úrovni aktívnej spolupráce viac ako 30
inštitúcií a vyše 200 expertov zo 16 krajín pod názvom „AgroBioNet“ pre realizáciu
výskumného, vzdelávacieho a rozvojového programu „Agrobiodiverzita pre zlepšenie
výživy, zdravia a kvality života“ v rámci projektu TRIVE s využívaním intelektuálnych,
odborných, technických a organizačných možnosti špecializovaných laboratórií
Ecelentného centra ochrana a využívania agrobiodiverzity a výskumného centra
AgroBioTech
v riešení výskumných, vzdelávacích a rozvojových projektov s
pravidelným organizovaním spoločných medzinárodných konferencií a vydávania
spoločných vedeckých prác. V roku 2018 sa na rôznych aktivitách siete podieľalo 11
medzinárodných inštitúcii s aktívnou účasťou 145 expertov v rámci realizovaných
projektov, výskumných pobytov a v rámci publikačnej činnosti.
KAVR
Pracovisko je jedinečné v tom, že sa v rámci SR venuje hĺbkovému štúdiu vzťahov,
ktoré sa uplatňujú v systéme pôda – hnojivo - rastlina, s hlavným dôrazom na kvalitu a
kvantitu rastlinnej produkcie a ochranu životného prostredia.
KB
Exkluzivita postavenia pracoviska v rámci SR spočíva v oblastiach výskumu, ktorým
sa na iných pracoviskách nevenuje pozornosť (embyológia, nové nepôvodné druhy pre
SR, 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 možností obnovy slaniskovej flóry a vegetácie v SR,
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štúdium rastlinných spoločenstiev slanísk v Panónskej oblasti,
výskum vzácnych a ohrozených druhov rastlín,
nové nepôvodné druhy pre Slovensko.
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)
v rôznych
agroekosystémoch
poľnohospodárskej krajiny,
bioindikačným hodnotením spoločenstiev vážok (Odonata).
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;
využitie mikroorganizmov (mykoríznych spoločenstiev) v kontrole environmentálne
ladenej rastlinnej produkcie, 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 kvalite infraštruktúry ekofyziologického výskumu (využívame aktuálne
ekofyziologické metódy a kvalitné prístroje renomovaných značiek akceptovateľné v
zahraničných publikáciách),
v schopnosti manažovať resp. riešiť projekty domáceho i európskeho základného i
aplikovaného výskumu pre riešenie globálnych tém vrámci oblastí agrobiológie,
agrobiotechnológií, ekológie a životného prostredia,
v rozvoji vedeckej školy Fyziológie plodín a drevín máme možnosti prijímať
zahraničných pracovníkov a doktorandov na dlhodobé vedecké stáže v odbore,
v možnosti byť školiacim pracoviskom pre špičkovú technológiu v oblasti
automatizovaného fenotypovania rastlín pre uchádzačov zo zahraničia,
v dobrej úrovni školených doktorandov katedry pre ich uplatnenie na SPU ale aj mimo
SPU, v náročnosti požadovanej v rámci vedeckej školy FPD, ale na druhej strane vo
vytvorených dobrých podmienkach pre výchovu a vedeckú prípravu doktorandov,
v dobrej komunikácii so zahraničnými partnermi, v 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 zahraničí).

KGPB
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- KGBP má excelentné postavenie v rámci SR v oblasti genetického a genomického
hodnotenia vlastností hospodárskych zvierat, 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 dlhodobo v praktickej činnosti. Výskumná činnosť v uvedených
oblastiach ďalej pokračuje.
- Katedra je úspešným riešiteľským pracoviskom národných a medzinárodných
vedeckovýskumných projektov. Členovia katedry sú súčasťou riadiacich a výkonných
štruktúr odborných a vedeckých organizácií a zväzov doma aj v zahraničí.
- Exkluzivita pracoviska súvisí aj s tým, že je súčasťou 2 centier excelentnosti FAPZ
(ECOVA, ECOVA plus), katedra reprezentuje fakultu a univerzitu v rámci európskej
medziuniverzitnej siete Animal Science Days.
- V roku 2018 katedra organizovala v rámci medzinárodného konzorcia XVIth Animal
Science Days 2018. Spoluorganizovala XVIIIth Genetic Days v Českých Budějoviciach.
- V roku 2018 bolo pracovníkmi katedry publikovaných 11 vedeckých prác v karentovaných a
SCOPUS časopisoch a 22 vedeckých prác doma a v zahraničí, (+ 8 in press). Práce
pracoviska boli citované v databázach WOS a SCOPUS spolu 114 resp. v iných
databázach 20 krát.
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.
- Od roku 2015 pracovisko sa zameriava na oblasť výskumu a aplikácie biologicky
aktívnych látok prostredníctvom bodových a rozptýlených nosičov na osivový
materiál.
- V prístrojovom a softvérovom vybavení potrebnom pre realizáciu morfometrickej a
obrazovej analýzy.
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, psov, exotických vtákov a zvierat. Gestoruje experimentálny
rybník, vzorkovnicu bažantej zveri, hrabavej hydiny a včelnicu.
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V oblasti hydinárstva sa pozornosť orientuje na problematiku vplyvu kŕmnych
doplnkov na prírodnej báze na parametre úžitkovosti a kvalitu produkcie kúr nosivého aj
mäsového typu, ako aj produkčné parametre a kvalitu vajec prepelice japonskej.
KHMHZ je v rámci Slovenska jedinou inštitúciou, ktorá sa venuje výskumu v oblasti
akvakultúry. V spolupráci s partnerskými inštitúciami sa realizujú ichtyologické
prieskumy a monitoringy za účelom zisťovania vhodnostných kriviek a modelovania
metódou IFIM, hodnotenie ichtyocenóz metódou FIS a prognózovanie ich trvalo
udržateľného potenciálu, vrátane overovania funkčnosti rybovodov. Špecifikom katedry je
aj dlhodobý monitoring úrovne kontaminácie rýb rieky Nitry vybranými xenobiotikami.
V oblasti voľne žijúcej zveri je projektová aktivita zameraná na vyhodnocovanie
účinnosti vybraných typov mechanickej a chemickej ochrany drevín proti škodám
spôsobovaným zverou v lesnom hospodárstva a na kvalitatívne parametre diviny a
zdravotné riziká z hľadiska obsahu vybraných xenobiotík.
V oblasti včelárstva je KHMHZ exkluzívnym partnerom európskych projektov
Smartbees, COLOSS a SUPER-B zameraných na vitalitu a diverzitu včelstiev a
alternatívnych opeľovačov v Európe.
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
22

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
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.
Pre overovanie rôznych spôsobov kŕmenia a ich vplyvu na jatočné a kvalitatívne
ukazovatele teľacieho mäsa je súčasťou pracoviska chovné zariadenie pre 24 ks zvierat.
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
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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, UV/VIS spektrofotometer, zariadenie na
extrakciu tukov, refraktometer). 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; Journal of Central European Agriculture).
KUPH
Pracovisko KUPH disponuje 3 špecializovanými laboratóriami a demonštračnou
bázou. Má chemické a technologické laboratória vybavené modernými laboratórnymi
prístrojmi, ktoré vytvárajú exkluzivitu pracoviska poľnohospodárskeho výskumu.
Laboratóriá kvality potravinových zdrojov: chemické laboratórium: kvapalinový
chromatograf BREEZE systém umožňuje analýzy biologicky aktívnych látok (fenolických
látok, vitamínov rozpustných vo vode a v tukoch, antioxidantov, fenolových kyselín a
iných organických molekúl) v genetických zdrojoch rastlín.
HPLC 1260 Infinity + tandemový MS/MS detektor Agilent 6410. Tandemový MS/MS
detektor Agilent 6410 je hmotnostný spektrometrický detektor pre existujúci HPLC
systém. Umožňuje analýzy biologicky aktívnych látok a antinutrientov (fenolických
látok, silíc, v drogách rastlinného pôvodu, vitamínov rozpustných vo vode a v tukoch,
antioxidantov, fenolových kyselín a iných organických molekúl) v genetických zdrojoch
rastlín.
Plynový chromatograf AGILENT 7890 s 5975 MSD je počítačovo riadený prístroj na
chemickú analýzu, separáciu plynných a nízko vriacich kvapalných zmesí. Je vybavený
plameňovo ionizačným detektorom, detektorom elektrónového záchytu a hmotnostne
spektrometrickým detektorom s ionizáciou nárazom elektrónu.
Spektrofotometer SHIMADZU UV-1800. Určený pre analýzy antioxidačnej aktivity a
kapacity rastlinných vzoriek.
Technologické laboratórium: Technické vybavenie: Farinograph AT (meranie
reologických vlastností cesta), Glutomatic 2200 (meranie podielu mokrého lepku), Falling
number FN 1100 (stanovenie pádového čísla), Centrifuga 2015, Analyzátor textúry
TAXTPlus, prístroj na stanovenie sedimentačného indexu SDZT4 (Zelenyho testu),
Spektrofotometer SP60 (meranie základných optických vlastností povrchu - farba striedky
a kôrky chleba a farba cestovín. Hodnotenie kvalitatívnych parametrov cereálií.
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). Štúdium významu počet somatických buniek v mlieku bahníc pre
charakteristiku zdravotného stavu mliečnej žľazy. Hodnotenie tepelného stresu na
produkčné a reprodukčné parametre v chovoch hospodárskych zvierat s dôrazom na
dobytok a ovce.
Komplexné hodnotenie vzťahu jednotlivých článkov potravového reťazca v oblasti
kontaminácie a toxikológie s dopadom na zdravie zvierat a človeka. Využívajú sa
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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):
- 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,
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-

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
precízneho krmivárstva a výživy potravinových druhov zvierat (hovädzí dobytok, ovce,
kozy, ošípané, hydina a kone) ako producentov potravín živočíšneho pôvodu. Pracovisko
je svojou laboratórnou infraštruktúrou schopné živinovo analyzovať kŕmne suroviny
rastlinného, živočíšneho, minerálneho aj syntetického pôvodu, je schopné komplexne
laboratórne analyzovať potravinové zdroje rastlinného aj živočíšneho pôvodu z hľadiska
obsahu organických živín, minerálnych látok, mastných kyselín a vitamínov. Katedra
výživy zvierat rieši komplexne aj problematiku hygienickej kvality objemových a
jadrových krmív pomocou detekcie koncentrácie najčastejšie sa vyskytujúcich
mykotoxínov v kŕmnych surovinách. V tejto oblasti sa pracovníci katedry v minulosti
podieľali na úspešnom riešení viacerých domácich a zahraničných projektových úloh.
Pracovisko okrem rutinnej laboratórnej techniky disponuje vysoko špecializovanými
laboratórnymi analyzátormi pre stanovenie obsahu energie, minerálnych látok, vitamínov,
mastných kyselín a antinutričných látok v kŕmnych surovinách a potravinových zdrojoch.

-

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),
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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,
- 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,
- 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
-
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- využitie hydrogélov v rastlinnej produkcii.
KHMHZ
Tradičné témy:
- rizikové faktory potravinového reťazca,
- využitie neantibiotických stimulátorov rastu na úžitkové parametre hrabavej a vodnej
hydiny,
- ekologizácia chovu malých hospodárskych zvierat,
- škody spôsobené zverou,
- modelovanie hydroekologických limitov vodných útvarov,
- 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),
- 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),
- experimentálne overenie účinkov kontaminácie životného prostredia na vybrané
biochemické parametre kapra rybničného,
- sledovanie funkčnosti rybovodov,
- využitie prírodných zdrojov kokcidiostatík u králikov,
- možnosti eliminácie tepelného stresu u králikov.
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), štúdium fotochemických, difúznych a metabolických reakcií fotosyntézy na
stres,
- fotosyntetická efektívnosť a produktivita strategických plodín, efektívnosť využitia
vody pre fotosyntézu a tvorbu biomasy,
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suchovzdornosť a termotolerancia genetických zdrojov pšenice a ďalších strategických
plodín.
Nové témy:
- kvantitatívna analýza fenotypu (štruktúrnych, rastových, metabolických
a výkonnostných znakov zvýšenej tolerancie a zlepšenej ekostability) plodín pre
podmienky klimatickej zmeny: metóda a prístrojové zabezpečenie zatiať stále
jedinečné 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 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),
- regulácia fotosyntézy, rastu a hormonálnej bilancie vplyvom nanočastíc.
IOBBB
Tradičné témy:
- sústreďovanie, množenie, hodnotenie, klasifikácia, katalogizácia a uchovávanie
genetických zdrojov z klasických a menej využívaných druhov;
- hodnotenie výživovej kvality rastlinných produktov,
- hodnotenie morfologických znakov a kvality obnôžkového peľu.
Nové témy:
- determinácia vplyvu aktivovanej a deaktivovanej vody na množenie, rast a vývin
rastlín s praktickým využitím v šľachtení menej využívaných druhov rastlín;
- novošľachtenie menej využívaných druhov rastlín;
- hodnotenie výživovej a terapeutickej kvality rastlinných produktov;
- determinácia procesu formovania kvality rastlinných produktov pre využitie vo výžive
človeka;
- hodnotenie kvality 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,
-
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-

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:
- expresia epidemiologicky významných alergénov,
- transkriptomika a jej zmeny v podmienkach sucha,
- výskum a ochrana pôvodných potravinových zdrojov pre organické a agrolesnícke
produkčné pestovateľské systémy,
- štúdium posilnenia transportu a ukladania asimilátov v zrne pšenice genetickými
technológiami,
- výskum a aplikácia molekulových markérov na báze mikroRNA - identifikácia
biomarkérov stresu,
- pletivové kultúry in vitro ako nástroj monitorovania prídavnej hodnoty genetických
zdrojov rastlín
- genotypovanie slovenských odrôd láskavca Pribina a Zobor,
- 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,
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- využitie repelentov proti škodcom kultúrnym rastlín.
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.
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,
- 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,
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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,
- 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,
- toxikológia mlieka a vplyv environmentálnych faktorov.
KVZ
Tradičné témy:
- 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,
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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 (schválený projekt APVV),
-

-

kvalita mledziva prasníc, jeho nutričné zloženie a zmeny počas laktácie (riešený projekt GA
SPU).
využitie stres-rezistentných hybridov kukurice pri udržateľnej a bezpečnej produkcii mlieka
a mäsa s použitím modetných postupov kontinuálneho monitoringu bachorového prostredia
(podaný projekt VEGA).

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:
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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
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.
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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:
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 splnil.
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, chovateľské zväzy
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 s priamym
dopadom na odborné organizácie a prax.
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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
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
IOBBB
- vytvoriť organizačné podmienky pre riešenie viacerých aktuálnych problematík praxe
formou zmluvného výskumu s medzinárodnou účasťou;
- vytvoriť v podmienkach univerzity a čiastočne aj v podmienkach fakulty aktívnu
organizačnú skupinu, ktorá zabezpečí pomoc pri riešení právnych, administratívnych a
niektorých organizačných aktivít hlavne pri príprave národných ako aj
medzinárodných projektov, čo časove zaťažuje výskumné kolektívy z pracovísk.
KAVR
- podporiť a prehĺbiť realizáciu výskumu vo výskumnom centre AgroBioTech, využitím
špičkovej výskumnej infraštruktúry nadnárodnej úrovne,
- je veľmi potrebné v súčinnosti s vedením fakulty spolupracovať s významnými
odborníkmi resp. podnikmi z praxe a ich skúsenosti využiť vo vyučovacom procese, či
už na praktickej alebo teoretickej úrovni a tak zvýšiť povedomie a význam nielen
agrochémie ale aj samotného poľnohospodárstva ako celku.
KB
- podpora pracovísk, ktoré sa výstupmi z vedecko-výskumnej činnosti významne
podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti fakulty (napr. uprednostnenie pri
prideľovaní doktorandských miest),
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podpora vedeckej činnosti mladých zamestnancov prostredníctvom inštitucionálnych
grantov fakulty,
zvýšenie počtu prijímaných doktorandov na fakultu,
aktívne podporovať podané projekty pracovníkov fakulty vo VEGA, KEGA a APVV,
udržanie vedecko-výskumných kapacít aspoň na súčasnej úrovni.

KEZ
- je potrebné spolupracovať s odborníkmi z praxe a získané skúsenosti využiť vo
výskumnom a pedagogickom procese a zvýšiť tak povedomie o význame ochrany
životného prostredia v praxi.
KFR
- zlepšiť komunikáciu a organizáciu práce v tíme, vzhľadom na početnosť bežiacich
projektov zjednodušiť administratívne zaťaženie pracovníkov, pokiaľ je to možné,
- viac využiť tvorivú činnosť doktorandov nielen vo výskumnej oblasti pri realizácii
experimentov, spracovávaní výsledkov a v písaní publikácií, ale aj v podpornej
činnosti k výskumu.
- v súvislosti s vypracovávaním európskych výskumných projektov a najmä 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
typoch projektov.
- základné pracoviská by ocenili možnosť finančnej podpory výskumu na fakulte v
zmysle dofinancovávania infraštruktúry potrebnej pre výskum, ktorá sa nedá celkom
pokryť z projektových peňazí (rekonštrukcie zastaralých skleníkových, voliérových
priestorov pre pestovanie a testy rastlín, riešenie havarijných stavov na infraštruktúre
menšieho rozsahu a pod.).
KGPB
- zlepšiť aktívnu účasť na medzinárodných vedeckých podujatiach. Prehĺbiť existujúcu
spoluprácu a zvýšiť zapojenosť v medzinárodných vedecko-výskumných aktivitách.
- zintenzívniť prezentáciu dosiahnutých výsledkov v odborných periodikách a fórach.
- účasť na spoločných projektoch s inými organizáciami, riešených v rámci Operačného
programu Výskum a inovácie
KGŠR
- zlepšovať možnosti získania VV grantov vytváraním spoločných riešiteľských
kolektívov fakulty, rezortných výskumných ústavov a praxe.
- podporovať výskumnú činnosť zameranú na riešenie aktuálnych výziev praxe formou
zmluvného výskumu s jeho plnohodnotným akceptovaním pri hodnotení vedeckovýskumných aktivít fakulty.
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;
- zvyšovať finančné ocenenie za vedecké príspevky v kvalitných vedeckých časopisoch
a aktivitu pri tvorbe projektov.
KOR
- zhodnotiť rovnako presne výkonnosť všetkých pedagogických pracovníkov katedier,
- presne informovať, na zálade akých výstupov boli pridelené odmeny, resp. ako sa na
nich podielali jednotlive položky, napr. citácie, publikácie, projekty, výučba atď.,
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zverejniť postup stanovovania výšky odmien za publikovanie v karentovaných (WOS)
časopisoch.

KPG
- je veľmi potrebné v súčinnosti s vedením fakulty spolupracovať s významnými
odborníkmi resp. podnikmi z praxe a ich skúsenosti využiť vo vyučovacom procese, či
už na praktickej alebo teoretickej úrovni a tak zvýšiť povedomie a význam nielen
pôdoznalectva a starostlivosti o pôdu, ale aj samotného poľnohospodárstva ako celku.
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.
KŠZ
- prehĺbiť realizáciu výskumu v spolupráci s výskumným centrom AgroBioTech s
rutinným a efektívnym využitím špičkovej výskumnej infraštruktúry,
- sústrediť pozornosť celej fakulty na získavanie projektov APVV,
- rozšíriť medzinárodnú spoluprácu výskumných tímov fakulty na zapojenie do
medzinárodných vedeckých programov,
- hľadať možnosti, resp. iniciovať zmenu metodiky prideľovania finančných
prostriedkov na grantové projekty, aby sa námaha, čas a nápady pracovníkov v
súvislosti s predkladanými projektami nemíňali účinku,
- podpora inovácií prístrojovej techniky a údržby zariadení nakúpených z
predchádzajúcich projektov a rozvojových programov. Podpora a rozvoj personálnych
kapacít v oblasti vedy a výskumu pre pracovníkov zaškolených v oblasti obsluhy a
práce s laboratórnou technikou a špičkovými prístrojmi.
- zlepšovať finančné podmienky (minimálna šanca získať prostriedky cez projekty
VEGA, KEGA a APVV) a následne materiálno-technické a personálne zabezpečenie
(doktorandi) pre vedecko-výskumnú prácu. Pri nedostatku finančných prostriedkov nie
je možné robiť vedecko-výskumnú prácu na adekvátnej úrovni (súvisí to tiež so
zahraničnou spoluprácou a spoluprácou s progresívnou chovateľskou praxou).
KTEKP
- zvýšiť počet vedecko-výskumných, resp. technických pracovníkov najmä na
pracoviskách s menším počtom pracovníkov;
- aktívnejšia práca delegovaných zástupcov v grantových agentúrach pri presadzovaní
fakultných projektov,
- zlepšiť možnosť a dostupnosť získania finančných prostriedkov z grantov (napr.
VEGA, KEGA,...), ktoré najmä pre mladých začínajúcich pracovníkov môžu byť
„odrazovým mostíkom“ do ďalšej činnosti, nakoľko netransparentné a častokrát
tendenčné hodnotenia pôsobia demotivujúco.
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.
KVD
- rekonštrukcia priestorov laboratórií a cvičební,
- zabezpečiť technický personál pre laboratórium elektrónovej mikroskopie.
KVĽ
- vzhľadom k nárastu výskumnej činnosti a pretrvávajúcej zvýšenej výuky by bolo
potrebné prijať nových pracovníkov,
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vytvorenie špeciálneho oddelenia na fakulte, ktoré by hlavne po administratívnej
stránke pomáhalo pri príprave a vypracovávaní nových projektov a zároveň by riešilo
transfer poznatkov do praxe a hľadanie nových spolupracujúcich firiem a pracovísk,
zriadenie etickej komisie pre posudzovanie výskumných projektov v humánnej
oblasti.

KVZ
- vytváranie fakultných (medzikatedrových), prípadne medzifakultných tímov s
ambíciou/cieľom uchádzania sa o medzinárodné projekty s vyššou finančnou
preferenciou.
- zvýšenie dôrazu na kvalitu publikačnej činnosti doktorandov tak, aby každý doktorand
musel pred obhajobou záverečnej práce publikovať min. 1 výstup kategórie B ako
prvý, korešpondenčný autor, možno uvažovať nad zavedením kritéria A výstupu
(aspoň ako spoluautora).
- uvažovať o sprísnení plnenia publikačných kritérií doktorandov. Minimálne
publikačné požiadavky, ktoré platia v súčasnosti už nie celkom zodpovedajú
aktuálnym kritériám na doktoranda.
- uvažovať nad vytvorením mechanizmu post doc miest pre schopných doktorandov
(domácich, alebo zahraničných) na 1-2 roky, ktorí by tak mali možnosť publikovať
všetky výsledky práce. Ak by sa vytvorili 2-3 post doc miesta na fakulte, možno by aj
doktorandi boli viac motivovaní na sebe pracovať.
- vytvorenie mechanizmu vyhľadávania a ocenenia (aspoň morálneho) najvýkonnejších
pracovníkov vo výskume (napríklad jednotlivec, tím, pracovník do 35 rokov a
doktorand).

3. Postavenie vedeckovýskumnej
v medzinárodnom meradle


práce

pracovísk

FAPZ

SPU

Témy a pracoviská FAPZ najkompatibilnejšie s prioritnými oblasťami EÚ

KGPB
1. Téma: Genomické indikátory diverzity pinzgauského dobytka
Väzba témy na projekty: APVV- Sk-AT-2015-0016
Koordinátor /riešiteľ: doc.Ing.Radovan Kasarda,PhD.
KŠZ
1. Téma: 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
V oblasti včelárstva bolo KHMHZ exkluzívnym partnerom európskych projektov
Smartbees, COLOSS a SUPER-B zameraných na vitalitu a diverzitu včelstiev a
alternatívnych opeľovačov v Európe. Pracovisko kompatibilné s výzvou SFS-07-2018
(Horizont 2020) „Making European beekeeping healthy and sustainable“.
KFR
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Pracovisko kompatibilné s prioritnou oblasťou výskumu Horizon2020 „Excelentná veda“,
konkrétne s výzvou vrámci Horizon-u 2020 „INFRAIA-01-2016-2017 Integrating activities
for advanced communities“ a s typom projektu: RIA Research and Innovation action.


Aktuálna účasť na rámcových programoch EÚ

1. Názov projektu: EMPHASIS (European Multi-environment Plant pHenotyping
And Simulation InfraStructure)
Typ projektu: 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
2. Názov projektu: European Plant Phenotyping Network 2020 (EPPN2020)
Program: Horizon 2020
Typ projektu: RIA Research and Innovation Action
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Francois Tardieu (INRA Montpellier,
France)
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 SPU v Nitre
Obdobie riešenia: 2017 - 2021
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): konzorcium pozostávajúce celkovo z 22
partnerských inštitúcií vrátane SPU v Nitre pochádzajúcich z 18 členských štátov EU.
3. Názov projektu: Education of young scientist in ecologically friendly agriculture
through wb6-v4 networking (eduvis)
Typ projektu: Visegrad fund
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Dejana Pankovic (Educons University,
Srbsko)
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (doc. Ing.
Marek Živčák, PhD., Ing. Marek Kovár, PhD.), Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU v
Nitre
Obdobie riešenia: 2018 - 2019
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): konzorcium pozostávajúce celkovo z 5
partnerských inštitúcií a krajín Visegrádu (Poľsko, Maďarsko, SR, Srbsko, ČR).



Zapojenie do medzinárodných sietí – charakteristika výskumu

IOBBB
Názov siete: AgroBioNet - http://agrobionet.uniag.sk/sk/agrobionet
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Vytvorená sieť zabezpečuje aktívny rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblastiach
podpory zvyšovania potravinovej bezpečnosti, rozširovanie a využívanie druhov rastlín
pre zlepšovanie zdravia obyvateľstva, zabezpečenie remediácie prírodných zdrojov a
životného prostredia, zlepšovanie sociálno-ekonomického rozvoja vidieka ako základne
pre uchovanie krajiny, vytváranie podmienok pre rozvoj regionálnej ekonomiky a
podpory malých, mladých a rodinných farmárov; vytvárania príležitostí pre rozvoj malých
a stredných poľnohospodárskych podnikov, vytvárania pracovných príležitostí pre
šľachtenie množenie a pestovanie nových druhov, zabezpečovanie transféru poznatkov
pre poľnohospodársku a potravinársku verejnosť, zvyšovanie znalostí vidieckeho
obyvateľstva pre uplatňovanie zdravej výživy.
Partneri: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Národná Botanická záhrada
M, M, Gryshka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina – Viac ako 30
inštitúcií a vyše 230 expertov z 12 krajín
Koordinátor z Inštitútu: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc,
Prínos siete – výsledky a výstupy:
a) Spoločná medzinárodná konferencia „Сучасні аспекти збереження здоров’я
людини“, 13. – 14. apríla 2018, Kvitka Poloniny, Ukrajina, Organizátori: Národná
úniverzita v Uzhorode, SPU v Nitre, Garant za Ukrajinu prof. Oxana Ganych
Garant za SPU v Nitre doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
a) Ukončený medzinárodný vzdelávací projekt s finančným zabezpečením z Agentúry
Vyšehradský fond pod názvom „21640443 FarmersEduca-Neglected and
Underutilized Species in the Socio-Economic Rural Development, na príprave
a realizácií ktorého sa podieľalo 63 expertov zo 6 krajín;
b) Spracovanie 24 prednášok pre 2 špecializované kurzy pre ukrajinských farmárov (a
najmenej 100 slajdov);
c) Realizácia kurzov pre 45 ukrajinských farmárov v Kvitka Polonine;
d) Spracovanie a vydanie 12 odborných publikácií v ruskom jazyku v e-forme (a 10
AH);
e) Spracovanie a vydanie viacjazyčného slovníka názvov rastlín vo vybraných
svetových jazykoch (20,5 AH);
f) Realizácia 4 medzinárodných výskumných projektov;
g) Príprava 2 nových medzinárodných projektov;
h) Prijatie 48 zahraničných účastníkov z 5 krajín na výskumné pobyty od 1 mesiaca po
10 mesiacov v celkovom rozsahu 78 mesiacov v rámci programov Vyšehradský
fond, SAIA, Bilaterálne zmluvy, Erasmus +, spoločné riešenie výskumných
projektov,
i) Spracovanie rukopisov 35 pôvodných vedeckých prác, z ktorých bolo už
publikovaných 27 prác, z toho 5 v systéme WOS a SCOPUS;
j) Ukončenie a uvedenie Zborníka vedeckých prác „Agrobiodiversity for improving
nutrition, health and life quality 2018 v systéme Open Journal do plnej prevádzky
s uverejnením 30 vedeckých publikácií od autorských kolektívov z 5 krajín.
http://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/index
k) Zapojenosť doktorandov: celkom 34 z toho zo zahraničia 32 a z FAPZ pri SPU
Nitra 2
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)
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Prínos siete (výsledky, výstupy): člen Riadiaceho výboru, príprava spoločných
publikácií
2. Názov resp. charakteristika siete: Medzinárodná vedecká včelárska spoločnosť
COLOSS
Partneri: zástupcovia 95 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.
KB
1. Názov resp. charakteristika siete: výskum invázne sa šíriacich druhov rastlín
Partneri:
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. Pavol Eliáš, PhD.
Väzba siete na projekty: VEGA 1/0083/16
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, T. Urfus, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Universita
Karlova, Praha, Česká republika
Koordinátor z katedry: Ing. Ľuba. Ďurišová, PhD.
Väzba siete na projekty: VEGA 1/0083/16
Prínos siete (výsledky, výstupy): zber dát v teréne, účasť na medzinárodných
konferenciách, príprava publikácie v impaktovom časopise.
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.
2. Názov resp. charakteristika siete: EPPN 2020 (European Plant Phenotyping Network
2020) – európska sieť pre fenotypovanie rastlín
Partneri: 21 európskych krajín + Austrália a Amerika celkovo s 29 fenotypovacími
inštaláciami
Koordinátor z katedry: prof. Marián Brestič
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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.
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: Podpora aktivít občianskych združení a praxe.
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): spolupráca v oblasti mikroRNA markérov stresu s
Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín, Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV v
Nitre
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): 2017; spoluriešenie medzinárodného projektu v rámci
Dunajskej stratégie; spoločná výskumná činnosť
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5. Názov resp. charakteristika siete: COST Aprovechamiento de las bondades
medicinales y nutricionales de la jícama y estudio etnobotánico de plantas medicinales en
la provincia de Imbabura, Ecuador Dra. Salomé Gordillo Alarcón;
Partneri: Doc. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Koordinátor z katedry: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Väzba siete na projekty: COST
Prínos siete (výsledky, výstupy): 2017; spoluriešenie medzinárodného projektu,
spoločná výskumná činnosť. Doba realizácie projektu: 2015-2018
6. Názov resp. charakteristika siete: COST DS-2016-0051 Genomics, transcriptomics,
digestomics and a mouse allergy of sensitization to allergenic lipid transfer proteins
Partneri:
Koordinátor z katedry: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Väzba siete na projekty: COST výskumný, mobility
Prínos siete (výsledky, výstupy): spoluriešenie medzinárodného spoločná výskumná
činnosť. Doba realizácie projektu :2017 – 2018


Medzinárodná vedecko–technická spolupráca
(MVTS APVV, resp. medzinárodná spolupráca na báze medzivládnych dohôd;
medzinárodná spolupráca na báze medziinštitucionálnych zmlúv)
IOBBB
Charakteristika spolupráce: Výskumné pobyty popredných výskumných pracovníkov z
významných zahraničných výskumných a vzdelávacích inštitúcií na základe pozvania
Forma spolupráce: Vyhľadávanie, nadväzovanie vzťahov a vytvorenie podmienok pre
prijímanie popredných výskumných pracovníkov z významných zahraničných
výskumných a vzdelávacích inštitúcií na výskumné pobyty v rámci uzatvorených
bilaterálnych zmlúv medzi krajinami na náklady grantov z MŠVVŠ SR.
Partneri: Výskumné a vzdelávacie inštitúcie Ruskej federácie, Moldavska, Ukrajiny,
Bulhárska,
Koordinátor z katedry: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
V roku 2018 absolvovali výskumné pobyty 2 pracovníčky z Ruskej federácie a 2
pracovníčky z Ukrajiny
KŠZ
Názov resp. charakteristika spolupráce: Bilaterálna spolupráca s VÚŽV Praha –
Uhříněves, ktorej výstupom sú spoločné publikácie
Forma spolupráce: Dlhodobá spolupráca na nezmluvnom podklade
Partneri: Prof. Ing. Jozef Přibyl, DrSc. Ing. Michal Milerski, PhD.
Koordinátor z katedry: doc. Milan Margetín, PhD.
KFR
Názov resp. charakteristika spolupráce: bilaterálny projekt MVTS medzi SR a
Francúzskom SK-FR-2017-0007 : Optimalizácia automatizovaného fenotypovania
zameraného na environmentálnu odolnosť plodín využitím interdisciplinárnych prístupov
Forma spolupráce: MVTS pri APVV MŠ SR
Partneri: Delphin University, Anje, Francúzsko
Koordinátor z katedry: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
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4. Štruktúra vedeckovýskumných projektov a najvýznamnejšie dosiahnuté
výsledky
Grantová úspešnosť v r. 2018
 Podané /financované granty VEGA: 6/2
 Podané/financované projekty KEGA: 7/2
 Podané/financované projekty APVV: 3/2
 Podané/financované projekty MVTS: 1/0
 Podané/financované medzinárodné projekty: Analýza VVČ v r. 2018


Prehľad domácich projektov – končiacich v roku 2018 (VEGA, KEGA, APVV,
MVTS)

Projekty KEGA končiace v roku 2018
1. Číslo a názov projektu: KEGA 014SPU-4/2016. Modernizácia výučby Pôdoznalectva
na SPU Nitra
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Obdobie riešenia: 2016-2018
Výsledky: Cieľom projektu bolo riešenie teoretického a praktického zabezpečenia
výučby na Katedre pedológie geológie FAPZ, SPU Nitra. Katedra zabezpečuje všetky tri
stupne vysokoškolského vzdelávania, ktoré si vyžaduje modernizáciu a prestup nových
poznatkov do informačných zdrojov. V rámci riešeného projektu bolo publikovaných
množstvo inovačných prác, ktoré slúžia nielen študentom SPU Nitra, ale aj ostatnej
odbornej verejnosti. V rámci projektu bola vydaná 1 komplexná vysokoškolská učebnica
"Pôdoznalectvo", 2 komplexné učebné texty "Návody na cvičenia z Pôdoznalectva" a v
rámci modernizácie výučby boli pripravené 3 multimediálne prezentácie zo základných
kapitol Pôdoznalectva
Projekty VEGA končiace v roku 2018
1. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0723/15 Zlepšenie nutričnej kvality živočíšnych
produktov zvýšením obsahu bioaktívnych mastných kyselín využitím naturálnych krmív
a druhotných surovín s dôrazom na bezpečnosť a udržateľnosť.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Obdobie riešenia: 2015-2018
Výsledky: publikácie v indexovaných (4 CC práce, 7 SCOPUS) a neidexovaných
vedeckých časopisoch, 2 vedecké monografie, obhájené 2 PhD. práce.
2. Číslo a názov projektu: VEGA 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
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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: VEGA 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: Sledovala sa úroveň kontaminácie voľne žijúce zveri, rýb a včiel v
orografickom celku pohoria Tríbeč. V prípade voľne žijúcej zveri môžeme divinu
sledovaných druhov považovať za bezpečnú potravinu, avšak zdravotné riziko hrozí pri
konzumácii jedlých vnútornosti. U rýb z rieky Nitry a rieky Žitavy sa zistili nadlimitné
hodnoty obsahu ťažkých kovov nielen vo vnútornostiach, ale aj vo svalovine a z tohto
dôvodu neodporúčame ich konzumáciu. Rybársky manažment je potrebné realizovať len
systémom „chyť a pusť“.
4. Číslo a názov projektu: VEGA 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: Počas riešenia projektu bol realizovaný zber vzoriek vybraných zástupcov čeľ
Rosaceae z vybraných lokalít na Slovensku a v Maďarsku. Uskutočnila sa i excerpcia
údajov viacerých taxónov (Aira caryophylea, A. elegans Melica altissima, Polygonum
arenarium, Tripolium pannonicum) z herbárových zbierok na Slovensku, v Českej
republike a v Maďarsku. V rámci terénneho výskumu sa podarilo zaznamenať niekoľko
významných nálezov vzácnych druhov (napr. Peucedanum arenarium, doteraz známa
jediná recentná lokalita v SR; Ludwigia palustris nájdená na Slovensku po 60 rokoch).
Viaceré výsledky projektu boli publikované v impaktových časopisoch resp.
v monografických publikáciách (2x WOS, 10x SCOPUS, 1 monografia, 1 kapitola v
monografii).
5. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0364/15 Biologicko-etologické vplyvy pôsobiace na
výrobu mäsa s požadovanými vlastnosťami (VEGA)
Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Obdobie riešenia: 2015 – 2018
Výsledky: V rámci riešenia bol vytvorený postup tvorby nového úžitkového typu ošípanej
na báze plemien biela ušľachtilá a mangalica. Uvedený typ dosahuje vo výkrme
porovnateľné výsledky s komerčnými plemenami ošípaných, pričom sa výrazne zlepšili
fyzikálno-chemické a technologické vlastnosti mäsa. Na základe výsledkov bol
vypracovaný nový postup výkrmu jahniat, s dosiahnutím vysokej kvality mastných
kyselín. Vo výkrme teliat boli dosiahnuté komplexné výsledky kvality mäsa teliat
holštajnského dobytka pre ich komerčné využitie v podmienkach Slovenska. Boli
vytvorené nové modely hodnotenia temperamentu koní.
6. Číslo a názov projektu: VEGA 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
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Výsledky: Kvantifikoval sa podiel vermikompostu v pestovateľskom substráte ktorý
pozitívne pôsobil na tvorbu fytomasy koreňovej zeleniny (reďkovka a mrkva). Taktiež sa
zistilo koľko dážďoviek je vhodné mať v objeme 10 litrov substrátu, resp. aký majú
dážďovky vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne parametre pestovaných rastlín.
7. Číslo a názov projektu: VEGA č. 1/0923/16 Inovatívne prístupy zlepšenia
fotosyntetickej výkonnosti strategických plodín v meniacich sa podmienkach prostredia
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Obdobie riešenia: 2016 - 2018
Výsledky: V sérii pokusov v kontrolovaných laboratórnych podmienkach boli aplikované
nanočastice striebra resp. zinku na mladé rastliny vo vegetatívnom štádiu rastu a robila sa
komplexná analýza funkčnosti fotosyntetického aparátu z hľadiska možností zvýšenia
fotosyntetickej výkonnosti, resp. odolnosti voči stresom prostredia. Testy pokračujú na
rôznych druhoch rastlín.
Projekty MVTS končiace v roku 2018
Projekty APVV končiace v roku 2018


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

Projekty VEGA pokračujúce v roku 2018
1. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0136/17, Úloha biouhlia v zlepšovaní štruktúrneho
stavu pôd.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Obdobie riešenia: 2017-2019
Výsledky: V rámci riešenia projektu bolo doposiaľ publikovaných 19 prác, z toho : 9 krát
príspevky v domácich i zahraničných vedeckých časopisoch indexovaných v databázach
WoS, Scopus, Current content, 4 krát príspevky na zahraničných konferenciách, 1 krát
príspevok na domácej konferencii, 4 krát domáci vedecký časopis neindexovaný, 1 krát
zahraničný vedecký časopis neindexovaný.
2. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0724/16 Využitie nepriamych úžitkových vlastností
pri zvyšovaní produkcie hospodárskych zvierat (VEGA)
Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing. Peter Strapák, PhD.
Obdobie riešenia: 2016 – 2019
Výsledky: V rámci riešenia projektu sme získali originálne výsledky hodnotenia
pohybovej aktivity a prežúvania dojníc vo vzťahu k vyhľadávaniu ruje plemenníc.
S využitím technického zariadenia Heatime RuminAct sme hodnotili celkom 208
plemenníc holštajnského plemena s celkovým počtom 634 pohlavných cyklov s výskytom
ruje. 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
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ruje došlo k opätovnému zvýšeniu celkového času prežúvania dojníc za 24 hod., na úroveň
porovnateľnú s referenčným obdobím pred rujou.
3. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0818/16 Analýza produkčných a kvalitatívnych
parametrov mäsa ošípaných plemena mangalica a výkonnosti Slovenského teplokrvníka
(VEGA)
Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Obdobie riešenia: 2016 – 2019
Výsledky: Analyzovali sme produkčné a kvalitatívne parametre plemena mangalica
v troch chovoch, kde boli zvieratá chované v dvoch chovoch extenzívne a v jednom chove
intenzívne. Analyzovali sme doposiaľ 60 ks ošípaných. Hodnotili sme aj výkonnosť
slovenského teplokrvníka v podmienkach Národného žrebčína Topoľčianky, kde sme
analyzovali výsledky 30 športových koní.
4. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0742/17 Genetické hodnotenie parkúrového skákania
a diverzity koní s využitím genomických informácií plemien národného významu na
Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Obdobie riešenia: 2017 - 2020
Výsledky: Hlavnou výhodou genomickej selekcie je v porovnaní s tradičnými metódami
skrátenie generačného intervalu. Hoci je vo spoľahlivosť genomickej selekcie zatiaľ nižšia,
očakávaný je vyšší genetický zisk. Prevencia príbuzenského párenia je veľmi významná vo
všetkých populáciách koní, odhady inbrídingu zalžené na rodokmeňoch a spoločných
predkoch sú v porovnaní s genomickými predpoveďami nepresné.
5. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0325/17 „Optimalizácia agronomickej biofortifikácie
poľných plodín selénom z hľadiska jeho dávky, formy, spôsobu a termínu aplikácie v
rozdielnych agroklimatických podmienkach“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Obdobie riešenia: 2017 - 2020
Výsledky: Projekt v druhom roku riešenia. Priebežne spracovávané výsledky
experimentov a ich publikovanie na vedeckých konferenciách.
6. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0530/18 „Výskum produkcie významných druhov
poľných plodín v klimaticky meniacich sa podmienkach“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc
Obdobie riešenia: 2018 – 2020
Výsledky: Projekt je v prvom roku riešenia a výsledky sú v štádiu vyhodnocovania.
7. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0821/17 Moderné nástroje pre hodnotenie
produkčných vlastností a tolerancie genetických zdrojov plodín na environmentálne stresy
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Obdobie riešenia: 2017 - 2019
Výsledky: V prvom roku riešenia boli v jarnom vegetačnom období realizované
pravidelné poľné merania a odbery, ako aj nádobové vegetačné pokusy na kolekcii
genotypov pšenice. Boli testované rýchle metódy hodnotenia fyziologických znakov, ktoré
budú korelované s výsledkami štandardných fyziologických analýz.
8. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0849/18 Využitie repelentov v ochrane rastlín proti
vybraným škodcom a zhodnotenie ich vplyvu na necieľové druhy hmyzu
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Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Cagáň Ľudovít, Prof. Ing. CSc.
Obdobie riešenia: 2018-2021
Výsledky: Preštudovali sme možnosti využitia repelentných látok Založili sa chovy
hmyzu, uskutočnil sa zber hmyzu v teréne, nakúpili sa repelentné látky a esenciálne oleje.
V blízkom čase plánujeme nakúpiť kvalitný olfaktometer.
Projekty KEGA pokračujúce v roku 2018
1. Číslo a názov projektu: KEGA 021SPU-4/2017 Inovácia študijného programu
hipológia a spracovanie modernej vysokoškolskej učebnice Chov koní (KEGA)
Zodpovedný riešiteľ: prof.Ing. Marko Halo, PhD.
Obdobie riešenia: 2017 – 2019
Výsledky: Počas obdobia riešenia projektu bol realizovaný zber a spracovanie podkladov
do pripravovanej vysokoškolskej učebnice. Študovali sme rôzne chovateľské postupy v
oblasti chovu a testovania výkonnosti koní. Dôležitou časťou spracovania učebnice je zber
fotodokumentácie, ktorá poukazuje graficky na rôznorodé modely chovu. V období
riešenia projektu sme realizovali 3 odborné semináre, zamerané na problematiku chovu
koní. Významným výstupom je zborník vedeckých prác z problematiky chovu koní.
2. Číslo a názov projektu: KEGA 016SPU-4/2017 Vysokoškolská učebnica Kŕmenie
prežúvavcov a neprežúvavcov
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Obdobie riešenia: 2017-2019
Výsledky: v predposlednom roku riešenia projektu KEGA bola spracovaná a vydaná
vedecká monografia (Gálik et al.: Krmivá vo výžive prežúvavcov a neprežúvavcov) ako
podporná publikácia hlavného výstupu. Bola spracovaná a odborne posúdená obsahová
náplň rukopisu vysokoškolskej učebnice. Jednotlivé kapitoly boli rozdelené medzi členov
riešiteľského kolektívu. V poslednom roku riešenia projektu budú kapitoly finálne
upravené a rukopis bude zaslaný na posúdenie oponentom a následne vydaný vo
vydavateľstve SPU.
3. Číslo a názov projektu: KEGA 013SPU-4/2018 Vysokoškolská učebnica Chov hydiny
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Obdobie riešenia: 2018 - 2020
Výsledky: Cieľom projektu je obsahová aktualizácia výučby a spracovanie po obsahovej
stránke modernej, pre študenta zaujímavým, zrozumiteľným spôsobom spracovanej
vysokoškolskej učebnice. Zámerom projektu je obsahová integrácia a diverzifikácia
vysokoškolského štúdia problematiky predmetov týkajúcich sa chovu hydiny pre dennú aj
externú formu štúdia, bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa vzdelávania. Cieľom projektu
je unifikácia výučby dotknutých disciplín s využitím najnovších poznatkov vedného
odboru Špeciálna živočíšna produkcia. Do projektu budú zapojení aj odborníci z Českej
republiky a Poľska a na základe tejto spolupráce bude učebnica kompatibilná s
učebnicami z iných vyspelých krajín.
Projekty APVV pokračujúce v roku 2018
1. Číslo a názov projektu: APVV-15-0721 Inovatívne fenomické prístupy hodnotenia
genetických zdrojov pšenice pre zlepšovanie produkcie a adaptability na klimatické
extrémy
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Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Obdobie riešenia: 2016 - 2019
Výsledky: V prvom a čiastočne druhom roku riešenia projektu sa z pôvodných 100
genotypov pšenice poskytnutých z NPPC-VURV v Piešťanoch vyselektovalo na základe
predselekčných ekofyziologických testov 25 rozdielne reagujúcich genotypov, ktoré sa
budú ďalej testovať novou technológiou automatizovaného fenotypovania s cieľom
komplexne ich charakterizovať z hľadiska ich potenciálne zaujímavých znakov tolerancie
na sucho a termostability, resp. z hľadiska ekostability v podmienkach dlhodobého sucha
alebo kombinanovaného stresu (sucho x vysoká teplota) a vyselektovať najvhodnejšie
genotypy pre ich ďalšie využitie do šľachtenia.
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-15-0072 Geneticke a epigenetické faktory produkcie
ovčieho mlieka na Slovensku.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Obdobie riešenia: 2016-2020
Výsledky: V roku 2018 bola riešená problematika vzťahov vysokého počtu somatických
buniek (PSB) v mlieku a prítomnosti mastitídnych patogénov v mliečnej žľaze bahníc na
úrovni polovíc vemena. Hodnotila sa aj elektrická vodivosť mlieka. Výsledky
jednoznačne poukazujú na skutočnosť, že vysoký PSB mlieka je možné považovať za
základný ukazovateľ zdravotného stavu mliečnej žľazy v praxi.
4. Číslo a názov projektu: APVV-16-0170 Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna
ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Obdobie riešenia: 2017-2021
Výsledky: V druhom roku riešenia projektu boli realizované plánované experimenty
s kastrátmi baranov a športovými koňmi. Boli odobraté vzorky biologického materiálu,
ktoré sa postupne spracovávajú v laboratóriách KVZ. Boli spracované rukopisy 3 prác
pre publikovanie v CC časopisoch, priebežné výsledky boli publikované na domácich
a zahraničných vedeckých konferenciách.
5. 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: 1.7.2015 – 30.6.2019
Výsledky: Projekt je zameraný na analýzu vplyvu trofickej aktivity jelenej zveri na
produkčné parametre prirodzených obnovných prvkov lesných ekosystémov a možnosti
jej minimalizácie. Aplikácia rôznych typov ochrany drevín predstavuje rozdielnu úroveň
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ochrany drevín z hľadiska sezónnosti. Čiastkové výsledky poukazujú na vyššiu efektivitu
celoročných, mechanických systémov ochrany.
6. Číslo a názov projektu: APVV Genomické indikátory mimojadrovej DNA ako zdroj
živočíšnej diverzity pre šľachtenie zvierat.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Nina Moravčíková, PhD.
Obdobie riešenia: 2018 - 2021
Výsledky: Boli potvrdené signály selekcie v regiónoch DNA zodpovedných za adaptáciu
a prirodzenú imunitnú odpoveď u dobytka ako výsledok korelovanej selekčnej odpovede
s cieľom zachovania fitnes. V porovnaní s konvenčnými plemenami sa frekvencie alel
významne líšia. Z hľadiska udržateľnosti budú populácie s lepšou imunitnou odpoveďou
na podmienky prostredia predstavovať ekonomickú výhodu pre chovateľa.

Projekty MVTS pokračujúce v roku 2018
1. Číslo a názov projektu: UK/SR/SPU6/14 MVTS Využitie tradičných, menej známych
a málo využívaných druhov pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života
Koordinátor za Slovenskú republiku: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Riešiteľské pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, FAPZ
Koordinátor za Ukrajinu: Mgr. Olga Grygorieva, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Národná Botanická záhrada M. M. Gryshka pri Národnej
ajadémií vied Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina
Finančné zabezpečenie: 21.000 € (vo forme pridelených štipendií z rôznych agentúr
a zdrojov pre zapojených zahraničných výskumných pracovníkov)
Zapojenosť doktorandov do projektu: 7
Obdobie riešenia: 2014 – 2020
2. Číslo a názov projektu: UK/SR/SPU7/08 MVTS Hospodárska hodnota včelej pergy
Zodpovedný vedúci projektu: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Riešiteľské pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, FAPZ
Koordinátor za Ukrajinu: prof. Valeryi Brovarskyi, DrSc.
Riešiteľské pracovisko: Národná univerzita prírodných a environmentálnych vied
Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina
Finančné zabezpečenie: 12.000 € (vo forme pridelených štipendií z rôznych agentúr
a zdrojov pre zapojených zahraničných výskumných pracovníkov)
Zapojenosť doktorandov do projektu: 3
Obdobie riešenia: 2015 – 2020
3. Číslo a názov projektu: MD/SR/SPU1/15
MVTS Vývoj bioregulátorov a
biopesticídov
Zodpovedný vedúci projektu: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Riešiteľské pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, FAPZ
Koordinátor za Ukrajinu: prof. Raisa Ivanova, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Inštitút genetiky, fyziológie a ochrany rastlín, Kišinev,
Moldavsko,
Finančné zabezpečenie: 6.000 € (vo forme pridelených štipendií z rôznych agentúr
a zdrojov pre zapojených zahraničných výskumných pracovníkov)
Zapojenosť doktorandov do projektu: 2
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Obdobie riešenia: 2015–2020
4. Číslo a názov projektu: RF/SR/SPU1/12 MVTS Morfologická charakteristika peľu
Zodpovedný vedúci projektu: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Riešiteľské pracovisko: Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti, FAPZ
Koordinátor za Ruskú federáciu: Mgr. Svetlana Motyleva, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Celoruský výskumný ústav záhradníctva pre šľachtenie,
agrotechnológie a škôlkárstva, Ruská federácia
Finančné zabezpečenie: 9.000 € (vo forme pridelených štipendií z rôznych agentúr
a zdrojov pre zapojených zahraničných výskumných pracovníkov)
Zapojenosť doktorandov do projektu: 8
Obdobie riešenia: 2012 – 2020



Projekty riešené v kooperácii s inými pracoviskami
(čiastkové úlohy z projektov kde vedúcim projektu nie je pracovník FAPZ)
1. 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: Pokračoval monitoring a zber vegetačných dát v oblasti Panónskej panvy
(Maďarsko, Slovensko). Boli publikované výsledky terénneho výskumu (1x SCOPUS).
2. Číslo a názov projektu: APVV-15-0156 Genomická selekcia obilnín na
suchovzdornosť
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: doc. RNDr. Miroslav Švec,
CSc. UK, Bratislava
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Názov čiastkovej úlohy: Genomická analýza a využitie DNA markérov v hodnotení
pšenice
Obdobie riešenia: 2016 - 2020
Výsledky: V treťom roku riešenia projektu pokračovali na spoluriešiteľskom pracovisku
analýzy molekulárnej charakteristiky záujmových odrôd pšenice. Boli dokončené analýzy
tvorby molekulárnych profilov DNA markérmi, bola uskutočnená metagenomická analýza
analyzovaných odrôd pšenice a začala sa optimalizácia aplikácie miRNA markérov.



Projekty štátnych objednávok
-



Vedecko-technická spolupráca s praxou
IOBBB
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1. Názov projektu: Aplikácie využitia prírodných minerálov biologického pôvodu
a jeho produktov v poľnohospodárstve
Zodpovedný riešiteľ projektu, pracovisko: doc. Ing. Ján Brindza, CSc. IOBBB
Riešitelia z pracoviska FAPZ: IOBBB (19%)–KGŠR (22%)–KTEKP (23%)–KRV
(15%)– ostatné pracoviská (21%)
Partneri (mená a pracoviská): Geokomplex s.r.o, Bratislava
Predmet zmluvy (projektu): základný a aplikovaný výskum
Spolufinancovanie zo strany partnera (Eur): cca 60 tis. € ročne
Obdobie riešenia: od roku 2015
Výsledky: výskumná problematika je riešená formou zmluvného výskumu bez
zverejňovania dosiahnutých výsledkov
KAVR
Názov projektu (spolupráce): Zmluva o dielo
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc,
KAVR
Riešitelia z pracoviska FAPZ: prof. Peter Kováčik, CSc., Ing. Andrea Vlčková, Marta
Kollárová
Partneri (mená a pracoviská): ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, SR
Číslo zmluvy, zmluvné strany: Reg.č. 50/2018/SPU
Predmet zmluvy (projektu): Realizácia nádobových pokusov
Spolufinancovanie zo strany partnera (Eur): 3 471,29 € bez DPH, čo je 4 165,55 €
s DPH Obdobie riešenia: 2018
Výsledky: Zistenie vplyvu Vinázy na parametre pôdy a parametre modelovej plodiny.
Vypracovanie odporúčania použitia.
KGŠR
1. Názov projektu: Aplikácie využitia prírodných minerálov biologického pôvodu
a jeho produktov v poľnohospodárstve
Zodpovedný riešiteľ projektu, pracovisko: doc. Ing. Ján Brindza, CSc. IOBBB
Riešitelia z pracoviska FAPZ: KGŠR (22%)
Partneri (mená a pracoviská): Geokomplex s.r.o, Bratislava
Predmet zmluvy (projektu): základný a aplikovaný výskum
Spolufinancovanie zo strany partnera (Eur): cca 60 tis. € ročne
Obdobie riešenia: od roku 2015
Výsledky: výskumná problematika je riešená formou zmluvného výskumu bez
zverejňovania dosiahnutých výsledkov
KHMHZ
1. Názov projektu (spolupráce): Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridoru
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Riešitelia z pracoviska FAPZ: Ing. Martin Fik, PhD., doc. Ing. Ivan Stráňai, CSc.
Partneri (mená a pracoviská): MVE Želiezovce s.r.o.
Číslo zmluvy, zmluvné strany: 720/SPU/2017
Predmet zmluvy (projektu): Monitoring funkčnosti SO 102 Biokoridor
Spolufinancovanie zo strany partnera (Eur): 31200,- €
Obdobie riešenia: 2017 – 2020
Výsledky: Projekt je v prvom roku monitoringu, kde sme počas neresových migrácií v
jarnom období označili skupinovým značením 362 ks rýb patriacich k 15 druhom. Ku
30.6.2018 bolo v odlovnom zariadení zaznamenaných 2242 ks rýb patriacich k 19
druhom. Z tohto pohľadu sa navrhnutý rybovod javí ako funkčný.
KRV
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1. Názov projektu (spolupráce): Charakteristika a aplikácie produktov alginitu v
poľnohospodárstve 2018. VE17-05 „Vplyv koncentrátov alginitu na produkčný proces a
kvalitu generatívne množených druhov“.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Riešitelia z pracoviska FAPZ: Ing. Dávid Ernst, PhD., Ing. Gabriela Tkáčová, Mário
Szabo
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,Obdobie riešenia: 2015 – 2018
Výsledky: Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že aplikáciou
prípravkov na báze polysulfidov (Sulka) boli pozitívne ovplyvnené viaceré ukazovatele
rastovo-produkčného procesu trávnikového porastu všetkých sledovaných druhov –
mätonoh trváci, lipnica lúčna, kostrava červená. Z použitých prípravkov sa najlepší
účinok dosiahol pri prípravku 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. Najnižšia efektivita pri použití 1,5 % roztoku
sa prejavila pri Sulke N so 6 aplikáciami počas vegetácie. Z hľadiska rastovoprodukčného procesu sa vhodnejšia ukázala aplikácia koncentrovanej Sulky NKS+ 4x
za sezónu.
KVZ
1. Názov projektu (spolupráce): Rozbory krmív
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu, pracovisko: doc. Ing. Branislav Gálik,
PhD., KVZ
Riešitelia z pracoviska FAPZ: Katedra výživy zvierat
Partneri (mená a pracoviská): Farma Bukovina, Agro Ladzany, s.r.o., JK Napoli
Šamorín, s.r.o., Biomin Slovensko, s.r.o., Fedagro Michalovce, s.r.o., PD Žemberovce,
Euroseb Sebechleby, s.r.o., Linagri, s.r.o., Bratošovice na Morave (ČR).
Číslo zmluvy, zmluvné strany: (P-102-0011/18)
Predmet zmluvy (projektu): analýzy krmív a živočíšnych produktov
Spolufinancovanie zo strany partnera (Eur): 1821 eur bez DPH
Obdobie riešenia: 2018
Výsledky: poradenská činnosť pre praktické podmienky chovu zvierat, rozšírenie
krmivárskej databázy na katedre.

5. Finančné zabezpečenie výskumných projektov v roku 2018


finančné prostriedky z agentúr VEGA a KEGA
celkový objem = 202 076 Eur
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na 1 tvorivého pracovníka v r. 2018 = 2 021 Eur
finančné prostriedky z APVV
celkový objem = 311 181 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2018 = 3 112 Eur
finančné prostriedky z medzinárodných grantov
celkový objem = 52 530 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2018 = 525 Eur
suma zahraničných a štátnych grantov
celkový objem = 829 843 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2018 = 8 298 Eur

6. Publikačná činnosť a informačné zabezpečenie VVČ
ADC LI, Xiangnan N. - BRESTIČ, Marián - TAN, Dun Xian - ŽIVČÁK, Marek - ZHU,
Xiancan - LIU, Shengqun - SONG, Fengbin - REITEL, Russel J. - LIU, F. Melatonin
alleviates low PS I-limited carbon assimilation under elevated CO2 and enhances the cold
tolerance of offspring in chlorophyll b-deficient mutant wheat. In Journal of Pineal Research.
ISSN 0742-3098, 2018, vol. 64, iss. 1, article e12453.IF: 11,613

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

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
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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 2017: 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: vedecký časopis open access, peer-reviewed. Náplňou časopisu je
publikovanie pôvodných vedeckých prác, prehľadových štúdií, predbežných oznámení
a prác prezentovaných na vedeckých konferenciách. Publikované sú práce z oblastí
poľnohospodárskych vied, živočíšnej produkcie, rastlinnej produkcie, voľne žijúcej zvery,
entomológie, včelárstva, poľnohospodárskej ekonómie, environmentu, vidieckeho rozvoja
a príbuzných vied.
Jazyk: anglický / lokálne jazyky členských krajín (SK, CZ, HR, HU, SRB, RO, BG, PL)
Databázy v ktorých je časopis indexovaný: SCOPUS, AGRICOLA, AGRIS, CAB
Abstracts, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, Portal of Scientific Journals of Croatia,
Zootechnical Records, Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
IF alebo iné indexy časopisu v roku 2017: SJR 0.195 (2016), 4th Quartile.
3. Názov časopisu: Agrochémia
Vychádza od: 2006
Periodicita vydávania: 6-mesačný interval
Počet publikácií ročne: 2
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 2017: 4. Názov periodika: Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality
https://agrobiodiversity.uniag.sk/scientificpapers/index - Open Access publication
Vychádza od: 2015 v tlačenej forme od 2017 Open Access publication
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie
a potravinových zdrojov v koordinácií IOBBB a Národná Botanická záhrada M. M.
Gryshka pri Národnej akadémii vied Ukrajiny, Kyjev, Ukrajiny.
Periodicita vydávania: 1 krát ročne
Počet vydaných publikácií ročne: najmenej 100 – v roku 2017 - 102
Obsahové zameranie: Zborník vedeckých publikácií – „expresný“ priestor pre
prezentáciu predovšetkým krátkych vedeckých prác, výsledkov z riešených výskumných
projektov, výskumných pobytov výskumných pracovníkov ale aj doktorandov a študentov
s registráciou ISBN a ISSN a v systéme „doi“ orientovaných na uchovanie a využívanie
agrobiodiverzity.
Jazyk: slovenský, anglický, ruský, ukrajinský
Databázy v ktorých je časopis indexovaný: IF alebo iné indexy časopisu v roku 2017: –
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9. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce
Medzinárodné podujatia alebo podujatia s medzinárodnou účasťou
IOBBB
1. Názov podujatia: „Сучасні аспекти збереження здоров’я людини“,
Organizujúci subjekt: Národná univerzita v Užhorode, Garant prof. Oxana Ganych
SPU v Nitre, Garant doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Ján Brindza, CSc. Ing. Jana Šimková + 5 pracovníkov
z iných pracovísk SPU v Nitre
Dátum konania podujatia: 13. – 14. apríla 2018, Kvitka Poloniny, Ukrajina,
Prezentácia výsledkov:
AFC01
MŇAHONČÁKOVÁ, Erika - PÉTEROVÁ, Noemi - ŠIMKOVÁ, Jana - BRINDZA,
Jan. Antioxidačná aktivita požltu farbiarského (Carthamus tinctorius L.). In Sučasni aspekty
zberežennja zdorovja ljudyny. 1. vypusk 395 s. ISBN 978-617-7333-57-8. Mižnarodna
miždyscyplinarna naukovo-praktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet,
2018, s. 186-189.
AFC02
GRYGORIEVA, Olga V. - KLYMENKO, Svitlana Valentynivna - HUDZ, Natalia PIÓRECKI, Narcyz - BRINDZA, Jan - GRYSHKO, M.M. Determination of volatile compounds of
fruits of american persimmon (Diospyros virginiana L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja
ljudyny. 1. vypusk 395 s. ISBN 978-617-7333-57-8. Mižnarodna miždyscyplinarna naukovopraktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2018, s. 183-186.
AFC03
ROŠKOVÁ, Miroslava - ŠIMKOVÁ, Jana - GRYGORIEVA, Olga V. - BRINDZA,
Jan. Hospodárska hodnota plodov ľuľka burbankovho (Solanum burbankii Bitter). In Sučasni
aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. 1. vypusk 395 s. ISBN 978-617-7333-57-8. Mižnarodna
miždyscyplinarna naukovo-praktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet,
2018, s. 190-192.
AFC04
HUDZ, Natalia - GRYCYNA, M. - MARIJ, Ch. - SVYDENKO, Ljudmyla Viktorivna
- GRYGORIEVA, Olga V. - BRINDZA, Jan - IVANIŠOVÁ, Eva. Salvia sclarea L. as a
prospective active substance of herbal medicinal products. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja
ljudyny. 1. vypusk 395 s. ISBN 978-617-7333-57-8. Mižnarodna miždyscyplinarna naukovopraktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2018, s. 10-14.
AFC05
EFTIMOVÁ, Zuzana - EFTIMOVÁ, Jarmila - BRINDZA, Jan. Obsah sekundárnych
metabolitov v tokajských esenciách. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. 1. vypusk
395 s. ISBN 978-617-7333-57-8. Mižnarodna miždyscyplinarna naukovo-praktyčna konferencija.
Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2018, s. 116-119.
AFC06
BRINDZA, Jan. Sociaľne fermerstvo - aľternatyvnyj variant dľa pokraščannja
charčuvannja , zdorovja ta jakosti žittja v siľskij miscevosti. In Sučasni aspekty zberežennja
zdorovja ljudyny. 1. vypusk 395 s. ISBN 978-617-7333-57-8. Mižnarodna miždyscyplinarna
naukovo-praktyčna konferencija. Užhorod : Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2018, s. 203-206.

KAVR
1. Názov podujatia: XXIV. 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: 162
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Otto Ložek, CSc., prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Dátum konania podujatia: 16.11.2018
Prezentácia výsledkov: 1 – vedecký článok vo vedeckom zborníku, 1 – prednesený referát
v pléne
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KEZ
KFR
1. Názov podujatia: medzinárodná konferencia IPAP 2018
Organizujúci subjekt: PSI Brno-Drásov
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Dátum konania podujatia: 2. – 5. septembra 2018
Prezentácia výsledkov: vyžiadaná prednáška (25 min.) na tému „Crop phenotyping at
SUA Nitra phenotyping facility
KGPB
1. Názov podujatia: 11th World Congres of Genetics Applied to Livestock Production
Organizujúci subjekt: WCGALP, University of Auckland, NZ
Účastníci z pracoviska: doc. Kasarda, Ing. Moravčíková, Ing. Kukučková
Dátum konania podujatia: 11.-16. 2. 2018
Prezentácia výsledkov: 1 prezentácia, 2 postery
2. Názov podujatia: 69th Annual Meeting of European Federation of Animal Production
Organizujúci subjekt: EAAP, APA Croatia
Účastníci z pracoviska: prof. Trakovická, doc. Kasarda, Ing. Moravčíková
Dátum konania podujatia: 27.-31. 8. 2018
Prezentácia výsledkov: 1 pozvaná prednáška, 3 prezentácie, 2 postery
3. Názov podujatia: 26th Animal Science Days
Organizujúci subjekt: KGPB, FAPZ, SPU Nitra
Účastníci z pracoviska: prof. Trakovická, prof. Kadlečík, doc. Candrák, doc. Kasarda,
Ing. Moravčíková, Ing. Bujko
Dátum konania podujatia: 26. - 28.9. 2018
Prezentácia výsledkov: 1 plenárna prednáška, 1 prezentácia, 3 postery
4. Názov podujatia: IX. Agrosym
Organizujúci subjekt: University of East Sarajevo, University of Beograd
Účastníci z pracoviska: prof. Trakovická, doc. Kasarda, Ing. Moravčíková
Dátum konania podujatia: 4. – 7. 10. 2018
Prezentácia výsledkov: 1 prezentácia, 2 postery
5. Názov podujatia: XVIIIth Genetic Days
Organizujúci subjekt: JCU České Budějovice
Účastníci z pracoviska: prof. Trakovická, doc. Kasarda, Ing. Moravčíková
Dátum konania podujatia: 18. – 20. 9. 2018
Prezentácia výsledkov: 1 prezentácia, 5 posterov
KGŠR
KHMHZ
1. Názov podujatia: Toxcon 2018
Organizujúci subjekt: Slovenská toxikologická spoločnosť SETOX, Ústav
experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Česká společnosť pro experimentální a
klinickou farmakologii a toxikologii
Účastníci z pracoviska: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
58

Dátum konania podujatia: 20. – 22. jún 2018
Prezentácia výsledkov: poster
2. Názov podujatia: Významné aspekty v chove raticovej zveri 2018
Organizujúci subjekt: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Nitre
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc, Ing. Peter Šmehýl, PhD.
Dátum konania podujatia: 1. február 2018
Prezentácia výsledkov: článok v zborníku
3. Názov podujatia: Workshop organizácie COLOSS „B-Rap“
Organizujúci subjekt: COLOSS a FAPZ SPU
Účastníci z pracoviska: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Dátum konania podujatia: 5 - 6. február 2018
Prezentácia výsledkov: referát
4. Názov podujatia: Workshop organizácie COLOSS „Bee Losses Monitoring“
Organizujúci subjekt: COLOSS a FAPZ SPU
Účastníci z pracoviska: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Dátum konania podujatia: 7 - 8. február 2018
Prezentácia výsledkov: referát
5. Názov podujatia: Workshop SUPER-B v holandskom Leidene
Organizujúci subjekt: COST akcia SUPER-B
Účastníci z pracoviska: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Dátum konania podujatia: 20. - 21. marec 2018
Prezentácia výsledkov: referát
6. Názov podujatia: Kongres Apislavie v Moskve
Organizujúci subjekt: Apislavia
Účastníci z pracoviska: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Dátum konania podujatia: 9 - 13. september 2018
Prezentácia výsledkov: plenárna prednáška
KOR
1. Názov podujatia: XXI. česká a slovenská konference o ochraně rostlin
Organizujúci subjekt: AF Mendelovej univerzity Brno
Účastníci z pracoviska: Prof. Ing. Ľ. Cagáň CSc., Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Ing.
Peter Tóth, PhD, Ing. Monika Tóthová, PhD., Ing. Peter Bokor, PhD., Ing. Milan Mihók,
Ing. A. Hlavinová, PhD., Ing. Beáta Martišková
Dátum konania podujatia: 5. – 6. Septembra 2018
Prezentácia výsledkov: 3 príspevky vo forme prednášok (Hudec, Mihók, Bokor) a 7
príspevkov v zborníku abstraktov z konferencie
2. Názov podujatia: Prosperous oil crops 2018, Prosperující olejniny 2018
Organizujúci subjekt: Katedra rostlinné výroby ČZU v Praze
Účastníci z pracoviska: Peter Bokor
Dátum konania podujatia: 4. – 6. 12. 2018 (4. 12. 2018 Nové Strašecí, 5. 12. 2018
Větrný Jeníkov, 6. 12 .2018 Skalka)
Prezentácia výsledkov: 3 x prednáška Bokor, 4 príspevky v zborníku Prosperujíci
olejniny 2018
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3. Názov podujatia: Prosperujúce plodiny 2018, Moderovaná konferencia s
medzinárodnou účasťou
Organizujúci subjekt: Katedra ochrany rastlín SPU v Nitre, ČZU v Praze, PD Jaslovské
Bohunice
Účastníci z pracoviska: Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Ing. Peter Bokor, PhD.
Dátum konania podujatia: 7. 12. 2018 (Jaslovské Bohunice)
Prezentácia výsledkov: 2 prednášky Kamil Hudec a Peter Bokor, 3 príspevky v zborníku
Prosperujúce plodiny 2018
4. Názov podujatia: Seminár - Repka bez hraníc
Organizujúci subjekt: KWS OSIVA s.r.o., ČZU v Praze, Mendelova univerzita v Brne
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Bokor, PhD.
Dátum konania podujatia: 6. 3. 2018 Vsisko, ČR
Prezentácia výsledkov: Prednáška
5. Názov podujatia: The Role of Plant Volatiles in Communication
Organizujúci subjekt: Gordon Research Conferences
Účastníci z pracoviska: Doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: February 4-9, 2018, Lucca (Barga), Italy
Prezentácia výsledkov: Orálna prednáška na s názvom „Phytomyza orobanchia – the way
through the labyrinth of parasitic broomrape flower volatiles”
6. Názov podujatia: 18th EWRS Symposium
Organizujúci subjekt: Agricultural Institute of Slovenia, Lublana
Účastníci z pracoviska: Doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: 17-21 June 2018
Prezentácia výsledkov: Posterová prednáška na s názvom „Aceria artemisiifoliae (Acari:
Eriophyoidea) and Ophraella communa (Chrysomelidae: Galerucinae) two natural enemies
of Ambrosia artemisiifolia occurring in Europe”
KPG
1. Názov podujatia: Pedologické dni 2018
Organizujúci subjekt: Bratislava – NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy a Societas pedologica Slovaca
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Nora Polláková, PhD., doc. Ing. Vladimír Šimanský,
PhD., doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD., Ing. Martin Juriga
Dátum konania podujatia: 12. – 14.9.2018
Prezentácia výsledkov: Poster: POLLÁKOVÁ, N. – CHLPÍK, J. – ŠIMANSKÝ, V. –
JURIGA, M. 2018. Rozdiely vo vybraných vlastnostiach pôd obrábaných redukovanou
a konvenčnou technológiou. s. 31. Pedologické dni 2018. 100 rokov spoločnej histórie
českej a slovenskej pedológie. Zborník abstraktov. 67 s. Bratislava 12.-14.september 2018.
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Bratislava 2018. . ISBN 978-808163-027-9
KRV
KŠZ
1. Názov podujatia: Medzinárodný Worshop: „Utilization of indigenous pig breeds for
the production of regional meat products“
Organizujúci subjekt: Katedra špeciálnej zootechniky
Účastníci z pracoviska: prof. Debrecéni, prof. Mlynek, prof. Halo, Mgr. Juhás, Ing.
Bučko, doc. Vavrišínová, doc. Margetín, doc. Chlebo, Ing. Fík
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Dátum konania podujatia: 15. až 17. mája 2018
Prezentácia výsledkov: Zborník vedeckých príspevkov, Nitra SPU, 2018
Účasť zahraničných delegácií: ČSU Praha, UTP Bydgoszcz, JČU České Budejovice
2. Názov podujatia: Research in Pig breeding – international workshop
Organizujúci subjekt: Výskumný ústav živočíšnej výroby Praha – Uhřiněves, oddelenie
chovu ošípaných Kostelec n/Orlicí.
Účastníci z pracoviska: prof. Debrecéni, prof. Mlynek, Ing. Bučko
Dátum konania podujatia: 17. až 19. 10. 2018
Prezentácia výsledkov: Zborník abstraktov, VÚŽV, ISBN 978-80-7403-206-6, 2018
Účasť zahraničných delegácií: ČSU Praha, JČU České Budejovice, MU Brno
KTEKP
1. Názov podujatia: Turf Education Slovakia 2018
Organizujúci subjekt: ENGO, s.r.o., Bulharská 35, 917 01 Trnava
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Kovár, PhD.; Ing. Peter Hric, PhD.
Dátum konania podujatia: 22.2.2018
Prezentácia výsledkov: individuálna diskusia s účastníkmi konferencie
KUPH
KVD
1. Názov podujatia: 15th International Workshop – Research in pig breeding
Organizujúci subjekt: Institute of Animal Science Prague
Účastníci z pracoviska: Ing. Ivan Imrich, PhD.
Dátum konania podujatia: 18-19. 10.2018
Prezentácia výsledkov: poster
2. Názov podujatia: Mastitis conference Milano 2018
Organizujúci subjekt: National Mastitis Concil Milano
Účastníci z pracoviska: prof. Ing.Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 11.-16. 6. 2018
Prezentácia výsledkov: poster
3. Názov podujatia: Hygiena a technologie potravin XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny
Organizujúci subjekt: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Účastníci z pracoviska: prof. Ing.Vladimír Tančin, DrSc..
Dátum konania podujatia: 17.-18. 10. 2018
Prezentácia výsledkov: recenzovaný článok v zborníku a poster
KVĽ
1. Názov podujatia: Man-Food-Health
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta Wroclaw
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Dátum konania podujatia: 16.-17.03.2018
Prezentácia výsledkov: Prednáška – The measurement and evaluation of subfractions of
cholesterol and other lipids parameters in blood serum
2. Názov podujatia: 28. medzinárodná konferencia Slovenskej spoločnosti pre
parenterálnu a enterálnu výživu
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť pre parenterálnu a enterálnu výživu
Účastníci z pracoviska: MUDr. Peter Chlebo, PhD. Ing. Katarína Fatrcová-Šramková,
PhD., Ing. Marianna Schwarzová, PhD.
61

Dátum konania podujatia: 7. – 9.11.2018
Prezentácia výsledkov: Prednáška – Efekt konzumácie rôznych druhov čokolády na
klinické výsledky a biochemické parametre krvného séra probandov, Prednáška – BIA
bioelektrická impedančná analýza.
3. Názov podujatia: XXXV. Zoborský deň a XVI. Bitterov osteologický deň 2018
Organizujúci subjekt: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre , Slovenská lekárska spoločnosť
Účastníci z pracoviska: MUDr. Peter Chlebo, PhD., doc. Ing. Marta Habánová, PhD.,Ing.
Katarína Fatrcová-Šramková, PhD., Ing. Marianna Schwarzová, PhD., Ing. Martina
Gažarová, PhD., RNDr. Jana Mrázová, PhD., Ing. Jana Kopčeková, PhD., Ing. Zuzana
Chlebová, Ing. Mária Holovičová
Dátum konania podujatia: 19.-20.4.2018
Prezentácia výsledkov: Prednáška – Chlebo, P. , Chlebová, Z., Habánová, M., FatrcováŠramková, K., Gažárová, M., Kopčeková, J., Mrázová, J., Schwarzová, M., Holovičová, M.
(Nitra) Obezita – aký je súčasný stav a čo ďalej.
Schwarzová, M., Magula, D., Vaverková, G. (Nitra) Zmeny lipidov a subfrakcií LDL
cholesterolu po rôznych typoch intervencií u hyperlipidemického subjektu – kazuistika
4. Názov podujatia: Hygiena a technologie potravín a XLVIII.Lenfedovy a Hoklovy dny
Organizujúci subjekt: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Účastníci z pracoviska: Ing. Martina Gažarová, PhD., RNDr. Jana Mrázová, PhD., Ing.
Jana Kopčeková, PhD.,
Dátum konania podujatia: 17. – 18.9.2018
Prezentácia výsledkov: – Jana Kopčeková, PhD. et.al. Konzumácia mäsa a jeho vplyv na
lipidový profil u pacientov s infarktom myokardu
Ing. Martina Gažarová, PhD., et.al. Vplyv konzumácie pekárskych výrobkov bez obsahu
lepku na koncentrácie sodíka v krvi probandov
Ing. Martina Gažarová, PhD., et.al. Zmeny koncentrácie sodíka v krvi probandov vplyvom
konzumácie celozrnných pekárskych produktov
5. Názov podujatia: XXVI. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasť
Životné podmienky a zdravie v Starom Smokovci
Organizujúci subjekt: Slovenská spoločnosť hygienikov SLS, Ústav hygieny LF UK
Bratislava
Účastníci z pracoviska: Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD., Ing. Marianna
Schwarzová, PhD.
Dátum konania podujatia: 1.10. - 3.10.2018
Prezentácia výsledkov: Determinácia telesného zloženia aplikáciou vzduchovej
pletyzmografie v súbore žien
6. Názov podujatia: 22. celostátní konference v Teplicích s mezinárodní účastí Výživa
a zdraví - Budoucnost výživy člověka
Organizujúci subjekt: Česká lékařská společnost, 3. lékařská fakulta UK Praha
Účastníci z pracoviska: Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD., Ing. Marianna
Schwarzová, PhD.
Dátum konania podujatia: 18.9. - 20.9.2018
Prezentácia výsledkov: Atribúty telesnej kompozície analyzovanej na princípe
vzduchovej pletyzmografie (prístrojom BOD-POD); 2. Konzumácia plodov drieňa
obyčajného (Cornus mas L.) u subjektov s dyslipidémiou a účinky na lipoproteínové
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frakcie – kazuistiky; 3. Komparácia metód stanovenia bazálneho metabolizmu u mladých
dospelých osôb
7. Názov podujatia: Life – Long Learnimg Course - ICU Nutrition: Treatment and
Problem Solving
Organizujúci subjekt: The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
(ESPEN) v spolupráci s firmou Fresenius Kabi, s.r.o.
Účastníci z pracoviska: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Dátum konania podujatia: 7.11.2018 v Bratislave
Prezentácia výsledkov: Aktívny účastník kurzu MUDr. Peter Chlebo, PhD. Získal za
úspešné absolvovanie kurzu certifikát a zároveň celý kurz aj moderoval.
KVZ
1. Názov podujatia: Animal Physiology, Nutrition and Welfare
Organizujúci subjekt: ZF JCU České Budejovice, ČR
Účastníci z pracoviska: Daniel Bíro, Branislav Gálik, Milan Šimko, Miroslav Juráček,
Michal Rolinec, Ondrej Hanušovský
Dátum konania podujatia: 11/2018
Prezentácia výsledkov: 1 poster
2. Názov podujatia: NutriNET 2018
Organizujúci subjekt: AF MU Brno
Účastníci z pracoviska: Daniel Bíro, Branislav Gálik, Milan Šimko, Miroslav Juráček,
Ondrej Hanušovský, Renata Kolláthová, Patrícia Vašeková
Dátum konania podujatia: 05/2018
Prezentácia výsledkov: 2 prezentácie
3. Názov podujatia: 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
Organizujúci subjekt: EAAP
Účastníci z pracoviska: Daniel Bíro, Branislav Gálik, Milan Šimko, Miroslav Juráček,
Ondrej Hanušovský, Renata Kolláthová, Patrícia Vašeková
Dátum konania podujatia: 08/ 2018
Prezentácia výsledkov: 3 postery
Domáce vedecké a odborné podujatia
IOBB
KAVR
Názov podujatia: 38. 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: 174
Účastníci z pracoviska: prof.Ing. Otto Ložek, CSc., prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., doc. Ing.
Pavol Slamka, PhD, doc.Dr.Ing. Ladislav Ducsay, doc.Ing. Ladislav Varga, PhD. Ing. Mária
Varényiová, PhD.
Dátum konania podujatia: 15.2.2018
Prezentácia výsledkov: prednesené referáty (prof.Ing. Otto Ložek, CSc., doc. Ing. Pavol
Slamka, PhD., doc. Dr. Ing. Ladislav Ducsay)

KB
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Názov podujatia: Prehľad nepôvodnej flóry Slovenska: čas na aktualizáciu?
Organizujúci subjekt: KB, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Účastníci z pracoviska: 5
Dátum konania podujatia: 5. 11. 2018
Prezentácia výsledkov: prednáška s diskusiou
KEZ
Názov podujatia: Zoológia 2018
Organizujúci subjekt: Technická univerzita Zvolen a Slovenská zoologická spoločnosť
Účastníci z pracoviska: RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.
Dátum konania podujatia: 22. – 24. 11. 2018
Prezentácia výsledkov: posterová prezentácia
KFR
KGPB
Názov podujatia: Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou
Organizujúci subjekt: FAPZ, SPU Nitra
Účastníci z pracoviska: Ing. Olšanská, Ing. Lehocká
Dátum konania podujatia: 6. – 12. 11. 2018
Prezentácia výsledkov: 2 prezentácie
KGŠR
KHMHZ
1. Názov podujatia: Ichtyologická konferencia 2018
Organizujúci subjekt: Slovenská ichtyologická spoločnosť SIS
Účastníci z pracoviska: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Dátum konania podujatia: 4. – 5. október 2018
Prezentácia výsledkov: poster
2. Názov podujatia: Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2018
Organizujúci subjekt: Technická univerzita vo Zvolene
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc, Ing. Peter Šmehýl, PhD., Ing.
Jakub Blaška
Dátum konania podujatia: 11. máj 2018
Prezentácia výsledkov: článok v zborníku
KOR
1. Názov podujatia: Sympózium firmy DowAgro Sciences – Intenzita v pestovaní repky
ozimnej
Organizujúci subjekt: Dow AgroSciences – Bratislava
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Bokor, PhD.
Dátum konania podujatia: 16. 1. 2018 Košice, 17. 1. 2016 Halič, 18. 1. 2016 Nitra
Prezentácia výsledkov: 3 x prednáška, 1 x príspevok v zborníku Intenzita v pestovaní
v repke ozimnej
2. Názov podujatia: Konferencia firmy Sumiagro
Organizujúci subjekt: Sumiagro
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Bokor, PhD.
Dátum konania podujatia: 30. 1. 2017 Košice, 1. 2. 2018 Nitra
Prezentácia výsledkov: 2 x prednáška

64

3. Názov podujatia: Odborný vinohradnícky seminár firmy Syngenta
Organizujúci subjekt: Syngenta
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Bokor, PhD.
Dátum konania podujatia: 8. 11. 2018 Horné Lefantovce
Prezentácia výsledkov: Prednáška
4. Názov podujatia: Prezentácia KOR v Mlynoch
Organizujúci subjekt: FAPZ
Účastníci z pracoviska: M. Tóthová
Dátum konania podujatia: 7.3.2018
Prezentácia výsledkov: názorná ukážka produkcie kyseliny šťaveľovej – významného
faktora škodlivosti patogénnej huby Sclerotinia sclerotiorum
KPG
1. Názov podujatia: Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2018“
Organizujúci subjekt: Arborétum Mlyňany ÚEL SAV
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Nora Polláková, PhD., doc. Ing. Vladimír Šimanský,
PhD., Ing. Martin Juriga
Dátum konania podujatia: 11. 10. 2018.
Prezentácia výsledkov: Prednáška: POLLÁKOVÁ, N. – ŠIMANSKÝ, V. - CHLPÍK, J. JURIGA, M.: Fyzikálne vlastnosti pôdy vo vzťahu k vybraným porastom cudzokrajných
drevín v Arboréte Mlyňany.
KRV
KŠZ
KTEKP
Názov podujatia: 38. seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív
Organizujúci subjekt: Duslo a.s., Šaľa v spolupráci s SPU v Nitre
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; Ing. Peter Kovár, PhD.; Ing. Peter
Hric, PhD.; Ing. Petra Verešová, PhD.
Dátum konania podujatia: 15.2.2018
Prezentácia výsledkov: aktívna prezentácia výsledkov výskumu (názov príspevku:
Uplatnenie polysulfidov vo výžive trávnikov)
KUPH
Názov podujatia: Medzinárodné vedecké dni (MVD2018), Smerom k produktívnemu
a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom
Organizujúci subjekt: FEM SPU v Nitre, Visegrad University Association Society of
Agricultural Experts
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Dátum konania podujatia: 16.-17.5.2018
Prezentácia výsledkov: účasť na rokovaniach
KVD
1. Názov podujatia: XV. Bezpečnosť a kontrola potravín Piešťany
Organizujúci subjekt: FBP SPU Nitra
Účastníci z pracoviska: Ing. Kristína Tvarožková, Ing. Martina Pšenková (Tunegová),
PhD.
Dátum konania podujatia: 22.-23.3. 2018
Prezentácia výsledkov: dve práce v Potravinárstve (SCOPUS) a postery
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2. Názov podujatia: 26th Animal Science Days 2018
Organizujúci subjekt: SPU Nitra
Účastníci z pracoviska: Ing. Martina Pšenková (Tunegová), PhD.
Dátum konania podujatia: 26.-28. 9. 2018
Prezentácia výsledkov: článok v časopise Acta fytotechn zootechn, a postery
KVĽ
Názov podujatia: Tradičná strava a stravovanie
Organizujúci subjekt: SAV a Zväz múzeí na Slovensku
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Dátum konania podujatia: 18.- 20.9.2018
Prezentácia výsledkov: Prednáška – Zmeny základných živín počas tepelnej úpravy
potravín.
KVZ
1. Názov podujatia: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII.
Organizujúci subjekt: UVLF Košice
Účastníci z pracoviska: Daniel Bíro, Milan Šimko, Miroslav Juráček, Michal Rolinec,
Ondrej Hanušovský, Renata Kolláthová
Dátum konania podujatia: 9/2018
Prezentácia výsledkov: 1 prednáška, 2 postery
2. Názov podujatia: Scientific Conference of PhD. Students of FAFR and FBFS
Organizujúci subjekt: FAPZ a FBP SPU
Účastníci z pracoviska: Renata Kolláthová, Patrícia Vašeková
Dátum konania podujatia: 11/2018
Prezentácia výsledkov: 2 prezentácie
3. Názov podujatia: Výživa koní 2018
Organizujúci subjekt: Mikrop Slovensko, s.r.o. a SPU v Nitre
Účastníci z pracoviska: Branislav Gálik
Dátum konania podujatia: 11/2018
Prezentácia výsledkov: 2 prednášky
4. Názov podujatia: Hygiena Alimentorum XXXIX.
Organizujúci subjekt: UVLF Košice
Účastníci z pracoviska: Branislav Gálik
Dátum konania podujatia: 04/2018
Prezentácia výsledkov: 1 poster

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.
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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.
5. Metodika tvorby úžitkového typu ošípaných na báze plemena mangalica pre produkciu
mäsa požadovanej kvality pre výrobu tradičných mäsových výrobkov
6. Experimentálne spracovanie mäsa krížencov plemena mangalica na špecifický
regionálny produkt a jeho testovanie v spolupráci s fa Tauris Nitria a.s. – prof.Ing.O.
Debrecéni, CSc.
7. Zavedenie inovovaného postupu genetického hodnotenia oviec dojných plemien
chovaných na Slovensku v spolupráci so ZCHOK Banská Bystrica a Plemenárskymi
službami, š.p. Bratislava – doc.RNDr.M. Margetín, PhD.
8. Metodika určovania zmien farby srsti u koní s rôznou genotypovou kombináciou, Ing.
Michaela Horná, PhD.
9. Genetický prínos arabských koní na fenotyp lipicana, Ing. Michaela Horná, PhD.
KGPB
1. Aplikácia metodiky odhadu plemenných hodnôt dlhovekosti holštajnského
a slovenského strakatého plemena (Ing.Strapáková).
2. Odhad plemenných hodnôt exteriéru holštajnských býkov v Slovenskej republike (doc.
Candrák).
3. Inovácia odhadu plemenných hodnôt obtiažnosti pôrodov holštajnského a slovenského
strakatého plemena a v Slovenskej republike (doc. Candrák, doc. Miluchová, Ing.
Gábor)
4. Úprava a analýza genetických základní v rámci odhadu plemenných hodnôt hovädzieho
dobytka v Slovenskej republike (doc. Candrák)
5. Aktualizácia a inovácia národných odhadov plemenných hodnôt HD pre potreby
medzinárodného genetického hodnotenia Interbull (doc. Candrák).
6. Vypracovanie metodík pre hodnotenie a monitoring stavu diverzity hovädzieho dobytka
a koní na Slovensku (prof. Kadlečík, prof. Trakovická, doc. Kasarda, Ing. Moravčíková,
Ing. Kukučková)
7. Optimalizovanie pripárovacích plánov s využitím celogenomových dát hovädzieho
dobytka (doc. Kasarda, Ing. Moravčíková)
8. Genetické hodnotenie utvárania paznechtov a ich vzťah k produkčnej výkonnosti dojníc
(doc. Kasarda, Ing. Vlček)
9. Genetická výstavba plemena psov Tatranský durič (doc. Kasarda)
10. Genetická diverzita jeleňa lesného a kamzíka tatranského na Slovensku (doc. Kasarda,
Ing. Moravčíková)
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..
3. Metodiky aplikačného výskumu projektu APVV pre tri poľnohospodárske podniky
zamerané na udržanie dobrého zdravotného stavu vemena bahníc. Prof. Ing. Vladimír
Tančin, DrSc., Ing. Kristína Tvarožková.
KVĽ
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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
1. Zavedenie metodiky kvantitatívneho hodnotenia fenotypu strategických obilnín
(pšenica, jačmeň) pre podmienky sucha (Ing. M. Kovár, doc. K. Olšovská, prof. M.
Brestič, doc. M. Živčák, Dr. Oksana Sytar)
2. Autorstvo a overenie nového indexu pre hodnotenie karotenoidov v listoch zelených
rastlín (MCARI index) zobrazovacou analýzou vrámci fenotypovania
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.
3. Vyselektované dve populácie komonice bielej pre medonosné a melioračné účely.
Materiál pripravený do porovnávacích výkonnostných skúšok. (Ing. Marián Miko,
CSc.).
4. Výskumná správa výsledkov zisťovania klíčivosti peľu vo vzorkách obnôžkového peľu
– doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
KHMHZ
1. Metodika možnosti využitia heparínu pri inseminácií králikov (Ing. Martin Fik,PhD.)
2. Overovanie funkčností navrhnutých rybovodov (Ing. Jaroslav Andreji, PhD.)

 Výskum, aplikácia a overovanie na VPP Kolíňany a BZ SPU
KHMHZ
Na katedre je Experimentálne laboratórium hospodárskych zvierat. Katedra je garantom 4
vzorkovníc a 1 účelového pracoviska.
- Vzorkovnica hrabavej hydiny je zapojená do národného programu zachovania
genetických rezerv domestikovaných živočíšnych druhov.
- Vzorkovnica Včelnica je v spolupráci so SZV zaradená do siete školských a
ukážkových včelníc na Slovensku.
- Vzorkovnica bažantej zveri.
- Vzorkovnica Rybné hospodárstvo.
- Účelové pracovisko: Výučbový poľovnícky revír Nitra – Dvorčany.
KŠZ
Katedra špeciálnej zootechniky je garantom 4 vzorkovníc.
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1. Vzorkovnica chovu koní je nosným pracoviskom študijného programu Hipológia
Manažment ŽV a je zároveň vedecko – výskumným pracoviskom, ktoré je zapojené
do riešenia dvoch grantových úloh prostredníctvom troch čiastkových výskumných úloh.
Boli riešené 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, doktorandských prác a formou vedeckých
publikácii.
2. Vzorkovnica plemien ošípaných slúži na názornú a praktickú demonštráciu nielen
plemien ošípaných ale aj celého systému manažerského riadenia ŠCH vo výučbe
jednotlivých disciplín Katedry špeciálnej zootechniky. Vo vzorkovnici sú riešené aj
doktorandské dizertačné práce a diplomové práce. Súčasťou aktivít vo vzorkovnici
ošípaných je realizácia výskumných úloh vo vzťahu k reprodukčným a výkrmovým
ukazovateľom, ktorých výsledký sú priamo realizovatelné v praxi. Riešime vplyv
špecifikovaných podmienok chovu (extenzívny a intenzívny chov) na kvalitatívne
parametre bravčového mäsa a produkčné parametre plemena mangalica. Zameriavame sa
na produkciu akostných a zdravotne bezchybných potravinových surovín. Vzhľadom na
to, že kvalitatívne ukazovatele mäsa sú nízko dedivé, zameriavame sa hlavne na vplyv
výživy a welfare chovu. Prezentáciou výsledkov nami usmerňovaného šľachtiteľského
chovu sú ocenenia, ktoré ŠCH dosahoval aj dosahuje. V reprodukčnej úžitkovosti
materských plemien, kde sme dosiahli úžitkovosť 27,9 odstavených prasiat na prasnicu.
Vo vzorkovnici sú riešené diplomové, bakalárske a doktorandské práce a je využívaná na
výučbu viacerých predmetov.
3. Vo vzorkovnici chovu hovädzieho dobytka boli riešené 2 výskumné úlohy. Ich
cieľom je skúmať vzťahy medzi správaním dojníc v záťažových situáciách, biochemickou
odpoveďou organizmu a kvalitou jatočného tela teliat. V druhej VU kolektív autorov rieši
uplatnenie systému registrácie pohybu a ruminácie na detekciu ruje u dojníc.
Vzorkovnica chovu hovädzieho dobytka sa využíva pre názornú a praktickú
demonštráciu plemien hovädzieho dobytka, techniky a technológie chovu jednotlivých
kategórií hovädzieho dobytka, ako aj komplexného manažmentu stáda dojníc s ohľadom
na zabezpečenie zootechnickej služby. Okrem toho sú vo vzorkovnici riešené aj
diplomové a doktorandské práce. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa vo vzorkovnici
hovädzieho dobytka v súčasnom období riešia výskumné úlohy zamerané na vplyv
prídavku prírodných fytoaditív pred ukončením výkrmu teliat na hladiny rôznych
fyziologických ukazovateľov krvi a na kvalitu teľacieho mäsa, resp. využitie systému
Heatime RuminAct pri hodnotení pohybovej aktivity a prežúvania dojníc vo vzťahu
k detekcii ruje, zdravotného stavu paznechtov a úrovne prežúvania v popôrodnom období
a pri výskyte metabolických ochorení dojníc. Uvedený systém sa popri plnom využití pre
riadenie reprodukcie a hodnotení zdravotného stavu plemenníc na farme využíva aj pre
praktickú výučbu študentov.
4. Vo vzorkovnici plemien oviec Katedra špeciálnej zootechniky rieši výskum v oblasti
kvality ťažkých jatočných jahniat, ktorá je posudzovaná na základe fyzikálno chemických
vlastností mäsa a tuku. V rámci projektu bola komplexne hodnotená jatočná kvalita,
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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).
Katedra špeciálnej zootechniky v r. 2018 analyzovala kvalitu mäsa ťažkých jatočných
jahniat, a to na základe fyzikálno-chemických vlastností mäsa a tuku. V rámci projektu
bola komplexne hodnotená jatočná kvalita a fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa
a spektrum mastných kyselín intramuskulárneho tuku 3 skupín ľahkých a ťažkých
jatočných jahniat plemena slovenská dojná ovca, kŕmených komplexnou kŕmnou zmesou
obohatenou o slnečnicový a ľanový olej. Z predbežných výsledkov analýzy spektra
mastných kyselín intramuskulárneho tuku vyplýva, že u jahniat kŕmených kŕmnymi
zmesami s prídavkom ľanového oleja sa zlepšuje kvalita mäsa posudzovaná na základe
obsahu zdraviu prospešných MK (CLA, EPA, DPA, DHA).
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.
KVD
1. Vzorkovnica chovu laboratórnych zvierat – pracovisko, kde sa overujú metodiky
a skúmajú sa vplyvy rôznych prírodných a toxických látok na živočíšny organizmus.
2. Vzorkovnica anatomických a histologických preparátov – pracovisko tvorby a
uchovávania preparátov tkanív, orgánov a zvierat zabezpečujúcich praktickú výučbu
študentov.
KVZ
V roku 2018 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 2018. 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 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.
KGPB
V roku 2018 pokračoval na VPP Oponice, zber experimentálnych podkladov, ktoré sú
súčasťou riešenej dizertačnej práce Ing. M. Vlčeka – Genetické hodnotenie utvárania
paznechtov a hodnotenia intenzity rastu mladého dobytka v odchove v rámci riešených
bakalárskych prác.
KGŠR
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V roku 2018 bola doplnená vzorkovnica „Zabudnuté, menej známe a menej využívané
druhy rastlín“ o 15 vzoriek subpopulácií komonice bielej ako medonosnej a melioračnej
plodiny. Vzorkovnica bola rozšírená o tri vzorky druhov rodu Rumex testovaných pre
energetické využitie. Zodpovedný za realizáciu úlohy: Ing. Marián Miko, CSc.

11. Habilitačné konanie a vymenúvanie profesorov
Osoby zaradené do inauguračného a habilitačného konania v r. 2018:
Menovaní za profesora: doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr., doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Inauguračné konanie: doc. Ing. Kamil. Hudec, PhD., doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.,
doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., doc. Ing. Milan Šimko, PhD.,
doc. Ing. Erika Tobiášová, PhD., doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.,
doc. Ing. Katarína ražná, PhD.
Menovaní za docenta: Ing. Michal Rolinec, PhD., Mgr. Peter Juhás, PhD.
Ing. Peter Tóth, PhD.
Habilitačné konanie: -

12. Čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
Udelené tituly „doctor honoris causa“ – FAPZ - 2018: -

13. Popularizácia vedy a motivačné aktivity na podporu výskumu


Kroky a mechanizmy použité v propagácii VVČ

KAVR
1. Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky
Organizujúci subjekt: KAVR
Forma podujatia: Odborné poradenstvo
Počet účastníkov: 8
Dátum konania podujatia: 05.11.2018 – 09.11.2018
Aktivity: Odborné poradenstvo z oblasti výživa a hnojenia poľnohospodárskych plodín
KTEKP
1. Názov podujatia: Prezentácia FAPZ v OC Galéria Mlyny
Organizujúci subjekt: FAPZ + jednotlivé katedry
Forma podujatia: verejná prezentácia
Dátum konania podujatia: 7.3.2018
Aktivity: katedra sa prezentovala pod heslom „nie je tráva ako tráva“. Návštevníci si
mohli na vzorkách „živých“ tráv hmatom aj zrakom urobiť obraz o výrazných rozdieloch
medzi jednotlivými druhmi. Záujem bol aj o ukážky prírodne dopestovaného trávnika a
umelého trávnika, na ktorom si mohli záujemcovia pomocou profesionálnych golfových
palíc vyskúšať triafanie do jamky.
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KPG
Názov podujatia: Veda Katedry pedológie a geológie
Organizujúci subjekt: Katedra pedológie a geológie
Forma podujatia: Deň otvorených dverí katedry
Dátum konania podujatia: 8.11.2018
Aktivity: Prezentácia doterajších výsledkov získaných z výskumu katedry. Činnosť
katedry v súčasnosti a v nasledovnom období. Realizácia výskumných projektov,
materiálno-technické zabezpečenie projektov a aplikácia a presun výsledkov do praxe.
KRV
Názov podujatia: Prezentácia FAPZ v Galérii Mlyny
Organizujúci subjekt: FAPZ
Forma podujatia: Prezentácia pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti Katedry
rastlinnej výroby
Dátum konania podujatia: 07.03.2018
Aktivity: Katedra rastlinnej výroby zaujala verejnosť a záujemcov o štúdium prednáškou
„Pôda nás živí!“. Popísané a ukázané boli všetky práce, ktoré súvisia s výrobou chleba,
oleja a cukru od sejby rastlín až po putovanie jednotlivých potravín na pulty obchodov.
Vystavené boli exponáty rastlín a ich finálne produkty. Veľký ohlas vyvolali u
návštevníkov motivačné súťaže „Poznáš naše obilniny?“ a „Si rýchlejší ako Popoluška?“,
ktoré boli zamerané na určovanie klasov obilnín a triedenie a určovanie semien strukovín.
Tí, ktorí sa do súťaže zapojili, sa potešili darčekom vo forme osív záhradných plodín,
poznámkových blokov, kľúčeniek, či sladkej odmeny.
KRV
Názov podujatia: Deň otvorených dverí
Organizujúci subjekt: FAPZ
Forma podujatia: Prezentácia pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti Katedry
rastlinnej výroby
Dátum konania podujatia: 02.02.2018 a 16.02.2018
Aktivity: Katedra rastlinnej výroby zaujala záujemcov o štúdium prezentáciou svojej
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, vystavenými exponátmi rastlín a ich finálnymi
produktami, ako aj možnosťami uplatnenia absolventov v praxi.
KGŠR
Názov podujatia: Týždeň vedy a techniky na Slovensku
Organizujúci subjekt: FAPZ - KGŠR
Forma podujatia: Deň otvorených dverí
Dátum konania podujatia: 6.11.2018
Aktivita: OMG či GMO? Genetika v službách nielen človeka.
Dátum konania podujatia: 9.11.2018
Aktivita 1: Morfologické hodnotenie mykoríz na koreňovom systéme inokulovaných
rastlín ektomykoríznymi druhmi húb.
Aktivita 2: Posudzovanie pôdno-ekologických podmienok prostredia pred zakladaním
produkčnej výsadby ektomykoríznych druhov húb.


Účasť na výstavách, súťažiach

KGPB
1. Názov podujatia: Prezentačný deň FAPZ 2018
Organizujúci subjekt: FAPZ
Forma podujatia: výstava v NC Mlyny s cieľom prezentovať výskum pre študentov str.
škôl
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Dátum konania podujatia: 7. 3. 2018
Aktivity: v stánku KGPB si záujemcovia mohli vyskúšať postupy využívané pri
molekulovo-genetických analýzach živočíchov vrátane vizualizácie DNA vybraných
živočíšnych druhov (doc.Candrák, doc. Kasarda, doc. Miluchová, Ing. Moravčíková, Ing.
Navrátilová, Ing. Gábor)


Ocenenia
KVZ
1. Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.: diplom za 3. Miesto v súťaži Mladých vedeckých
pracovníkov do 35 rokov (Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV) v sekcii poľnohospodárskych vied.
KHMHZ
Ing. Peter Šmehýl, PhD.: Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing.
Gabriela Matečná udelila dňa 1.9.2018 Bronzovú medailu Ing. Petrovi Šmehýlovi,
PhD., za rozvoj a propagáciu slovenského poľovníctva.
KGPB
Ing. Nina Moravčíková. PhD.: Best Oral Presentation Award, the session Animal
Husbandry, IXh International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2018“.
KVD
Ing. Ivan Imrich, PhD.: Best Poster Award, Research in Pig Breeding, 15th
International Workshop (Kostelec nad Orlicí 2018)

14. Najvýznamnejší partneri (inštitúcie) pri riešení VVČ


Slovenská republika

IOBBB
1. Názov a adresa organizácie: Výskumný ústav potravinársky – Biocentrum Modra,
Priemyselná 4, P.O.Box 25, 824 75 Bratislava 26, Slovenská Republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Doc. Ing. Stanislav Šilhar, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, poradenská
a konzultačná služba
2. Názov a adresa organizácie: EL spol. s r.o., Akreditované skúšobné laboratóriá,
Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ľuboslav Blahut, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov
KAVR
1. Názov a adresa organizácie: VÚCHT Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Zdeno Tokár
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Otto Ložek CSc.
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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. u zhotoviteľa: 389/2017/SPU
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.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., doc.
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., doc.
Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: revízia herbárov, príprava publikácií v rámci projektu o
slaniskovej vegetácii, členstvo v kolektíve Flóra Slovenska a pripravovanej publikácie
Kľúč k Flóre Slovenska; spoločné publikácie.
4. Názov a adresa organizácie: Katedra botaniky a genetiky, Prírodovedecká fakulta
UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. R. Kuna, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. Ľ.
Ďurišová, PhD., 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
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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
KEZ
1. 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; oponovanie prác
2. 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.; Ing. Mária
Babošová, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločná publikačná činnosť; oponovanie prác
3. Názov a adresa organizácie: Univerzita Konštantína Filozofa, Trieda Andreja Hlinku
1, 949 74 Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. PaedDr. Janka Schlarmannová,PhD. – Katedra
zoológie a antropológie, Fakulta prírodných vied
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová,
PhD.; Ing. Mária Babošová, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločná publikačná činnosť; oponovanie prác
4. Názov a adresa organizácie: Trnavská univerzita v Trnave, Priemyselná 4, 918 43
Trnava
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Viera Peterková, PhD. – Katedra biológie,
Pedagogická fakulta
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová,
PhD.; Ing. Mária Babošová, PhD.
Charakteristika spolupráce: oponovanie prác
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. , doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Charakteristika spolupráce: oponentúry výročných a záverečných správ, spoločné
publikácie, poskytovanie biologického materiálu a poľnej bázy na VURV v Piešťanoch
2. Názov a adresa organizácie: Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr.Ľubica Ditmarová, PhD., riaditeľka
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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

KGPB
1. Názov a adresa organizácie: Plemenárske služby SR,š.p. Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Peter Görözdi
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing. Juraj Candrák, PhD.,
doc.Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Charakteristika spolupráce: Tvorba a využívanie databáz pre medzinárodné a národné
genetické hodnotenie dobytka, hodnotenie genetickej diverzity dobytka.
2. Názov a adresa organizácie: Slovenská holsteinská asociácia, Zväz chovateľov
slovenského strakatého plemena, Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku
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,
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
7. Názov a adresa organizácie: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied.
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Kontaktná osoba, pracovisko: MUDr. Adela Penesová, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc.Ing.Juraj Candrák,PhD., doc. Ing.
Martina Miluchová, PhD., Ing. Michal Gábor, PhD.
Charakteristika spolupráce: Oblasť výskumu obezity a nutričných ochorení ľudí.
Odber a archivovanie biologických vzoriek od vybraných subjektov, molekulovogenetické hodnotenie získaných biologických vzoriek, poskytnutie fenotypových
a genotypových údajov pre asociačné štúdie, vytvorenie podmienok pre spoločnú
publikačnú činnosť
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: Ing. Michaela Benková, PhD., Génová banka CVRV
Piešťany
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Charakteristika spolupráce: organizačné zabezpečenie exkurzií študentov, poskytovanie
biologického materiálu
3. Názov a adresa organizácie: NPPC-VURV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Peter Hozlár, PhD., VŠS Vígľaš-Pstruša
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Marián Miko, CSc.
Charakteristika spolupráce: organizačné zabezpečenie exkurzií študentov, poskytovanie
biologického materiálu
4. 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
5. 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
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

77

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
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
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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: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ondruška Ľubomír, PhD., Ústav malých
hospodárskych zvierat
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume v oblasti chovu brojlerových
králikov, niekoľko spoločných publikácií.
11. 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, riešenie základného a
aplikovaného výskumu.
12. Názov a adresa organizácie: Technická univerzita vo Zvolene
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Miroslav Stanovský, CSc., Katedra aplikovanej
zoológie a manažmentu zveri, Lesnícka fakulta.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Martin Fik, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume v oblasti porúch osrstenia
hrubosrstých jazvečíkov, niekoľko spoločných publikácií, posudzovanie záverečných
prác.
13. Názov a adresa organizácie: Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Miroslav Stanovský, CSc., Poradca chovu
hrubosrstých jazvečíkov.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Martin Fik, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume v oblasti porúch osrstenia
hrubosrstých jazvečíkov, niekoľko spoločných publikácií.
14. Názov a adresa organizácie: Klub chovateľov nemeckého krátosrstého stavača
Kontaktná osoba, pracovisko: Ladislav Banás. ml. – Tajomník klubu
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Martin Fik, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume v oblasti analýzy vlastností chovu
nemeckých krátkosrstých stavačov.
15. Názov a adresa organizácie: Národná zoologická záhrada Bojnice
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Andrea Klasová – vedúca propagácie a marketingu
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Jana Hanusová, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri organizovaní praktických cvičení,
posudzovaie záverečných prác, spolupráca pri poskytovaní biologických vzoriek pre
riešenie záverečných prác.
16. Názov a adresa organizácie: Únia hydinárov Slovenaska
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Mgr. Daniel Molnár, riaditeľ
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.,
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
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Charakteristika spolupráce: organizovanie hydinárskych vedeckých konferencií,
príprava spoločnej publikácie.
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
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.
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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.
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.
KRV
1. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Rastislav Bušo, PhD., Ing. Ivana Bezáková, 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: PEWAS s.r.o. Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Marian Valentin, PhD., Ing. Peter Fatul.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.,
Charakteristika spolupráce: výskum možností uplatnenia hydrogélov pri pestovaní
poľných plodín
3. Názov a adresa organizácie: AGRARIUS SK s.r.o. Prešov
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Mgr. Peter Christakov
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.,
Charakteristika spolupráce: výskum vplyvu biologicky aktívnych látok na výslednú
produkciu a kvalitu repy cukrovej a kukurice siatej
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“.
3. Názov a sídlo inštitúcie: Plemenárske služby SR
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Péter Gorozdy
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. P. Polák, 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 mäsového dobytka na Slovensku.
Spolupráca v rámci výberovej komisie pri MPaRV SR.
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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.
7. Názov a sídlo inštitúcie: Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. M. Kohút
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti šľachtenia slovenského strakatého
plemena a hodnotenia exteriéru dojníc s využitím systému FleckScore
8. Názov a adresa organizácie: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Slavomír Reľovský.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.,
prof. Ing. Ondrej Debrecéni,
Charakteristika spolupráce: Rozsiahla m.i. spolupráca pri šľachtení Slovenskej dojnej
ovce, organizovaní medzinárodnej konferencie Kvalita mäsa, testovanei mäsových jahniat
9.Názov a adresa organizácie Tauris – Nitria, spol. s r.o. Mojmírovce
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Štefan Kalafa
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. O. Debrecéni, CSc., Ing. O.
Bučko, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri využití špecifikého mäsa zo šľachtiteľského
programu KŠZ pri tvorbe nových mäsových produktov
KTEKP
1. Názov a adresa organizácie: NPPC-VÚTPHP B. Bystrica
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Iveta Ilavská, PhD.
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), posudzovanie doktorandských
dizertačných prác, oponovanie projektov a článkov
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. Branislav Brežný, 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
KUPH
1. Názov a adresa organizácie: NPPC VÚRV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD.
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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 rôznými 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.
5. Názov a adresa organizácie: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Slavomír Reľovský.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre prof. Ing. Vladimír Tančin DrSc.,
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri zlepšovaní zdravotného stavu vemena
bahníc v podmienkach praxe.
6. Názov a adresa organizácie: Plemenárske služby SR, š.p.
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Péter Gorozdy, Ing. Marta Dianová.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre prof. Ing. Vladimír Tančin DrSc.,
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri zlepšovaní zdravotného stavu vemena
bahníc v podmienkach praxe.
KVĽ
1. Názov a adresa organizácie: KARDIOCENTRUM Nitra,
Kontaktná osoba, pracovisko: MUDr. Marián Hranai, PhD., riaditeľ centra
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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
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
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8. Názov a adresa organizácie:

projektu (spolupráce): PENAM SLOVAKIA, a.s.,
Štúrova 74/138, 949 35 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

9. Názov a adresa organizácie: SweetPro s.r.o, Konečná, 951 12 Ivanka pri Nitre
Kontaktná osoba, pracovisko: Karol Stýblo, konateľ 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: doc. Ing. Mária Chrenková, CSc. (Ústav výživy)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Charakteristika spolupráce: vzájomné posudzovanie metodík experimentov
a dizertačných prác, spoločná participácia na workshopoch.
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: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Slovenská
akadémia vied, Košice
Kontaktná osoba, pracovisko: MVDr. Andrea Lauková, CSc. (Laboratórium živočíšnej
mikrobiológie)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné experimenty, príprava spoločných publilkácií.


Zahraniční partneri

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.
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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
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
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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
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
3. 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
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
KB
1. Názov a adresa organizácie: Ústav zoologie a botaniky, Masarykova univerzita,
Kotlářská 2, Brno, Česko
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. V. Grulich, PhD., Ing. J. Danihelka, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií, revízia herbárov, konzultačná činnosť,
príprava publikácií
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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: Soproni Egyetem (Šopronská univerzita), Sopron, MR
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. G. Király, PhD., Institute of Sylviculture and
Forest Protection
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.
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. Tomáš Urfus, PhD., Katedra botaniky
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
KEZ
1. Názov a adresa organizácie: UTP University of Science and Technology, Bydgoszcz,
Department of Zoology and Landscaping, Poland
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr hab. Tadeusz Barczak, prof. nadzw. UTP
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová,
PhD.; Ing. Mária Babošová, PhD., RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.
Charakteristika spolupráce: konzultácia a oponovanie prác
KFR
1. 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): doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.,
prof. M. Brestič
Charakteristika spolupráce: realizácia bilaterálneho projektu, realizácia spoločných
experimentov, príprava spoločných publikácií
2. Názov a adresa organizácie:
University in Taian, China

Institute of Crop Biology, Shandong Agricultural
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Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Xinghong Yang, prof. Huyiuan Gao
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., doc.
Ing. K. Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: riešenie bilaterálneho projektu, konzultačné aktivity,
realizácia spoločných experimentov, spoločné publikácie
3. 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
4. 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)
5. 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., doc.
Ing. K. Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné experimenty, spoločné publikácie (kategórie
ADE, AFH, AEG), semináre
6. 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)
7. Názov a adresa organizácie: Forschungscentrum Julich, Germany
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ulrich Schurr
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Marián Brestič, CSc., doc.
Ing. K. Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava európskej siete pre automatické fenotypovanie
rastlín EMPHASIS a projektu Horizont 2020
8. Názov a adresa organizácie: Forschungscentrum Julich, Germany
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ulrich Schurr
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. K. Olšovská, PhD., doc.
Ing. M. Živčák, PhD.
Charakteristika spolupráce: tvorba európskej siete pre automatické fenotypovanie
rastlín vrámci projektu EMPHASIS a začiatok realizácie projektu Horizont 2020
(EPPN2020)
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9. Názov a adresa organizácie: PSI Brno - Drásov
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Martin Trtílek
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. K. Olšovská, PhD., Ing. M.
Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce: rozvoj metodológie automatizovaného fenotypovania
plodín
10. Názov a adresa organizácie: Dephin University in Anje, Francúzsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Andre Rossi
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Marek Živčák, PhD., Dr.
Ing. Oksana Sytar, PhD.
Charakteristika spolupráce: rozvoj metodológie automatizovaného fenotypovania
plodín, spolupráca na spracovávaní veľkých súborov fenotypových dát
KGPB
1. Názov a adresa organizácie: BOKU Viedeň
Kontaktná osoba, pracovisko: prof.J.Sölkner
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.
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: prof. J. Přibyl, DrSc., 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
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Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. M. Casandro, prof. E. Struraro. 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
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 2 úloh
zmluvného výskumu v rámci projektu „Aplikácie využitia alginitu a jeho produktov v
poľnohospodárstve“).
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.
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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: 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.
9. 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.
10. Názov a adresa organizácie: Polytechnic University of Cartagena, Instituto de
Biotecnología Vegetal, Španielsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Marcos Egea Gutiérrez-Cortines
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Charakteristika spolupráce: výskumné aktivity v oblasti sekvenácie a bioinformačných
analýz molekúl mikroRNA. Získanie štipendia pre absolvovanie stáže internej
doktorandky.
11. Názov a adresa organizácie: CREATIS, University of Lyon, Francúzsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. David ROUSSEAU
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: výskumné aktivity v oblasti hodnotenia mofometrickej
a obrazovej analýzy genetických zdrojov rastlín, realizácia výskumných pobytov,
spoločná publikačná činnosť.
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
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2. Názov a adresa organizácie: Česká zemědělská univerzita v Prahe
Kontaktná osoba, pracovisko: 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.
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. Henrieta Arpášová, PhD.
Charakteristika spolupráce: organizovanie hydinárskych vedeckých konferencií
4. Názov a adresa organizácie: WPSA – World´s Poultry Science Association
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr Ning Yang, prezident WPSA, Čína
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Charakteristika spolupráce: organizovanie hydinárskych vedeckých konferencií.
5. Názov a adresa organizácie: International Honey Commission
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr Gudrun Beckh, predseda IHC, Nemecko
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
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.
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.
8. Názov a adresa organizácie: Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedónsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Dr. Nedeljka Nikolova
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Charakteristika spolupráce: dve spoločné publikácie.
9. Názov a adresa organizácie: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Barbara Biesiada-Drzazga, Wydział Przyrodniczy
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava spoločnej publikácie.
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.
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Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri popularizácii výsledkov výskumu v oblasti
pestovania olejnín (slnečnica, repka, mak)
2. Názov a adresa organizácie: Wageningen University, The Netherlands
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Dr. Harro Bouwmeester
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín z rodu
Orobanche, analýzy plynných organických látok vylučovaných kvetmi záraz plynnou
chromatografiou a elektroantenografia súvisiaca s hmyzom vyvíjajúcom sa na zárazách.
3. Názov a adresa organizácie: ETH Zurich, Switzerland
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Dr. Silvia Dorn
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: genetická analýza populácií druhu Cydia molesta v Európe
4. Názov a adresa organizácie: USDA-APHIS, Fort Collins, Colorado USA
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Rich Hansen
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume pupenca roľného a pri selekcii a
introdukcii potenciálnych druhov hmyzu v rámci klasickej biologickej regulácie
5. Názov a adresa organizácie: ENEA C.R. Casaccia, Rome, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Massimo Cristofaro
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: prieskum a selekcia prirodzených nepriateľov rôznych
druhov burín (napr. Salsola kali, Chondrilla juncea, Centaurea spp., Ambrosia
artemisiifolia)
6. Názov a adresa organizácie: ARO, Newe-Ya’ar Research Center, Israel
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Hanan Eizenberg
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických burín – záraz z rodu
Phelipanche
7. Názov a adresa organizácie: Estacion Experimental del Zaidin, Spain
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Juan A. Lopez-Raez
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín
8. Názov a adresa organizácie: Polytechnic Institute of Viseu, Portugal
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri vývoji e-learningových a m-learningových
materiálov pre oblast ekologickeho polnohospodarstva a tvorba podpornych web stránok
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
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín
11. Názov a adresa organizácie: University of Turin, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Cristina Prandi
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín
12. Názov a adresa organizácie: Institute of Sciences of Food Production, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Maurizio Vurro
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín a ambrózie
palinolistej
13. Názov a adresa organizácie: University of Nantes, France
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Philippe Delavault
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických rastlín
14. Názov a adresa organizácie: Medical University of Vienna, Austria
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Matt Smith
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
15. Názov a adresa organizácie: Université de Fribourg, Switzerland
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Heinz Müller-Schärer, Dr. Suzanne Lommen
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
16. Názov a adresa organizácie: University of Worcester, UK
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Carsten Ambelas Skjøth
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
17. Názov a adresa organizácie: Observatoire des 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
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20. Názov a adresa organizácie: Wydzial Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet
Rzeszowski, Poland
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Idalia Kasprzyk
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
21. Názov a adresa organizácie: University of Novi Sad Faculty of Sciences, Serbia
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Branko Sikoparija
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
22. Názov a adresa organizácie: Siauliai University, Lithuania
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Ingrida Sauliene
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
23. Názov a adresa organizácie: CABI E-UK, UK
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Marion Seier
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
24. Názov a adresa organizácie: CSIC, Cordoba, Spain
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Diego Rubiales
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie
a parayitických rastlín

palinolistej

25. Názov a adresa organizácie: Local Health Authority Milan, Italy
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Maira Bonini
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Peter Tóth, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume ambrózie palinolistej
26. Názov a adresa organizácie: Mustafa Kemal University, Antakya, Turecko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri vývoji e-learningových a m-learningových
materiálov pre oblasť ekologického poľnohospodárstva a tvorba podporných web stránok
27. Názov a adresa organizácie: Erciyes University, Kayseri, Turecko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri vývoji e-learningových a m-learningových
materiálov pre oblasť ekologického poľnohospodárstva a tvorba podporných web stránok
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
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30. Názov a adresa organizácie: European Academy for Rural Territories Hospitality,
Taliansko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výmene skúseností v oblasti ekologického
poľnohospodárstva
31. Názov a adresa organizácie: Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije Kmetijsko
Gozdarski Zavod Ljubljana, Slovinsko
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výmene skúseností v oblasti ekologického
poľnohospodárstva
KPG
1. Názov a adresa organizácie: Univerzita M. Kopernika v Toruni, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. hab. Slavomir SS.Gonet - Katedra pedológie,
Inštitút geografie
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Charakteristika spolupráce: Zmluva o bilaterálnej spolupráci dotýkajúca sa študijných
pobytov a vzájomnej výmeny študentov a pedagogických pracovníkov medzi partnermi.
Pokračujúca spolupráca pri riešení výskumu v oblasti vplyvov ekosystémov na pôdne
vlastnosti s dôrazom na zmeny v kvalite a kvantite pôdnej organickej hmoty.
2. Názov a adresa organizácie: Mendelová univerzita, Brno, Česká Republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Miroslav Kravka, PhD. – Lesnícka a drevárska
fakulta,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu pôdnych agregátov
v lesných pôdach, konzultácia a výmena skúsenosti v oblasti pôdnej fyziky.
3. Názov a adresa organizácie: Pomeranian University, Slupsk, Poland
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Jerzy Jonczak, Institute of Geography and Regional
Studies
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu pôdnych vlastností,
konzultácia a výmena skúsenosti, práprava spoločných publikácii z oblasti pôdnych
vlastností černozemí v rámci Slovenska 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.
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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.
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.
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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.
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, publikačné aktivity
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.
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
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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.
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.
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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 materiálov
Smallanthus sonchifolius
KŠZ
1. 1. Názov a adresa organizácie: University of Technology and Life Sciences in
Bydgoszcz, Faculty of Animal Breeding and biology; Bydgoszcz, Poland.
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. S. Mroczkowski, prof. Kapelaňski
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.,
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu a využitia genetických
markérov v šľachtení oviec a v oblasti využitia primitívnych plemien ošípaných na tvorbu
mäsa s požadovanou kvalitou, spoločné publikácie (3) a účasť na workshope v Nitre.
Prof. Debrecéni člen redakčnej rady vedeckého časopisu Annals of
Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science
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 redakčnej rady vedeckého časopisu Polish Journal of Natural Sciences. University of
warmia and Masury in Olsztyn.
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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.
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 hodnotení dojiteľnosti kráv s využitím
prístroja lactocorder, využitie systému FleckScore pri hodnotení exteriéru dojníc
strakatého plemena.
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. 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.
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. Magdalena Drewka
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.
9. 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.
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Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti hodnotenia nepriamych úžitkových
vlastností HD.
10. Názov a adresa organizácie: Agronomická fakulta Univerzity of Zagreb
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Zvonko Prpič,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing .O. Debrecéni, CSc., , PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri tvorbe špecifického fermentovaného
mäsového produktu z mäsa primitívnych plemien ošípanýc
11.Názov a adresa organizácie: University of Vererinary Science Vienna
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Gottfried Brem
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Michaela Horná, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri tvorbe metodiky posúdenia fenotypu
arabských a lipicanských koní
12.Názov a adresa organizácie: Institute of Animal Breeding and Genetics
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Thomas Druml
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Michaela Horná, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri tvorbe metodiky posúdenia fenotypu
arabských a lipicanských koní, analýza zmien farby srsti hnedákov s ASIP a MC1R
genotypovou kombináciou a farby srsti belušov
13.Názov a adresa organizácie: Lipizzan International Federation
Kontaktná osoba, pracovisko: Nidal Korabi, Maximilian Dobretsberger
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Michaela Horná, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri zbere materiálu a analýze dát v štátnych
žrebčínoch s chovom koní plemena lipican (Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad,
Lipizzanergestüt Piber, Národný žrebčín Topoľčianky)
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.
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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)
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: Visoko gospodarsko učilišče u Križevcima (Chorvátsko)
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr.sc. Marijana Ivanek Martinčić, Dr.sc. MarcelaAndreata Koren;
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 výchovnovzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu, pracovné stretnutia, študijné a výučbové pobyty

6. 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.
7. 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.
8. 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
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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. 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: doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, CSc
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Charakteristika spolupráce: Inovácia pestovateľských technológií minoritných druhov
liečivých rastlín a popularizácia výsledkov výskumu prednáškami na workshopoch na
bilaterálnej úrovni.
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, oponovanie vedeckých
príspevkov, členstvo vo Vedeckej rade Agritec - veda, výskum.
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: Česká zemědělská univerzita - Praha (ČR),
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Pavel Klouček, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Charakteristika spolupráce: oponovanie vedeckých príspevkov a spolupráca pri
organizovaní vedeckých konferencií (členstvo vo vedeckom výbore) a odborných
seminárov pre pestovateľov a spracovateľov liečivých a aromatických rastlín,
7. 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, publikovanie vedeckých prác.
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8. 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
9. 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
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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.
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14. 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.
15. 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
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

108

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
KVĽ
1. Názov a adresa organizácie: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences,
Poland
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.

109

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)
11. 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.
12. 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
13. 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
14. Názov a adresa organizácie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Nysie,
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kierunek Dietetyka, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: dr inż. Ewa Malczyk
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Charakteristika spolupráce: prezentácia výberových prednášok pre študentov odboru
Dietetika, spolupráca na vedecko-výskumných projektoch, výmenné pobyty študentov
a pedagogických pracovníkov v rámci projektu Erasmus plus.
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.
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Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, vzájomné posudzovanie metodických zámerov experimentov, vzájomné
posudzovanie dizertačných prác, výmenné pobyty pre PhD. študentov.
2. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita v Brne, ČR
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jiří Skládanka, PhD., Ústav výživy zvierat a
krmovinárstva
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, vzájomné posudzovanie metodických zámerov experimentov, vzájomné
posudzovanie dizertačných prác, výmenné pobyty pre PhD. študentov.
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 (spoločná publikácia v Italian Journal of Animal
Science, IF (2016): 0.82).
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.
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).
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8. Názov a adresa organizácie: M.M. Gryshko National Botanical Garden, Ukraine
National Academy of Science, Kyiv, Ukraine
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Dzhamal Rakhmetov
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmenné pobyty, vzájomné posudzovanie projektových
záverov a metodík experimentov.

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, ECOVAplus a vybudovaním výskumného
centra Agrobiotech. 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 2018 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.
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
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 2018 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
1/2019 Zvýšiť, resp. stabilizovať objem získaných finančných prostriedkov z domácich
zdrojov, v porovnaní s rokom 2018.
2/2019 Zvýšiť, resp. stabilizovať objem získaných finančných prostriedkov
z medzinárodných zdrojov, v porovnaní s rokom 2018.
3/2019 Zvýšiť, resp. stabilizovať počet monografií, v porovnaní s rokom 2018
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4/2019 Zvýšiť počet článkov v karentovaných vedeckých časopisoch v porovnaní s rokom
2018.
5/2019 Zvýšiť počet článkov v nekarentovaných vedeckých časopisoch v porovnaní s rokom
2018.
6/2019 Zvýšiť počet článkov vo vedeckých časopisoch indexovaných v databázach WOS
a SCOPUS, v porovnaní s rokom 2018.
Termín plnenia uznesení: trvalý
Zodpovedné osoby: prodekan pre vedu a výskum, všetci pedagógovia a VT pracovníci

17. Prílohy
Tabuľka 1 Počet projektov z grantových schém riešených fakultami SPU v r. 2018
Typ projektu
VEGA

FAPZ
16

KEGA

4

APVV – všeob.
výzva

7

APVV – bilat.
spolupráca

4

APVV – dofinan.
projektov

1

Štátne objed.

0

Hosp. zmluvy

7

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

Tabuľka 2 Objem finančných zdrojov získaných z grantových schém fakultami SPU v roku
2018
Typ projektu
VEGA

FAPZ

KEGA

174 910
27 166

APVV –
všeob. výzva

311 181

APVV – bilat.
spolupráca

28 894

APVV – dofin.
projektov

16 000

Iné (konkret.)
Spolu
Štátne objed.
Hosp. zmluvy
Celkom

FEM

FBP

FZKI

154 553
712 704
0
64 609
777 313

VEGA, KEGA – počet hlavných úloh/čiastkových úloh
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TF

FEŠRR

SPU

Tabuľka 3 Prepočet finančného zabezpečenia vedeckovýskumných projektov z tabuľky 2
Prepočet podľa fakúlt FAPZ
FEM
FBP
FZKI
TF
FEŠRR
SPU
100
Tvoriví prac.
98
Učitelia
7773
Fin. v €/TP
7932
Fin. v € /učitelia
TP = prof. + doc. + pedagogickí pracovníci s CSc. alebo PhD. na ustanovený pracovný čas 37,5 hod.
týždenne (100 % pracovný úväzok)

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

FAPZ

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

32 250
0
32 250

Tabuľka 5 Počet riešiteľov medzinárodných vedeckovýskumných projektov a zabezpečené
finančné zdroje z MŠVVaŠ SR (v €)
FAPZ
11

Počet pracovníkov
Fin. zdroje rozpočtové
z MŠVVaŠ SR

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

32 250

Tabuľka 6 Prehľad počtu medzinárodných projektov riešených na fakultách SPU v roku
2018
Program (projekt)
COST
HORIZONT 2020
MVTS
Iný (poznámka pod
tabuľkou)
Spolu

FAPZ
7
1
3

FEM

Fakulty
FBP
FZKI

TF

FEŠRR

SPU

0
11

Tabuľka 7 Prehľad o štruktúre pracovníkov SPU (počet) v roku 2018 (stav k 31.12.2018)
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kategória pracovníkov
Učitelia spolu (súčet riadkov 2,3,5,6)
z toho profesori - z riadku 1
docenti - z riadku 1
DrSc. - z riadku 1
CSc./PhD. (odb. asistenti) - z riadku 1
asistenti bez PhD. – z riadku 1
Technickí pracovníci – prevádzka
Vedecko-technickí pracovníci - výskum
Doktorandi – denné štúdium (stav
k 31.10.2018)
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FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR SPU
104
19
39
1
46
0
52
2
27

Tabuľka 8 Prehľad o počte pracovníkov zaradených do habilitačného a inauguračného
konania na jednotlivých fakultách v roku 2018
Forma odborného rastu
Inauguračné konanie (ukončené)
Inauguračné konanie (prebieha)
Habilitačné konanie (ukončené)
Habilitačné konanie (prebieha)
Udelené čestné doktoráty Dr.h.c.
Získané čestné doktoráty Dr.h.c.


FAPZ
2
7
3
0
0
0

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

Počet pracovníkov z iných inštitúcií zaradených do inauguračného a habilitačného konania

Tabuľka 9 Zoznam vymenovaných docentov v roku 2018
Por. č.
Meno a priezvisko
1.
Ing. Michal Rolinec, PhD.
2.
Mgr. Peter Juhás, PhD.
2.
Ing. Peter Tóth, PhD.

Študijný odbor
6.1.12 Výživa
6.1.4 Špeciálna živočíšna produkcia
6.1.16 Ochrana rastlín

Tabuľka 10 Zoznam ukončených konaní na vymenovanie za profesorov v roku 2018
Por. č.
1.
2.

Študijný odbor
6.1.8 Agrochémia a výživa rastlín
6.1.12 Výživa

Meno a priezvisko
doc. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
doc. Ing. Róbert Toman, Dr.

Tabuľka 11 Prehľad o počte vedeckých a odborných podujatí v roku 2018
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
41/94
20/36
61/130

Výstupy z publikačnej činnosti a ohlasov
Štatistika: kategória publikačnej činnosti, FAPZ, 2018
AAA
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie
vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS
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1
12
1
3
6
51
4
39
39
35

ADN
AEC
AED
AFC
AFD
AFG
AFH
BAB
BBA
BBB
BCI
BDE
BDF
BEE
BEF
BFA
BFB
DAI
FAI
GHG
GII

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách
Skriptá a učebné texty
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Dizertačné a habilitačné práce
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru
(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Práce zverejnené na internete
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií

Súčet

34
6
95
44
43
36
47
5
1
3
5
7
87
4
5
33
1
4
10
2
10
673

Štatistika: kategória ohlasov
1
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných
indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
2
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch
Web of Science a databáze SCOPUS
3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
Súčet

116

1472
45
131
334
1982

