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Vyhodnotenie plnenia uznesení z Vedeckej rady FAPZ vyplývajúce
zo Správy o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti na FAPZ SPU v Nitre
za rok 2012

1/2013 Zvýšiť aktivitu riešiteľských kolektívov do prípravy návrhov vedeckých projektov do
národných a medzinárodných grantových agentúr.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
2/2013 Zvýšiť publikačnú aktivitu pracovníkov a riešiteľských kolektívov najmä
v karentovaných časopisoch s vyšším impakt faktorom.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
3/2013 Zvýšiť aktívnu účasť vedeckovýskumných pracovníkov
medzinárodných podujatiach, najmä vedeckých konferenciách.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.

na

významných

4/2013 Podporovať mobility pracovníkov a pozornosť venovať projektom MVTS a
projektom FAO, RP EÚ.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
5/2013 Rozvíjať spoluprácu medzi FAPZ a hospodárskou praxou resp. regiónmi.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
6/2013 Podporiť tvorivú činnosť mladých
medzinárodných grantových agentúrach.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.

vedeckých pracovníkov národných

i

7/2013 Spolupracovať so zahraničnými a domácimi univerzitami, výskumnými ústavmi a
ďalšími subjektmi najmä v rámci RP EÚ.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní.
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1 Úvod
Vedeckovýskumná činnosť patrí medzi základné priority FAPZ, pretože je jedným z
najdôležitejších kritérií pri akreditácii fakulty Akreditačnou komisiou MŠ SR, ale aj jej
hodnotení ratingovými a rankingovými agentúrami. Medzi fakultami verejných vysokých škôl
v SR má FAPZ svojou vedeckovýskumnou činnosťou osobitné odborné postavenie
a dlhodobo stabilné miesto. Fakulta sa v súčasnosti okrem rezortného poľnohospodárskeho
zamerania významne aktivizuje aj v oblastiach environmentálneho výskumu, výskumu
biodiverzity, produkcie potravinových zdrojov, ekológie, výživy ľudí, klimatických zmien,
kvality a bezpečnosti potravín.
Výskumné aktivity pracovísk FAPZ sú limitované personálnym zázemím pracovísk
a dlhodobo podfinancovanou podporou výskumu zo strany národných vedeckých agentúr. Na
FAPZ existuje dlhodobá tendencia využívania domácich resp. národných výskumných
programov, menej medzinárodných projektov. Pre fakultu ale aj pre jej pracovníkov FAPZ je
preto aktuálnou výzvou nevyhnutne hľadať formy zvyšovania flexibility a ďalšie aktivity,
hlavne v medzinárodnom meradle, ktoré by lepšie využili vo vedeckovýskumnej práci
a získavaní zahraničných grantov.

2. Postavenie vedeckovýskumnej práce v národnom meradle


Východiská vedy a výskumu na FAPZ
FAPZ zahŕňa vo svojej štruktúre 17 pracovísk, ktorých výskum vychádza prioritne
z oblasti agrobiológie a interdisciplinárnych vedných oblastí medzi prírodovednými
a poľnohospodárskymi vedami. Výskumná orientácia jednotlivých pracovísk závisí od
ich špecifického zamerania nasledovne:

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti (IOBBB)
- uchovanie a udržateľné využívanie ohrozeného genofondu úžitkových druhov rastlín;
- introdukcia, spoznávanie hospodárskej hodnoty, rozširovanie a využívanie menej
známych druhov rastlín pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti a sociálnoekonomického rozvoja malých a stredných poľnohospodárskych a spracovateľských
podnikov;
- hodnotenie kvality včelieho obnôžkového peľu a pergy ako významných včelích
produktov pre praktické využitie v potravinárstve, farmaceutike a kŕmení
hospodárskych zvierat;
- transfer poznatkov a dosiahnutých výsledkov zo štúdia uchovania a využívania
agrobiodiverzity pre praktické využitie na národnej a medzinárodnej úrovni.
Katedra agrochémie a výživy rastlín (KAVR)
Vedecko-výskumná činnosť katedry nadväzuje na tradíciu, ktorú katedra, resp. jej
pracovníci rozvíjajú už niekoľko rokov. Ide predovšetkým o hlbšie štúdium vzťahov,
ktoré sa uplatňujú v systéme pôda – hnojivo- rastlina, s hlavným dôrazom na kvalitu a
kvantitu rastlinnej produkcie a ochranu životného prostredia. Výskumná činnosť katedry
je ďalej zameraná na:
- sledovanie podmienok komplexnej výživy hlavných poľnohospodárskych plodín
(obilniny, okopaniny, olejniny), ale aj zeleniny a ovocných stromov za účelom
upresňovania systému racionálnej výživy so zreteľom na optimalizáciu dávok živín,
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-

-

-

výskum dynamiky premien a pohybu makro a mikro živín v pôde, čo je dôležité z
hľadiska možností regulovania týchto procesov s cieľom zvýšenia ich prijateľnosti
rastlinami a zníženia strát z pôdy,
bilancovanie prísunu živín do pôdy priemyselnými a organickými hnojivami v rámci
diferencovania osevných postupov, ako aj ich využitie na inhibíciu príjmu rizikových
látok rastlinami,
výskum využitia odpadových produktov z rôznych výrobných technológií, ktoré sú
donorom živín a organických látok pre poľnohospodársku výrobu,
prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuroa kanceroprotektívnou aktivitou.

Katedra botaniky (KB)
- výskum vzácnych a ohrozených druhov rastlín, analýza dôsledkov ústupu vzácnych
burín a šírenie sa karanténnych burín,
- výskum halofytnej flóry a vegetácie v Panónskej panve, možnosti obnovy halofytnej
vegetácie na poškodených slaniskách,
- štúdium embryológie a reprodukčného procesu vybraných druhov čeľ. Rosaceae,
analýzy rastlinného materiálu pomocou metód prietokovej cytometrie.
Katedra environmentalistiky a zoológie (KEZ)
KEZ vychádza vo svojom výskume z výsledkov, ktoré získala pri riešení vedeckých
projektov zameraných na hodnotenie vplyvu prírodných a antropogénnych zdrojov na
kvalitu vody a štruktúru makrozoobentosu vo vodných tokoch a v mokradiach, rizikových
prvkov na vybrané zložky životného prostredia, rôznych spôsobov hospodárenia
v agrobiocenózach na dynamiku a migráciu dusíka v pôde, biodiverzitu Carabidae
(Coleoptera) a Syrphidae (Diptera).
Katedra fyziológie rastlín (KFR)
Východiská vedy a výskumu na katedre fyziológie rastlín plne korešpondujú so
súčasnými globálnymi problémami sveta a s prioritami výskumu vo svete i v európskom
výskumnom priestore:
- zosilňovanie účinkov globálnej zmeny klímy a nevyhnutná potreba riešiť jej dopady
na globálnu ako aj regionálnu poľnohospodársku výrobu,
- v súvislosti s poľnohospodárstvom v zmenených klimatických podmienkach potreba
zvyšovať adaptabilitu genetických zdrojov poľnohospodársky využívaných plodín
a zlepšovať ich kvalitatívne vlastnosti a produktivitu,
- potreba riešiť alternatívne zdroje energií cestou využívania potenciálu zelených
fotosyntetizujúcich rastlín.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (KGPB)
Vedecká profilácia KGPB vychádza z dlhodobej vedeckovýskumnej orientácie FAPZ. V
oblasti genetického hodnotenia hospodárskych zvierat vychádzame zo zásad a odporúčaní
stanovených celosvetovou organizáciou ICAR a Interbull. Pre oblasť biodiverzity sú
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, ktoré vymedzili aktivity na
národnej aj medzinárodnej úrovni.
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Katedra genetiky a šľachtenia rastlín (KGŠR)
- genetické technológie v agrobiológii,
- rozvoj metód biometriky a štatistiky pre analýzu biodiverzity rastlín,
- zriaďovanie špecializovaných databáz pre vzdelávacie, šľachtiteľské a výskumné
využitie.
Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat (KHMHZ)
- Produkcia kvalitných a bezpečných potravín v sektore hydinárstva, poľovníctva,
včelárstva, králikárstva, akvakultúry a ostatných minoritných odvetví ŽV.
- Diverzita v populáciách autochtónnych a lokálne adaptovaných plemien hydiny
v podmienkach SR. Optimalizácia liaharenských procesov z pohľadu akosti
násadových vajec a spôsobov. Využitie neantibiotických stimulátorov rastu na
úžitkové parametre hydiny a holubov.
- Ichtyologický prieskum vodných tokov, hodnotenie ichtyocenóz, hodnotenie
produkčných parametrov vodných útvarov, hodnotenie trvalo udržateľného potenciálu
ichtyocenóz pri rôznom systéme rybárskeho manažmentu. Kontaminácia akvatického
prostredia cudzorodými látkami a ich dopad na kvalitu finálneho produktu.
- Škody spôsobené zverou v rastlinnej výrobe a ochrana proti nim. Vplyv kontaminácie
životného prostredia na zdravotný stav zajaca poľného. Posúdenie jatočnej hodnoty
a kvality mäsa vybraných druhov malej poľovnej zveri. Kontaminácia bažantej zveri
a životného prostredia brokovým strelivom. Kontaminácia diviny diviačej zveri
ťažkými kovmi.
- Šľachtenie špecializovaných línií brojlerových králikov pre intenzívne chovy.
Experimentálne overenie alternatívnych biostimulačných metód synchronizácie estra
králičíc. Overovanie účinku implementorov na reprodukčné ukazovatele králikov.
Biodiverzita vlastností vybraných plemien králikov. Aplikácia moderných
biotechnologických postupov v chove králikov.
- Zisťovanie príčin strát včelstiev na Slovensku. Testovanie včelích matiek
a plemenárska práca vo včelárstve. Biodiverzita opeľovačov a ich ochrana. Genetická
štruktúra populácie slovenskej kranskej včely.
Katedra ochrany rastlín (KOR)
Vedné oblasti: 106 Biológia, 401 Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo
Katedra pedológie a geológie (KPG)
- vplyv introdukovaných a domácich druhov drevín na pôdne vlastnosti,
- vlastnosti pôd urbanizovaných území,
- vlastnosti pôd mokraďových ekosystémov,
- vlastnosti organickej hmoty vo vzťahu k stabilite pôdnych agregátov,
- vzájomné vzťahy medzi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami pôdy.
Katedra špeciálnej zootechniky (KŠZ)
Vedecko-výskumná činnosť Katedry špeciálnej zootechniky je z hľadiska priorít
teoretického a praktického výskumu zameraná na rozvoj a uplatnenie poznatkov a
výsledkov biologických vied, ako aj technologických postupov pri racionalizácii chovu
hospodárskych zvierat v podmienkach udržateľného poľnohospodárstva EÚ a na
Slovensku. Výskum na Katedre špeciálnej zootechniky bol zameraný na nasledovné
oblasti a problémy:
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optimalizácia chovateľského prostredia, etologických princípov a welfare v chove
hospodárskych zvierat,
hodnotenie nepriamych úžitkových vlastností hovädzieho dobytka a ich využitie pri
tvorbe komplexných selekčných indexov,
uplatnenie progresívnych šľachtiteľských postupov pri tvorbe vysokoprodukčných
mäsových typov ošípaných a hodnotenie kvality bravčového mäsa,
štúdium chemického zloženia a fyzikálno-technologickej kvality bravčového mäsa
vo vzťahu k výrobe funkčnej a špecifickej potraviny,
analýza produkcie teľacieho mäsa teliat kŕmených do rôznej hmotnosti, pri
rozdielnych systémoch výživy s ohľadom na kvalitatívne ukazovatele mäsa a tuku,
optimalizácia systémov chovu a šľachtenie dojných plemien oviec, štúdium
morfologických a funkčných vlastností vemien bahníc,
testovanie výkonnosti športových koní, hodnotenie mechaniky pohybu koní a
geneticko-plemenárska analýza génových rezerv koní,
Katedra rastlinnej výroby (KRV)
- reakcia nových odrôd na aplikáciu listových a biologických preparátov pri súčasnom
sledovaní výživného stavu s dopadom na kvalitu a ekonomicku efektívnosť produkcie
a dosiahnutie trvalej udržateľnosti pôdy,
- skúmanie zmien pôdnej vlhkosti v závislosti od obrábania pôdy a hnojenia,
- tvorba a udržateľnosť vyvážených systémov hospodárenia na pôde,
- skúmanie nových odrôd hustosiatych obilnín (jačmeň jarný a ozimný, pšenica letná f.
ozimná), kukurice siatej na zrno, hrachu siateho, slnečnice ročnej a repy cukrovej na
klimatické zmeny a nové technologické postupy, racionalizáciu výživy a hnojenia ako
aj rôzne spôsoby obrábania pôdy.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (KTEKP)
Vedecká profilácia katedry obsahuje široké spektrum problémov, na ktoré sa katedra
orientuje. Výskum je zameraný najmä na problematiku:
- floristicko-produkčných zmien rôznych typov trávnych porastov (TP)
modifikovanou pratotechnikou,
- renováciu TP,
- udržateľnú exploatáciu trávnych ekosystémov,
- obnovu opustených a ruderalizovaných trávnych stanovíšť,
- procesov samozatrávnenia zanedbaných TP a orných pôd a možnosti jeho
usmernenia,
- mimoprodukčné (ekologické) funkcie antropogénne využívaných TP,
- hodnotenie a porovnávanie kvalitatívnych parametrov krmu,
- vyhľadávanie vhodných genetických zdrojov tráv a leguminóz (ekotypy) na
rozšírenie genofondu za účelom šľachtenia kultivarov so zníženými vstupmi
v produkčnom procese,
- produkčného procesu a kvality krmu hlavných leguminóz (lucerna siata, ďatelina
lúčna),
- netradičných kŕmnych plodín a ich ďalšej exploatácie v poľnohospodárskej praxi,
- tvorby biomasy pri rozdielnom ošetrovaní TP bez krmovinárskeho využitia,
- inputu energie do trávnych ekosystémov a krmovín na ornej pôde a ich
kvantifikáciu,
- trávnikárstva vzhľadom na jeho prudký rozvoj v európskom a svetovom meradle,
- dopadov klimatických zmien na exploatáciu trávnych porastov.
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Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (KUPH)
- agroekológia-výskum udržateľných systémov hospodárenia na pôde a hodnotenie
ich udržateľnosti agro-environmentálnymi indikátormi, sekvestrácia uhlíka
a zmierňovanie dopadu klimatickej zmeny v agroekosystéme,
- herbológia, náuka o burinách, ochrana rastlín proti burinám, mapovanie
karanténnych a inváznych druhov burín, biologické vlastnosti inváznych druhov
rastlín,
- optimalizácia pestovateľských technológií liečivých a aromatických rastlín
v agroekosystéme,
- výskum netradičných cereálií, nutričná, technologická, hygienická a fytoprotektívna
kvalita,
- budovanie centra excelentnosti v oblasti kvality genetických zdrojov
poľnohospodárskych plodín.
Katedra veterinárskych disciplín (KVD)
- toxikológia potravín,
- reprodukčná toxikológia zvierat a človeka,
- histomorfológia,
- 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,
- štúdium
vplyvov
vybraných
vonkajších
činiteľov
na
embryonálny
a postembryonálny vývoj vtákov a ošípaných,
- morfologické porovnávanie rôznych modelov osteoartrózy u králikov,
- kraniologická analýza lebiek srnčej zveri v súvislosti s regiónom, vekom a obsahom
ťažkých kovov,
- 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.
Katedra výživy ľudí (KVĽ)
- monitoring
a hodnotenie
stravovacích
návykov
populácie
pacientov
hospitalizovaných alebo dispenzarizovaných v Kardiocentre Nitra, na kardiologickej
ambulancii Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra a na
Kardiologickej klinike FN Nitra – pracoviskách zameraných na diagnostiku a liečbu
srdcových ochorení,
- epidemiologický výskum stravovacích návykov obyvateľov jednotlivých regiónov
Slovenska, zameraný na monitoring rizikových faktorov a hodnotenie nutričného
stavu v jednotlivých populačných skupinách,
- preventívne pôsobenie výživou a životným štýlom pred chronickými chorobami
neinfekčného pôvodu, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, onkologické choroby,
obezita, diabetes mellitus, osteoporóza a i.,
- sledovanie a analýza biologicky aktívnych látok so zameraním na antioxidanty, a ich
využitie v rámci ochrany a zlepšenia zdravia,
- overovanie účinkov biopotravín a bioproduktov na nutričný a zdravotný stav ľudí,
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monitoring výživového statusu a antropometrických parametrov u športovcov
a výskum vplyvu výživy a pitného režimu na výkonnosť športovcov.

Katedra výživy zvierat (KVZ)
- výživa a kŕmenie prežúvavcov,
- výživa a kŕmenie neprežúvavcov,
- konzervovanie a úprava krmív,
- hygienická kvalita krmív, výskyt mykotoxínov v krmivách,
- vplyv kŕmnych aditív na kvalitu živočíšnej produkcie,
- využitie domácich zdrojov živín a energie na produkciu bezpečných potravín
živočíšneho pôvodu



Profilácia výskumných pracovísk a ciele výskumu v roku 2013

Profilácia jednotlivých pracovísk FAPZ vychádza z ich špecifického zamerania.
Výskumný profil pracovísk FAPZ pri riešení výskumných úloh je nasledovný:
IOBBB
- determinácia hospodárskej hodnoty kolekcii genetických zdrojov z klasických
a menej známych druhov rastlín z biologického, morfologického, biochemického,
technologického, senzorického, terapeutického a šľachtiteľského hľadiska;
- morfologická charakteristika včelích peľových obnôžok 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;
KAVR
- optimalizácia hnojenia vybraných poľnohospodárskych plodín,
- dynamika rozpúšťania a rýchlosti uvoľňovania živín z priemyselných hnojív,
- izolácia prírodných zmesí so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuroa kanceroprotektívnou aktivitou a vývoj nových potravín obohatených o uvedené
zmesi,
- využitie netradičných zdrojov a foriem živín pri výžive poľných plodín.
KB
- výskum vzácnych a ohrozených druhov rastlín, analýza dôsledkov ústupu vzácnych
burín a šírenie sa karanténnych burín (Ing. Eliáš),
- výskum halofytnej flóry a vegetácie v Panónskej panve, možnosti obnovy halofytnej
vegetácie na poškodených slaniskách (Ing. Eliáš, RNDr. Ikrényi),
- štúdium embryológie a reprodukčného procesu vybraných druhov čeľ. Rosaceae,
analýzy rastlinného materiálu pomocou metód prietokovej cytometrie (prof.
Baranec, Ing. Ďurišová, RNDr. Ikrényi, RNDr, Štrba, doktoranti).
KEZ
V roku 2013 bol výskum katedry orientovaný na štúdium vplyvu prírodných
a antropogénnych zdrojov na kvalitu vody a štruktúru makrozoobentosu, vybraných
rizikových prvkov na organizmy – potenciálna bioprístupnosť prvkov vo vybranom
prostredí, biodiverzitu Carabidae (Coleoptera) a Syrphidae (Diptera) v rôznych
agroekosystémoch poľnohospodárskej krajiny, na dynamiku anorganických foriem dusíka
a síry v pôde v závislosti od spôsobu hospodárenia, vplyv aplikácie cukrovárenských
kalov na kolobeh dusíka v pôde.
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KFR
-

rastovo-produkčný proces plodín v podmienkach zmeny klímy,
regulácia fotosyntézy a primárnych procesov tvorby biomasy nepriaznivými faktormi
prostredia (sucho, vysoká teplota, silné žiarenie),
suchovzdornosť a termotolerancia genetických zdrojov obilnín,
fotosyntéza pre biomasu a obnoviteľné zdroje energie.

KGPB
- genetické hodnotenie priamych a nepriamych úžitkových vlastností hovädzieho
dobytka a koní na úrovni DNA analýz a na úrovni odhadu plemenných hodnôt
s praktickým využitím v národnom a medzinárodnom genetickom hodnotení, úprava
existujúcich a návrh nových selekčných indexov hovädzieho dobytka,
- návrh panelov SNPs markérov fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre
využitie v genomickom hodnotení,
- identifikácia stupňov ohrozenia populácií dobytka a koní, hodnotenie diverzity
populácií, genetické a ekonomické optimalizovanie stratégie dlhodobého rozvoja
populácií, ktoré sú v riziku ohrozenia.
KGŠR
- uplatňovanie metód molekulovej genetiky pri mapovaní genómu rastlín v zbierkach
genofondu rastlín a ochrany a využívania agrobiodiverzity,
- hodnotenie genofondu tvorbou obrazovej databázy pre počítačovú sieť a detekciu
biodiverzity metódami molekulovej genetiky,
- výskum genetických zdrojov jedlých ektomykoríznych húb pre praktické
pestovateľské využitie.
KHMHZ
- biodiverzita voľne žijúcej zveri, rýb a ohrozených populácií autochtónnych plemien
malých hospodárskych zvierat na Slovensku,
- produkcia kvalitných a bezpečných potravín v sektore hydinárstva, poľovníctva,
včelárstva, králikárstva, akvakultúry a ostatných minoritných odvetví ŽV.
KOR
o agroekologické štúdie výskytu a škodlivosti živočíšnych škodcov a rastlinných chorôb
a ochrana proti nim v hospodársky najvýznamnejších plodinách (kukurica, obilniny,
repka),
o agroekologické štúdie živočíšnych škodcov a rastlinných chorôb v porastoch
energetických vŕb,
o vplyv GMO na živočíchov,
o entomofauna parazitických burín a poľných burín,
o ekológia a genetika entomopatogénnych húb.
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.
KRV
Katedra rastlinnej výroby v rámci výskumnej činnosti sledovala vplyv nových
pestovateľských technológií na výšku a kvalitu produkcie najvýznamnejších poľných
plodín (hustosiatych obilnín - jačmeňa siateho jarného a ozimného, pšenice letnej formy
ozimnej, kukurice siatej na zrno, hrachu siateho, slnečnice ročnej a repy cukrovej).
Cieľom výskumu bolo :
- sledovať reakciu nových odrôd hlavných hustosiatych obilnín na odlišné spôsoby
obrábania pôdy (konvenčné, redukované, minimalizačné) a varianty hnojenia
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(nahradzovací systém pre udržanie pôdnej úrodnosti a vedecky riadená mimokoreňová
výživa, pri rôznych pomeroch N:P:K) a ich reakcie na rôzne racionalizačné
pestovateľské systémy,
tvorbu a udržateľnosť vyvážených systémov hospodárenia na pôde, - skúmanie
mechanizmu spätných kompenzačných väzieb v systéme pôda - rastlina – prostredie
a vzájomné vzťahy vybraných faktorov konvenčného, redukovaného a minimálneho
obrábania pôdy vo vzťahu ku kvalite pôdnej organickej hmoty, cestou optimalizácie
dávok minerálnych hnojív s využitím pozberových zvyškov ako zdrojov uhlíka
a zaradením medziplodín do systémov hospodárenia na pôde,
skúmanie zmiernenia negatívneho dopadu nepriaznivých klimatických zmien na výšku
a kvalitu produkcie, hĺbku a mohutnosť koreňového systému,
dynamika narastania nadzemnej suchej hmoty a odčerpávanie mikro a makroprvkov
vo významných rastových fázach BBCH,
v podmienkach suchého, teplého, nížinného klimatického regiónu sledovať vplyv
agroekologických podmienok prostredia na úrodu a kvalitu štandardných a vysoko
olejnatých hybridov slnečnice ročnej,
analyzovať rôzne spôsoby obrábania pôdy a hnojenia priemyselnými hnojivami v
interakcii s agroekologickými podmienkami prostredia, foliárnou aplikáciou
biologicky aktívnych látok a typom hybridu. Analyzovať priebeh základných
fyziologických procesov pre zlepšenie tolerancie slnečnice ročnej proti nepriaznivým
faktorom prostredia,
hľadanie možnosti eliminácie negatívneho vplyvu environmentálneho stresu na
produkčné a kvalitatívne parametre repy cukrovej,
skúmanie produkčného procesu odrôd repy cukrovej v teplých a suchých
podmienkach a ich adaptabilitu na stresové podmienky.

KŠZ
-

využitie ultrasonografie pri hodnotení morfometrických štruktúr vemien a ceckov
dojníc,
- analýza produkcie teľacieho mäsa teliat kŕmených do rôznej hmotnosti, pri
rozdielnych systémoch výživy s ohľadom na kvalitatívne ukazovatele mäsa a tuku,
- hodnotenie vplyvu organických foriem mikroprvkov na parametre rastu, jatočnej
hodnoty a kvality mäsa ošípaných,
- komplexné hodnotenie kvality rôznych kategórií jatočných jahniat posudzovanej na
základe jatočných, fyzikálno - chemických a organoleptických vlastností mäsa a tuku,
- výskum esenciálnych a zdraviu prospešných mastných kyselín mlieka bahníc a mäsa
jahniat pri rôznych produkčných systémoch chovu,
- hodnotenie vzťahu hladiny voľného testosterónu k orientačnej reakcii v teste open
field ošípaných,
- sledovanie koncentrácie vybraných imunoglobulínov po aktívnej imunizácii teliat
komerčne dostupnými preparátmi,
- vplyv záťaže a výživy na výkonnosť koní.
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,
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- 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,
- optimalizácia pestovateľských technológií liečivých a aromatických rastlín v
konvenčnom a ekologickom systéme hospodárenia s dôrazom na kvantitatívnokvalitatívne ukazovatele produkcie.
KVD
- hodnotenie štrukturálnych zmien v tkanivách zvierat spôsobených toxickými látkami,
- hodnotenie reprodukčných ukazovateľov zvierat po príjme toxických látok,
- hodnotenie biologického účinku peľu na štrukturálne zmeny tkanív a biochemických
ukazovateľov krvi,
- hodnotenie biologického účinku peľu na štruktúry čreva a fyziológiu krvi,
- biológia mliečnej žľazy a zdravie vemena kráv a bahníc,
- monitorovanie a hodnotenie genetickej variability národných plemien husi,
- histologické a histochemické hodnotenie svalového tkaniva vodnej hydiny,
- štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl
v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka,
- bovinná vírusová diarhoe ekofarmaka v prevencii popôrodných infekcií genitálií kráv,
- Haemophilus somnus –príčina reprodukčných infekcií kráv a jalovíc,
- sledovanie vplyvu predporážkových faktorov, podmienok ustajnenia a výživy na
produkčné a kvalitatívne parametre zvierat.
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 potravín na nutričné parametre
(antropometrické – telesná hmotnosť, telesné zloženie: množstvo tuku, svalovej
hmoty, aktívnej telesnej hmoty, celkový obsah vody v organizme, množstvo intraa extracelulárnej tekutiny, množstvo viscerálneho tuku) v skupinách probandov,
- analýza vybraných biochemických parametrov v krvnom sére (hladina glukózy,
lipidové spektrum: triglyceridy, LDL-, HDL-cholesterol, 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,
- 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
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zdrojov, konzumovaných potravín a ich implementácia do výživy ľudí v zmysle
možnej prevencie civilizačných najmä voľnoradikálových chorôb.
edukácia o zdravej výžive na vybraných stredných školách a u hospitalizovaných
a dispenzarizovaných pacientov.

KVZ
o produkcia živočíšnych potravín v podmienkach globalizácie a ekologizácie,
o zvýšenie kvality živočíšnych potravín prostredníctvom obohacovania kŕmnych
surovín a krmív o esenciálne nenasýtené mastné kyseliny,
o zvýšenie produkcie hospodárskych zvierat prostredníctvom usmernenej výživy
v rôznych fázach reprodukčného cyklu,
o eliminácia mykotoxickej kontaminácie konzervovaných objemových a jadrových
krmív prostredníctvom absorbentov.



Pracoviská s exkluzívnym postavením v rámci SR

Exkluzivita pracovísk FAPZ spočíva najmä v ich originálnosti a jedinečnosti
zamerania. Vo väčšine prípadov sú pracoviská jediné v SR, ktoré sa danou problematikou
zaoberajú komplexne. V uvedenom kontexte je exkluzivita jednotlivých pracovísk
nasledovná:
IOBBB
Vytvorenie medzinárodnej siete pre realizáciu výskumného, vzdelávacieho
a rozvojového programu „Agrobiodiverzita pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života“
v rámci projektu TRIVE s praktickým uplatňovaním v projekte AgroBiotech.
KB
Exkluzivita postavenia pracoviska v rámci SR spočíva v oblastiach výskumu, ktorým
sa na iných pracoviskách nevenuje pozornosť (embyológia, slaniskové spoločenstvá a ich
obnova) a v prístrojovom vybavení cytometrom PARTEC.
V rámci Slovenska katedra exkluzívne rieši:
- štúdium embryológie a generatívnej reprodukcie vybraných zástupcov čeľ. Rosaceae:
analýzy rastlinného materiálu cytometrom (v príprave publikácie do impaktových
časopisov),
- štúdium možností obnovy slaniskovej flóry a vegetácie v SR,
- štúdium rastlinných spoločenstiev slanísk v Panónskej panve,
- výskum vzácnych a ohrozených druhov rastlín,
- nové nepôvodné druhy pre Slovensko (v roku 2013 sa našli celkom 4, príprava
rukopisov do časopisov registrovaných v databázach SCOPUS).
KEZ
Katedra ako jedna z mála vedeckých pracovísk sa zaoberá vyhodnocovaním kvality
a ekologického stavu vody, zloženia sedimentov a biodiverzitou Carabidae (Coleoptera)
a Syrphidae (Diptera) v rôznych agroekosystémoch poľnohospodárskej krajiny.
KFR
- v aktuálnosti riešených tém (klimatická zmena a dopady na rastlinnú produkciu,
fotosyntéza rastlín a jej citlivosť na faktory prostredia, ako je sucho, vysoká teplota,
príp. silné žiarenie, tolerancia plodín a odrôd na sucho, fotosyntéza pre biomasu
a bioenergie), ktoré plne korešpondujú s európskymi prioritami výskumu dopadov
klimatickej zmeny a riešenia energetickej krízy,
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v kvalite metodológie výskumu: sme schopní rozvíjať a uplatňovať integrovaný
výskum dopadov klimatickej zmeny na produktivitu plodín, suchovzdornosti
a termotolerancie genetických zdrojov pre potreby adaptabilnejšieho biologického
materiálu;
integrovanosť
spočíva
v paralelnom
využívaní
a zapojení
ekofyziologických, bunkových i molekulárnych metód analýzy a kvantifikácie
funkčného stavu rastlín ovlyvnených faktormi prostredia (stresormi),
v schopnosti manažovať projekty základného i aplikovaného výskumu pre riešenie
globálnych tém a získavať finančné prostriedky práve na tieto témy;
v kvalite infraštruktúry ekofyziologického výskumu (využívame aktuálne
ekofyziologické i molekulárne metódy a kvalitné prístroje renomovaných značiek
akceptovateľné v zahraničných publikáciách);
možnosti prijímať zahraničných pracovníkov a doktorandov na dlhodobé vedecké
stáže v odbore – pre podporu výskumu na katedre a vedeckej školy FPD,
dobrá úroveň školených doktorandov pre ich uplatnenie na SPU ale aj mimo SPU,
kritickosť a náročnosť požadovaná vrámci vedeckej školy fyziológia plodín a drevín,
ale na druhej strane vytvorené nadštandardné podmienky pre výchovu a vedeckú
prípravu doktorandov,
v dobrej komunikácii so zahraničnými partnermi, riešení bilaterálnych MVTS
projektov, ktoré sú veľmi dobrým prostriedkom pre tvorbu spoločných publikácií
(napr. monografie v anglickom jazyku; spoločné publikácie s partnermi v Číne,
Ukrajine, Rusku, Poľsku, Indii a pod.):

KGPB
KGBP má excelentné postavenie v rámci SR v oblasti genetického hodnotenia
vlastností, tvorby panelu SNP markérov, v populáciách HZ (dobytok, ošípané, kone),
hodnotenia genetickej diverzity populácií dobytka a koní.
Exkluzivita pracoviska súvisí s výsledkami a
publikovanými prácami
v predznačených oblastiach ako aj skutočnosť, že šľachtiteľská prax využíva výsledky
genetického hodnotenia dobytka (3 plemien) dlhšie časové obdobie v praktickej činnosti.
Výskumná činnosť v uvedených oblastiach ďalej pokračuje. Exkluzivita pracoviska súvisí
aj s tým, že je súčasťou 2 centier excelentnosti FAPZ (ECOVA, ECOVA plus), buduje
špecializované laboratórium molekulárnej genetiky. V roku 2013 bolo z katedry
publikovaných 6 vedeckých prác v karentovaných časopisoch.
KGŠR
Katedra genetiky a šľachtenia rastlín v súčasnosti rozvíja metódy genetických
technológií a vyvíja úsilie riešiť aktuálne úlohy ochrany a využívania agrobiodiverzity.
V rámci budovania infraštruktúry výskumnej základne zriadením Excelentného centra
ochrany a využívania agrobiodiverzity na FASPZ SPU v Nitre, sa výrazne posilnil
potenciál na zintenzívnenie a rozširovanie výskumu v oblasti genetických technológií,
ochrany a využívania biologickej rozmanitosti pestovaných a voľne rastúcich druhov
rastlín. Genetické technológie pri svojom teoretickom prínose (cielená tvorba znakov,
RNA interferencia, transgenóza, cisgenóza a ďalšie) priamo podporujú a cielene zasahujú
do tvorby nových odrôd rastlín. Na katedre je vzácne prepojenie genetického výskumu,
genetických technológií a vyhľadávania genetických zdrojov rastlín pre potraviny
a priemyselné spracovanie.
KHMHZ
KHMHZ sa ako jediná katedra na Slovensku špecializuje na výskum v oblasti malých
hospodárskych zvierat, konkrétne chovu hydiny, rýb, brojlerových králikov, včiel, zveri,
netradičných druhov vtákov, exotických vtákov a zvierat.
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KOR
Výskum na KOR je exkluzívny najmä svojim zameraním, nakoľko reálny
fytopatologický a entomologický výskum na Slovensku realizuje len veľmi málo inštitúcií
a výskumných tímov. Na KOR sa ako na ojedinelom pracovisku posudzuje aj vplyv GMO
na rôzne organizmy v poľnohospodárskej krajine.
V roku 2013 sa na KOR riešilo 7 projektov (3 domáce - VEGA, 4 zahraničné – 7 RP,
COST, HUSK).
KPG
V rámci SR je Katedra pedológie geológie exkluzívne pracovisko z hľadiska
determinácie, kvantifikácie a vyhodnocovania štruktúrneho stavu pôd pod rôznymi
ekosystémami, na rôznych pôdnych typoch a rôznych spôsoboch hospodárenia na pôde.
Medzi najvýznamnejšie výstupy možno spomenúť 4 vedecké monografie.
KRV
Exkluzívnosť výskumu KRV spočíva v tom, že v poľných podmienkach sleduje
biologický materiál a jeho reakciu na aktuálne klimatické zmeny. Sleduje nové
technologické postupy, ktoré majú
prispieť k zmierneniu negatívneho dopadu
klimatických zmien, pri súčasnom dodržaní trvalej udržateľnosti pôdnej úrodnosti
a zachovania čistoty životného prostredia. Výsledky výskumu sú priamo overované v
pestovateľskej praxi a prinášajú ekonomický efekt pri veľkoplošnom pestovaní poľných
plodín.
KŠZ
Experimentálne centrum hospodárskych zvierat KŠZ je unikátne a jedinečné
pracovisko v danom odbore na Slovensku, náplňou ktorého je vedecko-výskumné bádanie
v oblasti biologickej výkonnosti a jej regulačných mechanizmov, kvality jatočných
produktov a v oblasti exploatácie usmernenej ontogenézy a prirodzených vzorcov
správania sa hospodárskych zvierat.
Experimentálne laboratórium testovania reprodukčných, výkrmových a jatočných
ukazovateľov ošípaných (s kapacitou pre chov 10 ks prasníc a 80 ks výkrmových
ošípaných) je vybavené automatickým systémom kŕmenia SKIOLD (Dánsko)
a automatickým systémom riadenia a kontroly mikroklimatických ukazovateľov SKOV
(Dánsko).
Pre sledovanie správania sa zvierat v habituačných komorách je využívaný pozorovací
systém Lan Vision so 16 kamerami v oddelení ošípaných, teliat a koní a mobilný
pozorovací systém so štyrmi bezdrôtovými kamerami a systém záznamu a spracovania
behaviorálnych dát Noldus Observer XT – špičkový hardware a software na digitálne
spracovanie a vyhodnotenie záznamu správania zvierat. V súčasnosti je to jediná
inštalácia v SR.
Laboratórium mäsa a biochemické laboratórium je vybavené špičkovou technikou na
určovanie kvalitatívnych ukazovateľov bravčového, teľacieho a jahňacieho mäsa –
ukazovateľov pH, elektrickej vodivosti, stratou vody odkvapom, prístroj Conica Minolta
2600 D, s komplexným softwarovým zabezpečením - Color Data Software
SpectraMagicNX CM-S 100w na spektrofotometrickú metódu stanovenia farby mäsa,
pristroj Nicolet 6700 metódou FT-IR pre analýzu chemického zloženia mäsa, mlieka,
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.
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Súčasťou pracoviska je aj testačné stredisko chovu koní, prostredníctvom ktorého je
zabezpečované testovanie mechaniky pohybu a vplyvu záťaže na výkonnosť koní. Z
hľadiska technického vybavenia disponuje jedinečnou technikou – snímač mechaniky
pohybu koní, záťažový regulátor pohybu koní a komplexná regeneračná linka pre kone so
solárnym zariadením SUN 2000.
KTEKP
Exkluzivita Katedry trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín spočíva v tom, že ako
jediné pracovisko z rezortu VŠ sa venuje výskumu v oblasti trávnikárstva, zaburinenosti
trvalých trávnych porastov ako aj obhospodarovania TTP v podmienkach nízkych vstupov
(low-input). Okrem klasických metód uplatňovaných v krmovinárskom, lúkarskom
a trávnikárskom výskume sa využívajú aj metódy z rastlinnej fyziológie. Komplexnejšie
hodnotenie trávnych porastov a kŕmnych plodín sa môže realizovať aj vďaka zlepšeniu
materiálno-technického vybavenia laboratória (rastová komora, mineralizačná jednotka,
destilačná jednotka, plameňový fotometer). Výsledky dlhodobých pokusov boli
publikované v domácich aj zahraničných časopisoch (Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis – ČR; Journal of Life Sciences – USA; Agrochémia
– SR).
KUPH
Pracovisko KUPH disponuje 3 špecializovanými laboratóriami a demonštračnou
bázou. Má chemické a technologické laboratória vybavené modernými laboratórnymi
prístrojmi, ktoré vytvárajú exkluzivitu pracoviska poľnohospodárskeho výskumu.
Laboratóriá kvality potravinových zdrojov: chemické laboratórium: kvapalinový
chromatograf BREEZE systém umožňuje analýzy biologicky aktívnych látok (fenolických
látok, vitamínov rozpustných vo vode a v tukoch, antioxidantov, fenolových kyselín a
iných organických molekúl) v genetických zdrojoch rastlín.
HPLC 1260 Infinity + tandemový MS/MS detektor Agilent 6410. Tandemový MS/MS
detektor Agilent 6410 je hmotnostný spektrometrický detektor pre existujúci HPLC
systém. Umožňuje analýzy biologicky aktívnych látok a antinutrientov (fenolických
látok, silíc, v drogách rastlinného pôvodu, vitamínov rozpustných vo vode a v tukoch,
antioxidantov, fenolových kyselín a iných organických molekúl) v genetických zdrojoch
rastlín.
Plynový chromatograf AGILENT 7890 s 5975 MSD je počítačovo riadený prístroj na
chemickú analýzu, separáciu plynných a nízko vriacich kvapalných zmesí. Je vybavený
plameňovo ionizačným detektorom, detektorom elektrónového záchytu a hmotnostne
spektrometrickým detektorom s ionizáciou nárazom elektrónu.
Spektrofotometer SHIMADZU UV-1800. Určený pre analýzy antioxidačnej aktivity
a kapacity rastlinných vzoriek.
Technologické laboratórium: Technické vybavenie: Farinograph AT (meranie
reologických vlastností cesta), Glutomatic 2200 (meranie podielu mokrého lepku), Falling
number FN 1100 (stanovenie pádového čísla), Centrifuga 2015, Analyzátor textúry
TAXTPlus, prístroj na stanovenie sedimentačného indexu SDZT4 (Zelenyho testu),
Spektrofotometer SP60 (meranie základných optických vlastností povrchu - farba striedky
a kôrky chleba a farba cestovín. Hodnotenie kvalitatívnych parametrov cereálií.
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.
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KVĽ
Katedru výživy ľudí možno považovať za exkluzívne pracovisko; katedra sa ako jedno
z mála vedeckých pracovísk na Slovensku zaoberá komplexným monitoringom
rizikových faktorov chronických ochorení neinfekčného pôvodu (tzv. civilizačných
ochorení) a hodnotením nutričného stavu jednotlivých populačných skupín SR ako aj
analýzou vplyvu konzumácie vybraných potravín na stanovené ukazovatele zdravotného
stavu (antropometrické parametre a telesná stavba ľudského tela, biochemické parametre
ľudského séra, hlavne antioxidačná kapacita krvného séra, lipidové spektrum, glykémia a
ďalšie). Sme schopní určovať glykemický index a glykemickú nálož jednotlivých potravín
a potravinovýc h zdrojov. Máme možnosti na overovanie účinkov potravín s pridanou
hodnotou na ľudské zdravie.
KVĽ je vybavené modernými prístrojmi, ktoré umožňujú získavanie vysoko validných
výsledkov všetkých uvedených ukazovateľov. Sú oficiálne zakúpené a medzinárodne
certifikované (CE, ISO):
- Indirektný kalorimeter s príslušenstvom (Vmax Encore 29N) (Metabolický monitor –
prístroj na nepriamu kalorimetriu, na hodnotenie energetického metabolizmu
a bazálneho energetického výdaja
- LISA 200 – atómový absorpčný spektrofotometer na biochemickú analýzu krvného
séra ľudí.
- Reflotron Plus (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) – prístroj na
biochemický skríning krvného séra ľudí,
- Photochem – prístroj na analýzu celkovej antioxidačnej kapacity v ľudskom sére a v
potravinových zdrojoch, hydrofilných a lipofilných antioxidantov na princípe PCL fotochemoluminiscenčnej metódy,
- ViScan – abdominálny tukový analyzátor AB-140 na princípe BIA metódy bioelektrickej impedančnej analýzy
- Kapilárny elektroforetický systém s príslušenstvom - analytický systém pre kapilárnu
elektroforézu a izotachoforézu, umožňuje stanovovanie organických kyselín
a katiónov v potravinách a nápojoch, stopových nečistôt v čistých chemikáliách,
aniónov v pitnej, povrchovej a odpadových vodách a ďalšie.
- Autoamatický biochemický analyzátor – Biolis 24i Premium - na biochemickú
analýzu krvného séra ľudí.
- Inframatic 6800 – Berten instuments Svédsko – stanovenie základných parametrov
vybraných druhov potravín
- Cholestech GTX - prístroj na biochemický skríning krvného séra ľudí.
KVZ
Katedra výživy zvierat FAPZ je z hľadiska svojho zamerania a prístrojového
vybavenia unikátnym pracoviskom v rámci SR. Ako jediné pracovisko v SR rieši
komplexne otázku výživy a kŕmenia HD, oviec, hydiny, ošípaných a koní. Je zamerané
predovšetkým na výživu a kŕmenia hospodárskych zvierat ako producentov potravín
živočíšneho pôvodu. Pracovisko je svojou laboratórnou infraštruktúrou schopné živinovo
analyzovať kŕmne suroviny rastlinného, živočíšneho, minerálneho aj syntetického pôvodu,
je schopné komplexne laboratórne analyzovať potravinové zdroje rastlinného aj
živočíšneho pôvodu z hľadiska obsahu energie, organických živín, minerálnych látok,
mastných kyselín a vitamínov. V tejto oblasti sa pracovníci katedry podieľali na úspešnom
riešení viacerých domácich a zahraničných projektových úloh. V roku 2013 sa pracovníci
katedry podieľali na spracovaní vedeckej monografie z problematiky konzervovania
a úpravy krmív, ktorá bola rektorom SPU ocenená ako najlepšia monografia
v poľnohospodárskych vedách.

18



Tradičné a nové témy projektov

KAVR
Tradičné
témy:
sledovanie
podmienok
komplexnej
výživy
hlavných
poľnohospodárskych plodín (obilniny, okopaniny, olejniny), ale aj zeleniny a ovocných
stromov za účelom upresňovania systému racionálnej výživy so zreteľom na optimalizáciu
dávok živín
Nové témy:
- výskum dynamiky premien a pohybu makro a mikro živín v pôde, sledovanie intenzitu
uvoľňovania živín a ich transport do rastlín po aplikácii pomaly rozpustných hnojív,
- výskum využitia odpadových produktov z rôznych výrobných technológií,
- sledovania možnosti vstupu mikroelementov do potravového reťazca dôsledkom
fortifikácie poľnohospodárskych plodín a sledovanie antioxidačnej aktivity
v dopestovanej produkcii,
- prípravy nových potravín so zvýšenou antioxidačnou, kardio-, neuroa kanceroprotektívnou aktivitou.
KB
Tradičné témy:
- embryológia a populačná biológia vzácnych zástupcov flóry Slovenska (od roku 1993
7 projektov VEGA koordinovaných katedrou),
- výskum vzácnych burín, karanténnych burín a neofytov (2 projekty VEGA, 1
bilaterálny projekt APVV),
- výskum slaniskovej vegetácie (v spoluriešteľstve 2 projekty kordinované Botanickým
ústavom SAV),
- projekt Flóra Slovenska (externí spolupracovníci, v súčasnosti v spoluriešiťeľstve 1
projekt VEGA kordinovaný Botanickým ústavom SAV).
Nové témy: 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.
KRV
Tradičné témy:
- skúmanie hnojenia priemyselnými hnojivami a pozberovými zvyškami rastlín na
úrodu a kvalitu poľných plodín v zostavenom osevnom postupe,
- -skúmanie rôznych spôsobov obrábania pôdy a ich vplyv na úrodu a kvalitu poľných
plodín,
- skúmanie reakcie nových odrôd na podmienky pestovateľských systémov.
Nové témy:
- meranie a skúmanie vlhkosti pôdy a vyhodnotenie jej vplyvu na formovanie
úrodotvorného procesu plodín zaradených v osevnom postupe,
- skúmanie pedokompakcie pri rôznych technológiách obrábania pôdy,
- k uvedenej problematike bol získaný projekt VEGA 1/0816/11 „Produkčný proces
poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných
hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy.“ Boli
vydané 3 monografie z problematiky riešenej v rámci uvedenej problematiky.
- udržateľný technologický systém pestovania hrachu siateho (2010),
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dynamika anorganického dusíka v pôde a možnosti jej regulácie,
možnosti uplatnenia pestovateľských systémov jačmeňa siateho jarného
v udržateľnom poľnohospodárstve.
- adaptabilita odrôd repy cukrovej vo vzťahu k meniacim sa klimatickým podmienkam,
- využitie prípravkov na báze bioaktívnych látok v pestovateľskom systéme repy
cukrovej vo vzťahu k produkcii a jej kvalite.
KHMHZ
Tradičné témy:
- rizikové faktory potravinového reťazca,
- využitie neantibiotických stimulátorov rastu na úžitkové parametre hydiny a holubov,
- ekologizácia chovu malých hospodárskych zvierat,
- škody spôsobené zverou,
- modelovanie hydroekologických limitov vodných útvarov,
- experimentálne overenie účinkov kontaminácie životného prostredia na vybrané
kvalitatívne vlastnosti mäsa kapra rybničného,
- včelie produkty a choroby včelstiev.
Nové témy:
- kontaminácia voľne žijúcej zveri cudzorodými látkami (VEGA 1/1011/11, v roku
2012 publikované 3 články v karentovaných časopisoch),
- kontaminácia prostredia ako rizikový faktor ovplyvňujúci kvalitu konzumných vajec
a hydinového mäsa (vypracovaný návrh projektu VEGA),
- využitie a zloženie včelích produktov (v roku 2013 publikované 3 články
v karentovaných časopisoch),
- overovanie účinku implementorov na reprodukčné ukazovatele králikov (VEGA
1/1011/11),
- vyhodnocovanie príčin úhynov včelstiev (v spolupráci s COST projektom COLOSS
publikované 3 karentované články v rokoch 2012-2013, ďalšie 2 zrecenzované),
- trvalo udržateľné opeľovanie a biodiverzita opeľovačov (schválený nový COST
projekt na roky 2013-2017 s názvom SUPER-B),
- monitoring modelových lokalít s rozdielnym systémom rybárskeho manažmentu,
ichtyologické merania kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov ichtyofauny
(podaný projekt bilaterálnej spolupráce APVV SK-CZ-2013-0029, vydaná
vysokoškolská publikácia v zahraničnom vydavateľstve, 1 zahraničný vedecký článok
za rok 2013).
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,
-
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- biologické vlastnosti inváznych druhov rastlín.
KFR
Tradičné témy:
- mechanizmy regulácie primárnych procesov fotosyntézy a tvorby biomasy
v podmienkach nepriaznivých abiotických faktorov (sucho, vysoká teplota, silné
žiarenie),
- fotosyntetická efektívnosť a produktivita lesných drevín,
- fotosyntéza repky olejky pre biomasu a obnoviteľné zdroje energie,
- suchovzdornosť a termotolerancia genetických zdrojov pšenice, jačmeňa.
Nové témy:
- kvantitatívna analýza rastlinného fenotypu (štruktúry a funkcií rastlín): metóda
rozvíjaná vrámci celoškolského projektu ŠF EU „Vybudovanie výskumného centra
„AgroBioTech", projekt číslo 26220220180“, v roku 2015 bude mať projektom
zabezpečenú podporu aj v infraštruktúre inštaláciou fenotypovacej linky
v novovybudovanom Centre výskumu SPU Nitra; metóda a prístrojové zabezpečenie
jedinečné v SR,
- regulácia difúznych procesov vo fotosyntéze - vodivosti mezofylu pre tok CO2 v liste:
metóda aplikovaná v momentálne bežiacom projekte APVV-0661-10; podporená
prístrojovou technikou, ktorú katedra už má k dispozícii; metóda jedinečná v SR,
- regulácia fotochemických procesov na úrovni elektrónového transportu a využitia jeho
energie medzi fotosystémom II a fotosystémom I počas fotosyntézy v chloroplastoch:
metóda využívajúca spektrálny fluorimeter JTS-10 v kombinácii s modulovaným
fluorimetrom DUAL PAM, ktoré už má katedra k dispozícii; metóda rozvíjaná
v bežiacom projekte APVV-0197-10; jedinečná v SR.
IOBBB
Tradičné témy:
- sústreďovanie, množenie, hodnotenie, klasifikácia, katalogizácia a uchovávanie
genetických zdrojov z klasických a menej využívaných druhov;
- hodnotenie výživovej kvality rastlinných produktov,
- hodnotenie morfologických znakov a kvality obnôžkového peľu.
Nové témy:
- determinácia vplyvu aktivovanej a deaktivovanej vody na množenie, rast a vývin
rastlín s praktickým využitím v šľachtení menej využívaných druhov rastlín;
- novošľachtenie menej využívaných druhov rastlín;
- hodnotenie výživovej a terapeutickej kvality rastlinných produktov;
- determinácia procesu formovania kvality rastlinných produktov pre využitie vo výžive
človeka;
- hodnotenie kvality pergy,
- detekcia a selekcia genetických zdrojov pre biologicky aktívne komponenty a prírodné
farbivá.
KVĽ
Tradičné témy:
- hodnotenie rizikových faktorov civilizačných chorôb,
- účinky konzumácie vybraných potravín a surovín na nutričné a zdravotné parametre,
- hodnotenie nutričných parametrov a zdravotných ukazovateľov v prevencii chorôb
(vrátane antioxidačných vlastností),
- monitoring stravovacích zvyklostí populácie SR,
- obsah bioaktívnych látok (vrátane antioxidantov) v potravinách a surovinách pre
výživu ľudí.
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Nové témy:
- nový celkový pohľad na stravovacie návyky jednotlivých regiónov Slovenka, aj
s možnosťami nielen frekvenčného vyhodnotenia, ale i s kvantitatívnym a čiastočne i s
kvalitatívnym vyhodnotením prijímaných živín,
- odhad rizika osteoporotických fraktúr, resp. výskytu osteopénie a osteoporózy v
populácii, najmä v súvislosti s výživou,
- meranie antioxidačných vlastností v sledovaných surovinách a potravinových zdrojoch
z rozličných prírodných a agroekologických podmienok,
- vývovoj nových potravín s pridanou hodnotou a overovanie ich účinkov na ľudský
organizmus,
- monitoring a vyhodnotenie nutričného a zdravotného stavu športovcov,
- určovanie vplyvu telesnej stavby a výživy na výkonnosť športovcov,
- monitoring a vyhodnotenie výživy, nutričného a zdravotného stav detí a adolescentov.
KGŠR
Tradičné témy:
- diverzita menej rozšírených druhov rastlín,
- ochrana genofondu rastlín,
- genetika somatickej bunky v pletivových kultúrach rastlín.
Nové témy:
- mapovanie genómu rastlín pomocou nestabilných pozícií (retrotranspozómy),
- využitie genomických postupov v analýzach DNA oblastí a DNA polymorfizmu,
- výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti,
- výskum a ochrana pôvodných potravinových zdrojov pre agrolesnícke produkčné
pestovateľské systémy.
KOR
Tradičné témy:
- ochrana obilnín a štúdium patosystémov fuzariózy klasov a zŕn,
- štúdium výskytu, epidemiológie a ochrany repky proti chorobám a škodcom,
- využitie a environmentálne aspekty pestovania GMO (BT) kukurice na Slovensku,
- štúdium parazitoidov a biologickej ochrany proti parazitickým a poľným burinám,
- štúdium biologickej a integrovanej ochrany poľnohospodárskych plodín a viniča,
- choroby a škodcovia v porastoch energetických vŕb.
Nové témy:
- ekológia vinohradov s rôznym spôsobom hospodárenia (nový projekt v rámci
spolupráce Maďarsko-Slovensko),
- biologické metódy ochrany proti burinám (dva nové projekty EÚ COST).
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.
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.
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KŠZ
Tradičné témy:
- etológia a welfare hospodárskych zvierat, štúdium fyziologických parametrov stresu
HZ, metódy diferenciácie stres odolných typov zvierat,
- hodnotenie technologických podmienok chovu hospodárskych zvierat,
- šľachtenie nových plemien HZ a definovanie ich úžitkových parametrov,
- hodnotenie ukazovateľov výkrmovosti a jatočnej hodnoty ošípaných,
- kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory,
výživu, techniku a technológiu chovu,
- produkcia kvalitného teľacieho mäsa rôznych plemien pri rozdielnej hmotnosti a
systémoch výživy,
- optimalizácia systémov chovu a šľachtenie dojných plemien oviec, štúdium
morfologických a funkčných vlastností vemien bahníc,
- hodnotenie nepriamych úžitkových vlastnosti hovädzieho dobytka,
- testovanie výkonnosti športových koní, geneticko-plemenárske parametre v selekcii
hospodárskych zvierat.
Nové témy
- využitie ultrasonografie pri hodnotení morfometrických štruktúr vemien dojníc,
- kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na predporážkové faktory,
výživu, techniku a technológiu chovu,
- komplexná analýza kvality ľahkých a ťažkých jatočných jahniat produkovaných na
Slovensku pri rôznych produkčných systémoch chovu, s ohľadom na jatočné,
fyzikálno-chemickýé a organoleptické vlastností mäsa a tuku,
- výskum vplyvu klimatických zmien na etologické, fyziologické a produkčné
parametre zvierat, výskum nových biochemických markerov expresie proteínových
systémov odolnosti a imunity zvierat,
- vplyv záťaže a výživy na výkonnosť koní.
KTEKP
Tradičné témy:
- trávniky v podmienkach nízkych vstupov,
- renovácia trvalých trávnych porastov,
- sledovanie vplyvu klimatických zmien na trávny porast,
- dočasné trávne porasty na báze naturálnych osív.
Nové témy: KVD
Tradičné témy:
- sledovanie štrukturálnych a funkčných zmien v tkanivách v dôsledku účinkov
toxických aj prirodzených látok,
- hodnotenie úrovne hygieny získavania mlieka a welfare dojníc a bahníc,
- identifikácia a funkčná analýza CD molekúl (antigénov) na somatických a pohlavných
bunkách hovädzieho dobytka.
Nové témy: KVZ
Tradičné témy:
- výživa zvierat v podmienkach globalizácie a ekologizácie,
- efektivita využívania živín vo výžive hospodárskych zvierat,
- vplyv úprava krmív na ich výživnú hodnotu a dietetické vlastnosti.
Nové témy:
- zvyšovanie transformácie živín v produkcii živočíšnych potravín,
- udržateľná produkcia bezpečných potravín živočíšneho pôvodu,
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eliminácia ekologických rizík v živočíšnej produkcii,
zvýšenie nutričnej hodnoty živočíšnych produktov využívaním domácich
surovinových zdrojov,
eliminácia mykotoxickej kontaminácie objemových a jadrových krmív vplyvom
anorganických, biologických a chemických konzervačných aditív.

Najvýznamnejšie (exkluzívne) poznatky na FAPZ z celoslovenského hľadiska

IOBBB
Technológia odberu pergy – získaný patent v spolupráci s Národnou univerzitou pre
prírodné a environmentálne vedy v Kyjeve, Ukrajina – číslo patentu: UA (11) 71320 (13)
U – technológia odberu pergy od včelstiev vo veľmi zjednodušenej forme.
KB
- získali sa poznatky o šírení sa nebezpečných druhov karanténnych burín (Ambrosia
artemissifolia, Panicum miliaceum subsp. miliaceum, Sorghum halepense) a nástup
nových druhov neofytov (napr. Geranium purpureum, Dittrichia graveolens),
- získali sa poznatky o výskyte viacerých ohrozených a vzácnych druhov slovenskej
flóry, niektoré sa dajú využiť aj ako génové zdroje pre šľachtenie (Aegilops cylindrica,
Elatine hungarica, Trifolium angulatum, T. strictum atď.),
- analyzoval sa negatívny vplyv človeka na halofytné biotopy a overujú sa možnosti ich
obnovy,
- zistili sa poznatky o generatívnej reprodukcii vybraných druhov čeľ. Rosaceae
(Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, Prunus × fruticans).
KEZ
- poznatky o kvalite vody v rôznych biotopoch mokradí.
KFR
- kvantifikácia podielu stomatickej a mezofylovej limitácie fotosyntetickej asimilácie
CO2 (1 ukončená doktorandská práca v roku 2012 – Mgr. M. Gábriš, druhá PhD.
práca pred ukončením v roku 2014 – Ing. P. Dreveňáková; vedecký článok pre AFZ
v príprave, uvedená metóda uplatňovaná v súčasných katedrálnych bežiacich
projektoch APVV),
- úloha cyklického transportu elektrónov potvrdená v ochrane fotosystému II pred
škodlivým účinkom dlhodobého sucha a vysokej teploty u pšenice (Photosynthesis
Research, Vol. 117, No. 1, 2013, s. 529-546. CC, WOS),
- potvrdená antioxidačná kapacita fenolických substancií v ochrane pohánky proti
ťažkým kovom (CLEAN soil, air, water, Vol. 41, Iss. 11, (2013), s. 1129-1137. CC,
WOS).
KGPB
- stav genetickej diverzity 8 plemien dobytka a 4 plemien koní (Pjontek J., Kadlečík O.,
Kasarda R., Horný M.: Pedigree analysis in four Slovak endangered horse breeds.
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 54-64,
Kadlečík, O.,Hazuchová, E.,Pavlík,I.,
Kasarda,R.: Diversity of cattle beedsin Slovakia, Slovak J. Anim. Sci., 46, 2013 (4):
145-15, Kadlečík,O., Pavlík,I.: Genealogical analysis in small populations: the case of
four Slovak beef cattle breeds. Slovak J. Anim. Sci., 45, 2012 (4): 111-117).
- výsledky genetického hodnotenia dlhovekosti pinzgauského plemena, výpočet
výsledkov na základe otcovského modelu. (Mészáros G., Kadlečík O., Kasarda R.,
Sölkner J.: Analysis of longevity in the Slovak Pinzgau population – extension to the
animal model. Czech J. Anim. Sci., 58 (2013): 289-295).
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výsledky genetického hodnotenia dlhovekosti holštajnského a slovenského strakatého
plemena
(E.
Strapáková,
P.
Strapák,
J.
Candrák
Estimation of Breeding Values for Functional Productive Life in the Slovak Holstein
Population. Czech J. Anim. Sci., in press).
- vývoj optimálneho systému pripárovania zvierat (R. Kasarda, O.Kadlečík, E.
Hazuchová, G, Mészáros, V.Šidlová, I. Pavlík.: Influence of mating systems and
selection intensity on extent of inbreeding and genetic gain in the Slovakian Pinzgau
population. Czech J. Anim. Sci., in press).
KHMHZ
- vyhodnotenie príčin úhynov včelstiev v sezónach 2009 až 2013 (podľa jednotnej
metodiky),
- biodiverzita ohrozených populácií plemien hrabavej a vodnej hydiny,
- kontaminácia voľne žijúcej zveri cudzorodými látkami,
- vyhodnocovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov ichtyofauny.
KOR
- na KOR sa dosiahli významné výsledky v prieskume populácií fuzárií, rozšírení
jednotlivých foriem fuzarióz a účinnosti rôznych spôsobov ochrany proti nim na
Slovensku. Výsledky boli publikované vo vedeckej monografii.
- boli získané významné výsledky o vplyve GMO kukurice na populácie rôznych
druhov hmyzu v poľnohospodárskej krajine s pestovanou GMO kukuricou,
- bol zostavený prehľad výskytu škodlivých činiteľov na slnečnici ročnej, ako aj
jednotlivé stratégie a formy účinnej ochrany proti nim,
- identifikovali sa najvýznamnejšie druhy živočíšnych škodcov a rastlinných chorôb
v porastoch energetických vŕb pestovaných na ornej pôde v podmienkach Slovenska.
(ide o prvú štúdiu).
KRV
Významným prínosom sú poznatky o reakcii plodín na nové technológie v obrábaní
pôdy, týkajúce sa najmä minimálnych a pôdoochranných technológií v konkrétnych
pestovateľských podmienkach.
KŠZ
- v praxi boli realizované významné poznatky v oblasti etológie a welfare chovu zvierat
pri zdokonaľovaní chovateľského prostredia jednotlivých druhov hospodárskych
zvierat (praktický význam - zlepšovanie welfare hospodárskych zvierat),
- v rámci chovu hovädzieho dobytka pri výskume a hodnotení nepriamych úžitkových
vlastností boli prijaté a sú prakticky využívané celoštátne metodiky hodnotenia
dojiteľnosti, priebehu pôrodov kráv a podielu mŕtvonarodených teliat a dlhovekosti
dojníc. Realizátor: Plemenárske služby SR a Zväzy chovateľov hovädzieho dobytka
(význam spočíva v celospoločenskom zlepšení ekonomiky chovu hovädzieho dobytka
a kompatibility uvedených metodík s chovateľsky vyspelými krajinami hovädzieho
dobytka),
- po prvýkrát sa na Slovensku využila ultrasonografická metóda pre hodnotenie
vnútorných štruktúr ceckov a výskum morfometrických štrukúr vemien a ceckov
dojníc s využitím ultrasonografie vo vzťahu k dojiteľnosti a zdravotnému stavu
vemien dojníc (nepriamy prínos -. zlepšenie zdravotného stavu vemien dojníc
a kvality produkovaného kravského mlieka, využitie výsledkov ako selekčné kritérium
pri šľachtení hovädzieho dobytka),
- prebieha proces vytvorenia metodiky pre produkciu špecifickej značkovej potraviny bravčového mäsa, ktorého kvalita bola ovplyvnená skrmovaním organických foriem
vybraných mikroprvkov - selén, chróm, zinok (obohatenie trhu Slovenska o značkové
bravčové mäso, pozitívny vplyv na zdravotný stav ľudí),
-
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prebieha proces vytvorenia syntetickej populácie vysokoúžitkových dojných oviec
(slovenskej dojnej ovce) na Slovensku, pracovník KŠZ doc. Ing. M. Margetín, PhD.
koordinuje proces tvorby nového vysokoúžitkového plemena oviec na Slovensku
(celospoločenský a kultúrny význam - vyšľachtenie nového plemena dojnej ovce na
Slovensku),
- bola vypracovaná metodika hodnotenia mechaniky pohybu koní, podľa ktorej sa
realizuje hodnotenie mechaniky pohybu teplokrvných koní na Slovensku (prínos pre
šľachtenie a hodnotenie výkonnosti športových koní na Slovensku),
- vypracovanie opatrení PRV „Životné podmienky zvierat pre roky 2006 - 2013“
realizované na Slovensku s podporou chovateľov na úrovni cca 50 mil. EUR,
- vypracovanie programu PRV „Dobré životné podmienky zvierat„ pre obdobie 2014 –
2020 v rámci vyžiadanej expertízy MP RV SR.
KTEKP
Významné sú poznatky vyplývajúce zo sledovania klimatických zmien na floristické
zloženie TTP i kvalitu trávnikov.
KUPH
Zhodnotenie environmentálnych dopadov a implementácie agroenvironmentálnych
opatrení na pôdu a biodiverzitu. Vedecké zhodnotenie používaných opatrení pre ďalšie
smerovanie implementácie environmentálnych záujmov do SPP.
KVD
- zistenie vzťahu medzi selénom a diazinonom k aktivite nervového systému pri prenose
nervových vzruchov (selén zhoršuje neurotoxické účinky diazinonu),
- vzájomné negatívne pôsobenie selénu a diazinonu na mikroskopickú stavbu kostí
(kombinácia oboch látok ako rizikový faktor pri osteoporóze),
- makroskopické a mikroskopické zmeny v kostnom tkanive po príjme selénu per os
(škodlivý účinok selénu na stavbu kosti),
- dávkovo závislé účinky peľu na sliznicu tenkého čreva zväčšením a zhustením rias
(zlepšenie absorpčnej schopnosti tenkého čreva),
- zmeny sekrečnej aktivity a apoptotických zmien vo vaječníku po konzumácii peľu
(peľ reguluje ovariálne funkcie),
- reakcia bahníc na podmienky dojenia počas stresovej záťaže (zistená vysoká
individuálna variabilita, ktorá je zapríčinená rozdielnou vnímavosťou jedinca na
podnety prichádzajúce z vemena vyvolané dojacou technikou),
- význam reflexu ejekcie mlieka bahníc pred nasadením dojacej súpravy na vemeno
(vznik reflex významne mení parametre dojiteľnosti a zloženie mlieka, čo je potrebné
zohľadniť pri interpretácii výsledkov kontroly úžitkovosti bahníc našich plemien –
Cigája a Zošľachtená Valaška),
- poruchy reprodukcie kráv (popísaný vplyv Histophilus somni ako príčina
reprodukčných porúch kráv – monografia prvá práca tohto druhu v SR).
KVZ
- konzervačné aditíva dokážu čiastočne eliminovať výskyt a koncentráciu skladových
druhov mykotoxínov (bezpečnosť krmív),
- kŕmne aditíva zvyšujú nutričnú hodnotu hydinového mäsa a znižujú obsah
cholesterolu v žĺtku konzumných vajec (kvalita potravín živočíšneho pôvodu),
- vo výžive potravových druhov zvierat sú v podmienkach SR využiteľné aj netradičné
kŕmne aditíva na báze napr. Rhus coriaria L., alebo Lactuca seriola (kvalita potravín
živočíšneho pôvodu),
- vplyvom chránenej výživy bachorových mikroorganizmov je možné dosiahnuť vyššiu
produkciu mlieka s vyšším obsahom tuku a zároveň je možné dosiahnuť nižšiu
-
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potrebu importovaných bielkovinových krmív (kvalita potravín živočíšneho pôvodu,
udržateľnosť živočíšnej produkcie).
KGŠR
- na KGŠR bola vypracovaná a odpublikovaná (CC časopis) „nová metodika real-time
PCR detekcie alergénu BetV1 peľu brezy“ (vytvorená metodika umožní rýchle
a efektívne stanovenie úrovne expresie BetV1 pre účely sledovania a vyhodnocovania
polinóz spôsobovaných brezami). Publikované v CC časopise.
- katedra v spolupráci s Mikrobiologickým ústavom AV ČR Praha vytvorila „novú
metodiku molekulárnej identifikácie hospodársky významnej huby Tuber aestivum“.
Metodika je využiteľná pri kontrole kvality sadivového materiálu a posudzovaní
vývoja mykoríz v pestovateľských výsadbách. ITS sekvencie (9 sekvencií vzoriek
plodníc zo Slovenska) boli zaslané do databázy European Nucleotide Archive (ENA)
a sú dostupné na: http://www.straininfo.net/sequences/HQ285315/browser/embl/.
Publikované v CC časopise.


Najúspešnejšie pracoviská a pracovníci v získavaní grantov

Poradie pracovísk FAPZ podľa počtu riešených projektov v roku 2013
Pracovisko Počet projektov riešených v roku 2013*
KOR
7
IOBB
6
KŠZ
5
KAVR
4
KRV
3
KGPB
2
KHMHZ
2
KGŠR
2
KVZ
2
KPG
2
KUPH
2
KFR
1
KB
1
KVD
1
KVĽ
1
KTEKP
0
KEZ
0
* započítané boli hlavné projekty (vedecké + KEGA + iné), kde vedúcim projektu je
pracovník katedry + účasť na 7RP

Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poradie pracovníkov FAPZ podľa počtu riešených projektov v roku 2013
Počet projektov riešených v roku 2013*
Pracovisko
Doc. J. Brindza
5
Prof. Ľ. Cagáň
4
Ing. P. Tóth
4
Prof. O. Debrecéni
2
Doc. P. Kováčik
2
Dr.h.c.Prof. D. Bíro
2
Doc. A. Trakovická
1
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Prof. V. Pačuta
Doc. K. Hudec
Doc. V. Šimanský
Ing. J. Žiarovská
Doc. J. Gašparík
Doc. L. Ducsay
Doc. J. Candrák
Prof. T. Baranec
Prof. M. Brestič
Ing. M. Miko
Doc. E. Candráková
Doc. R. Toman
Doc. N. Polláková
Doc. E. Tobiášová
Prof. J. Mlynek
Prof. M. Halo
Prof. M. Lacko -Bartošová
Doc. M. Macák
Ing. K. Fatrcová-Šramková
Ing. R. Chlebo
Doc. I. Černý
Doc. M. Margetín
Ing. R. Ostrovský

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

* započítané boli hlavné projekty (VEGA + KEGA + iné), kde vedúcim projektu je pracovník
katedry + účasť na 7RP



Účasť na operačných programoch VaV štrukturálnych fondov

1. Číslo a názov projektu: ITEBIO - IITMS 26220220115 (1) Podpora inovácie
technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí– výskumný projekt
riešený na základe podpory operačného programu
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2010 – 2014
Výsledky: Overené množiteľské a pestovateľské technológie a biologické zvláštnosti
netradičných poľných a ovocných druhov v podmienkach Slovenska vhodných pre
ekologické poľnohospodárstvo, produkciu biopotravín, nových surovín pre rôzne
priemyselné využitie, zlepšovania zdravotného stavu obyvateľstva a sociálnoekonomického rozvoja vidieka. Zhodnotené nové produkty menej využívaných
rastlinných druhov a inovovaných potravinových výrobkov s charakterizáciou ich
biologickej, biochemickej, nutričnej, fytoprotektívnej a hygienickej hodnoty.
2. Názov projektu: Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech" – ITMS
26220220180
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Rektor SPU
- supervisor projektu; doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc., KE FEM - projektový manažér
Obdobie riešenia: 2013-2015
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): katedry FAPZ a iných fakúlt SPU, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín v Nitre.
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Výsledky: V roku 2013 zabezpečili výskumné kolektívy priestorové a technické
požiadavky pre špeciálne laboratória, výber prístrojovej tetechniky a materiálu a prípravu
koncepcii špeciálnych laboratórií. Výskumné kolektívy súčasne pripravujú rozšírenie
materiálno-technockej základne už zriadeného Excelentného centra pre ochranu
a využívania agrobiodiverzity a zároveň formovanie základne pre realizáciu aplikovaného
výskumu v rámci zriaďovaného transfér centra.
3. Názov projektu: Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na
environmentální techniky v chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Jiří Skládanka, PhD.; Ústav výživy
zvířat a pícninářství, Mendelova univerzita v Brne
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z FAPZ: prof. Ing. Ján Jančovič, PhD.; doc. Ing. Ľuboš
Vozár, PhD.; Ing. Peter Kovár, PhD.
Obdobie riešenia: 1.9.2012 – 31.8.2014
Partnerské organizácie (spoluriešitelia): IdeaHELP o.p.s.; Vysoké učení technické
v Brne; Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-Gumpenstein; Uniwersitet Przyrodniczy
w Poznaniu
4. Názov projektu: QEDU – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (projekt
je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre
a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti, ITMS
26110230057
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. RNDr. Z. Gálová, CSc. KBB FBP SPU v
Nitre.
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z FAPZ: vybraní pracovníci FAPZ
Obdobie riešenia: 01.2012 - 12.2013



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

-

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

inovovať systém motivácie a hodnotenia pracovníkov vedúcich k zvýšeniu originality
získaných výsledkov a ich publikovaniu v kvalitných vedeckých časopisoch,
doriešiť možnosti využitia drahej laboratórnej techniky aj pre poskytovanie komerčných
služieb,
zabezpečiť dostatok ľudských zdrojov pre prácu na laboratórnych analýzach,
zlepšiť finančné zabezpečenie vedy a výskumu na Slovensku, zvýšiť podiel finančných
prostriedkov prideľovaných pre rozvoj vedy na 1 % HDP Slovenska,
vytvoriť pravú vedeckú grantovú agentúru v rámci Slovenska,
ukončenie rekonštrukcie Experimentálneho centra HZ,
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-

-

-

-

zvýšiť počet pridelených miest doktorandského štúdia, problém znižovania stavov
doktorandov na fakultách SR vzhľadom na nové podmienky financovania doktorandov
môže byť kontraproduktívny,
predĺženie doktorandského štúdia na 4 roky,
optimalizovať podiel pedagogických a vedecko-výskumných aktivít pedagogických
pracovníkov,
vo väčšom rozsahu využívať možnosti aktívnej zahraničnej spolupráce a zapojenie sa do
medzinárodného projektu výskumu,
zvýšiť mobilitu výskumných pracovníkov;
výraznejšia propagácia a popularizácia dosiahnutých výsledkov z riešenia projektov pre
odbornú a ostatnú verejnosť prostredníctvom špecializovaných web stránok a prezentácie
poznatkov na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach,
riešenie problému fragmentácie výskumu na fakulte, ale najmä na jednotlivých katedrách,
riešenie kvality doktorandského štúdia pre skvalitnenie výstupov z vedeckej práce: cez
zvýšenie aktivity v prijímaní zahraničných doktorandov zo zahraničia, platených z iných
prostriedkov (napr. SAIA a pod.) na stredne až dlhodobé stáže, ktorí by posilnili
výskumnú a publikačnú aktivitu pracoviska (v tomto smere by mohla pomôcť aj fakulta,
napr. čiastočným financovaním pobytu a pod.),
riešenie problému kvality publikácií doktorandov,
doriešiť administratívne zastrešenie a koordinovanú podporu projektovej činnosti (s
orientáciou najmä na európske výzvy a programy),
zlepšenie motivácie (finančná motivácia je dôležitá, nie však jediná) tvorivých
pracovníkov pre výskumnú činnosť, spoluprácu a publikovanie v IF časopisoch,
selekcia a motivácia špičkových pracovísk od ostatných (napr. podpora účasti na
konferenciách a pod.),
vytváranie špičkových tímov na fakulte, schopných uchádzať sa o medzinárodné projekty,
výkonnosť vo VVČ je potrebné posudzovať podľa jednotlivcov, pretože pri hodnotení za
pracovisko sa za dobrými výsledkami katedry môžu skrývať aj nekvalitní a vedecky
neaktívni jednotlivci.
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3. Postavenie vedeckovýskumnej
v medzinárodnom meradle


práce

pracovísk

FAPZ

SPU

Témy a pracoviská FAPZ najkompatibilnejšie s prioritnými oblasťami EÚ

KGPB
Téma: APVV-SK-AT-0012-10: Genetická diverzita plemien dobytka a koní.
Väzba témy na projekty: APVV-SK-AT-0012-10: Genetická diverzita plemien dobytka
a koní., vedúci - prof.Ing.O.Kadlečík,CSc., KGPB, partnerom projektu bola BOKU
Viedeň
IOBB
Téma: Introdukcia, rozširovanie a využívanie menej druhov rastlín pre zlepšenie výživy,
zdravia a kvality života
Kompatibilita na prioritnú oblasť: potravinová bezpečnosť, udržateľné
poľnohospodárstvo, a bioekonomika; Väzba témy na projekty:
Ukr/SR/SPU3/08 Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu (2008-2014)
Ukr/SR/SPU1/08 Netradičné druhy rastlín a ich produkty v kvalite života (2008-2014)
IITMS 26220220115 (1) Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín
pre zdravú výživu ľudí– výskumný projekt riešený v rámci Excelentného centra ochrany a
využívania agrobiodiverzity na základe podpory operačného programu
KHMHZ
Téma: Prevencia strát včelstiev
Kompatibilita na prioritnú oblasť: Agriculture, Food Security and Climate Change
Väzba témy na projekty: COST projekt - Action FA0803: Prevention of honeybee
Colony Losses (COLOSS), projekt ukončený 2013, partneri z vyše 60 krajín sveta
spolupracujú naďalej.
KŠZ
Téma: Welfare hospodárskych zvierat
Kompatibilita na prioritnú oblasť: KBBE.2010.1.3-04: Improving integration in farm
animal welfare research in an enlarged Europe - Call: FP7-KBBE-2010-4
Väzba témy na projekty: Animal Welfare Research in an enlarged Europe –AWARE,
hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. RNDr. Marek Špinka, CSc., Výskumný ústav
živočíšnej výroby Praha Uhřiněves, ČR.
Koordinátor (spoluriešiteľ/lia) z katedry: Mgr. Peter Juhás, PhD.
Obdobie riešenia: 2011 - 2013


Aktuálna účasť na rámcových programoch EÚ

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



Zapojenie do medzinárodných sietí – charakteristika výskumu

KFR
Názov resp. charakteristika siete: INTERDROUGHT, riešenie problematiky sucha
v rastlinách a zlepšovania suchovzdornosti a tolerancie rastlín na sucho
Partneri: okolo 900 výskumných pracovísk v Európe i vo svete
Koordinátor z katedry: prof. Marián Brestič
Väzba siete na projekty: INCO-Copernicus (FP4): Molecular mechanisms of plant
photosynthetic efficiency under drought (1998 – 2001); koordinátor: prof. Imre Vass
(BRC Szeged, Hungary)
Prínos siete (výsledky, výstupy): vytvorenie bilaterálnych pracovných kontaktov
a projektov MVTS s partnerom v Číne (prof. Yang, prof. Gao, Shandong Agricultural
University in Taian), Poľsku, Rusku (prof. Allakhverdiev), tvorba spoločných publikácií:
Journal of Plant Physiology, 168, 2011; CC, WOS; IF = 2,71; Photosynthesis Research,
Vol. 117, No. 1, 2013, s. 529-546. CC, WOS; IF = 3,150.
KHMHZ
Názov resp. charakteristika siete: COST Action FA1307: SUPER-B
Partneri: zatiaľ zástupcovia 21 krajín
Koordinátor z katedry: Ing. Róbert Chlebo, PhD. – podaná žiadosť za člena Riadiaceho
výboru
Väzba siete na projekty: COST Action FA1307: Sustainable pollination in Europe: joint
research on bees and other pollinators (SUPER-B)
Prínos siete (výsledky, výstupy): začiatok riešenia bude v roku 2014
IOBBB
1. Názov resp. charakteristika siete: FAO – program GHIAS (Globally Important
Agricultural Heritage systems)
Partneri: http://www.giahs.org/giahs-partners/en/
Koordinátor z Inštitútu: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc, doc. Ing. Dezider Tóth, DrSc.,
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Prínos siete (výsledky, výstupy): aktívna účasť na príprave programu Uchovanie
dedičstva svetovo významných tradičných agroekosystémov
2. Názov resp. charakteristika siete: IPGRI (International Plant Genetic Resources
Institute)
Partneri: http://www.bioversityinternational.org/
Koordinátor z Inštitútu: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc, doc. Ing. Dezider Tóth, DrSc.
Prínos siete (výsledky, výstupy): Spolupráca pri organizovaní medzinárodných
seminárov a školení v oblasti ochrany agrobiodiverzity, vývoj klasifikátorov pre
hodnotenie genetických zdrojov z menej známych druhov rastlín
3. Názov resp. charakteristika siete: ISEKI – Food (European Association for
Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain)
Partneri: https://www.iseki-food.net/ifa_members
Koordinátor z Inštitútu: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc, doc. Ing. Dezider Tóth, DrSc.
Prínos siete (výsledky, výstupy): využitie poznatkov z riešených výskumných projektov
vo všetkých formách vzdelávania; spoluúčasť na príprave medzinárodných monografií a
učebných textov
KGŠR
Názov resp. charakteristika siete: TAUESG (Tuber Aestivum/Uncinatum European
Scientific Group)
Členovia siete: Ing. Ján Gažo, PhD. A Ing. Marián Miko, CSc.- KGŠR
Partneri: Mikrobiologický ústav AV Česká republika, National de la Recherche
Agronomique (INRA) v Clermont Ferrand – Francúzsko, Deparment di Biologia Vegetale
e Biotecnologie Agroambientali, University of Perugia, Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary – Varšava, Eötvös Loránd University – Budapešť Maďarsko.
Koordinátor z katedry: Ing. Ján Gažo, PhD.
Väzba siete na projekty: VEGA 1/1169/12 Štúdium vplyvu faktorov prostredia na vývoj
inokulovaných rastlín hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vitt.) a bielohľuzovkou
obyčajnou (Choiromyces meandriformis Vitt.) po výsadbe.
Prínos siete (výsledky, výstupy): Participácia na výskumných aktivitách členských krajín
(Česká republika a Poľsko). Aktívna účasť na vedeckých podujatiach siete. Publikovanie
výstupov z výskumov (medzinárodných a národných projektov): GAŽO, J. – MIKO, M.
– MIKO, M –CHLPÍK, J. 2012. Assessing genetic resources of summer truffle in
Slovakia. In: Acta Mycologica, Vol. 47 (2): 185–189.
KB
Názov resp. charakteristika siete: spolupráca pri výskume slaniskových biotopov
v Panónii a na Balkáne
Partneri:
1) V. Grulich, M. Hájek, P. Hájková, Katedra zoologie a botaniky, Masarykova universita,
Brno, Česko
2) D. Sopotlieva, I. Apostolova, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research,
Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
3) Z. Dajić-Stevanović, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia.
Koordinátor z katedry: Ing. P. Eliáš, PhD.
Väzba siete na projekty: bez projektu
Prínos siete (výsledky, výstupy): štyri publikácie v impaktových časopisoch
KGPB
Názov resp. charakteristika siete: ASD Consortium
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Partneri: Univ.Kapošvár, Univ. Osijek, Univ.Padova, Univ. Zahreb, Univ.Domžala,
BOKU Viedeň
Koordinátor z katedry: KGPB-FAPZ-SPU Nitra, koordinátor: doc.Kasarda
Väzba siete na projekty: Boli podané projekty COST a CEEPUS ako spoločné projekty
partnerov siete.
Prínos siete (výsledky, výstupy): SPU sa stala členom v roku 2013


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

KFR
Forma spolupráce: MVTS - medzivládna dohoda
Partneri: Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria (Dr. Konstantina Kocheva, Dr.
Georgi Georgiev)
Koordinátor z katedry: prof. Marián Brestič
Projekt: SK-BG-0017-10 Drought as a challenge for screening of improved cereal
genotypes for sustainable plant production (APVV pri MŠ SR) (2012 – 2013)
Výstupy: výmena biologického materiálu, spoločný experiment, spoločná príprava
podkladov oboch partnerov pre vypracovanie projektu 7.RP EU “BREDA“ (koordinátor:
prof. J. Kos, PI Ljubljana, Slovinsko); projekt podaný k 5.2.2013
IOBB
1. Partneri: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Národná Botanická záhrada
M.M. Griška, Národná akadémia vied Ukrajiny, Kiev; Národná univerzita v Užhorode,
Užhorod; Národná poľnohospodárska univerzita Ukrajina v Kyjeve; Jerevanská štátna
univerzita v Jerevane, Arménsko;
Koordinátor: Ing. Radovan Ostrovský, CSc, a kolektív, Inštitút ochrany biodiverzity a
biologickej bezpečnosti, Ukr/SR/SPU3/08 Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a
fytoterapiu
Výstupy: Spoločne pripravená a vydaná monografia Pollen Pollen and bee pollen of some
plant species - Včelí obnôžkový peľ, výmenné pobyty výskumných pracovníkov
a doktorandov.
2. Partneri: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Národná Botanická záhrada
M.M. Griška, Národná akadémia vied Ukrajiny, Kiev; Národná univerzita v Užhorode,
Užhorod; Národná poľnohospodárska univerzita Ukrajina v Kyjeve; Jerevanská štátna
univerzita v Jerevane, Arménsko; VIR Petrohrad, Ruská federácia, Hlavná Botanická
záhrada pri Národnej akadémií Ruskej federácií v Moskve, Ruská federácia;
Koordinátor: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc, a kolektív, Inštitút ochrany biodiverzity a
biologickej bezpečnosti, Ukr/SR/SPU1/08 Netradičné druhy rastlín a ich produkty v
kvalite života
Výstupy: 43 spoločných vedeckých publikácií, spoločne organizované medzinárodné
konferencie, výmenné pobyty výskumných pracovníkov a doktorandov
KHMHZ
Názov resp. charakteristika spolupráce: Bilaterálna spolupráca s JU České Budějovice,
Fakulta rybářství a ochrany vod
Forma spolupráce: história spolupráce bez zmluvného základu
Partneri: Ing. Petr Dvořák, PhD., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta
rybářství a ochrany a vod
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Koordinátor z katedry: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Projekt: GA JU 022/2012, Ing. Petr Dvořák, PhD., JU České Budějovice, FROV,
obdobie riešenia 2012-2014
Výstupy: spoločné publikácie – 1x abstrakt a poster zo zahraničnej konferencie, 1
vysokoškolská učebnica
KOR
1. Názov resp. charakteristika spolupráce: Medzinárodná vedeckotechnická spolupráca
Forma spolupráce: zmluva, medzivládna dohoda, história spolupráce bez zmluvného
základu
Koordinátor z katedry: Peter Tóth, KOR
Projekt: COST Action FA1203 Sustainable Management of Ambrosia artemisiifolia in
Europe (SMARTER)
Výstupy: projekt je v prvom roku riešenia
Doba riešenia: 25/06/2012 - 06/06/2016
2. Názov resp. charakteristika spolupráce: Slovensko maďarská cezhraničná
spolupráca
Koordinátor z katedry: Ľudovít Cagáň, KOR
Projekt: ISTERVIN - Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti
Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča
Registračné číslo projektu: HUSK/1101/2.2.1/0294
Výstupy: projekt sa rieši prvé 4 mesiace
Doba riešenia: 01.09.2012 – 31.08.2014

37

4. Štruktúra vedeckovýskumných projektov a najvýznamnejšie dosiahnuté
výsledky
Grantová úspešnosť v r. 2013






Podané /financované granty VEGA – 13/5
Podané/financované projekty KEGA – 4/1
Podané/financované projekty APVV - 7/0
Podané/financované projekty MVTS Podané/financované medzinárodné projekty –

Analýza VVČ v r. 2013


Prehľad domácich projektov – končiacich v roku 2013 (VEGA, KEGA, APVV,
MVTS)

Projekty VEGA končiace v roku 2013:
1. Číslo a názov projektu: 1/0678/11 - Prirodzení nepriatelia, opeľovanie a prchavé
organické zmesi vylučované parazitickými rastlinami z rodov Orobanche a Phelipanche
ako východiská pre biologickú reguláciu
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Peter Tóth, KOR
Obdobie riešenia: 2011-2013
Výsledky: V priebehu projektu bol mapovaný výskyt záraz na vyše 80 lokalitách naprieč
Slovenskom. Priamo v poľných podmienkach boli realizované headspace analýzy každej
zaznamenanej zárazy, na ich základe sa vytvoril fylogenetický dendrogram. Osobitná
pozornosť sa venovala spoločenstvu prirodzených nepriateľov záraz a opeľovačom. Na
základe výsledkov projektu boli predlozené dve WOS a jedna SCOPUS publikácia a údaje
boli prezentované na štyroch medzinárodných konferenciách formou prednášok.
2. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0894/11 Vplyv pestovania geneticky modifikovanej
kukurice na cieľové a necieľové druhy hmyzu
Zodpovedný riešiteľ: Ľ. Cagáň, KOR
Doba riešenia: 2011-2013
Výsledky: Zhodnotil sa vplyv geneticky modifikovanej kukurice na cieľové a necieľové
organizmy. Spracované sú dáta za dva roky. Závery výskumu sa urobia po získaní
výsledkov v treťom roku štúdia.
3. Číslo a názov projektu: : VEGA: 1/0300/11 „Vlastnosti pôd vo vinohradníckych
oblastiach Slovenska ako základ pre "terroir"
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Obdobie riešenia: 2011 -2013
Výsledky: Riešitelia kvantifikovali chemické a fyzikálne vlastností pôd vo viniciach.
Posudili vplyvy rôznych systémov hospodárenia na kvantitu a kvalitu organickej hmoty,
sorpciu pôdy a parametre štruktúry pôd. Určili vzájomné vzťahy medzi vlastnosťami
pôdy v dôsledku ich intenzívneho využívania resp. pretvorenia. V rámci riešenia projektu
bolo od publikované: 1 odborná monografia, 2 články v zahraničných vedeckých
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karentovaných časopisoch, 6 článkov v zahraničných nekarentovaných vedeckých
časopisoch, 8 článkov v domácich nekarentovaných vedeckých časopisoch, 1 článok
v zahraničnom recenzovanom zborníku, 7 článkov v domácich recenzovaných
zborníkoch, 2 abstrakty zo zahraničných konferencií, 3 abstrakty z domácich konferencií.
4. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0237/11 „Produkcia a kvalita významných druhov
poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach
klimatickej zmeny“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Obdobie riešenia: 2011-2013
Výsledky: V projekte boli realizované poľné pokusy s repou cukrovou, jačmeňom a
slnečnicou. Poveternostné podmienky mali významný vplyv na úrodu a kvalitu
skúmaných plodín. Pri repe cukrovej sme zistili najvyššiu úrodu buliev (87,82 t.ha-1), Úpc
(17,46 t.ha-1) a úrodu rafinády (15,78 t.ha-1) v roku 2011, ktorý bol zrážkovo
nadpriemerný. Najlepšie parametre produkcie mala odroda Fred (Úb 68,16 t.ha-1, Úpc
12,81 t.ha-1, Úraf 11,59 t.ha-1). Obidva preparáty Biafit Gold aj Ligno Super NPK oproti
kontrole pozitívne zvýšili Úb:Biafit Gold + 4,52 t.ha-1, Ligno Super NPK + 3,23 t.ha-1. V
priemere za tri roky a sledované odrody pri obidvoch formách jačmeňa bola najvyššia
úroda dosiahnutá na variante ošetrenia:80 kg N+Zincuran SC+Sunagreen. Pri jačmeni
jarnom bola úrodnejšia a kvalitnejšia odroda MARTHE v porovnaní s odrodou CLAIRE.
V úrode nažiek slnečnice boli vyššie úrody pri hybride NK Neoma. Sunagreen ovplyvnil
pozitívne úrodu nažiek (+ 0,17 t.ha-1) a obsah tukov (+ 0,04 %). Vplyv Routu bol
negatívny. Počet vedeckých publikácii: 16, z toho WOS 4, vedecká monografia:1
5. Číslo a názov projektu: VEGA 1/1101/11 Anorganické kontaminanty v potravinových
produktoch voľne žijúcich zvierat
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Gašparík Jozef, Doc., Ing. CSc.
Obdobie riešenia: Január 2011 – December 2013
Výsledky: Podávaním rozličného množstva olova sliepkam bažantov sa zistil negatívny
efekt na reprodukčné ukazovatele. U rýb sa potvrdil významný vplyv prostredia na
kvantitatívne i kvalitatívne parametre ichtyocenózy. Vyhodnotili sa zimné úhyny
včelstiev. Publikácie: 5x zahraničné karentované časopisy, 3x zahraničné časopisy
registrované v SCOPUS a WOS, 5x vedecké zahraničné časopisy, 7x domáce vedecké
časopisy.
6. Číslo a názov projektu: 1/0568/11 Racionalizácia výživy a hnojenia kapusty repkovej
pravej za účelom zvýšenia úrod a kvality produkcie.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc.Dr.Ing. Ladislav Ducsay , KAVR SPU
Nitra
Obdobie riešenia: 2011 - 2013
Výsledky: Delenie dávky dusíka pri regeneračnom hnojení sa javí byť najlepším riešením
z hľadiska zabezpečenia rovnomerného množstva dusíka pre porasty repky na začiatku
jarného obdobia, avšak účinnosť delenej regeneračnej dávky dusíka bude výrazne
limitovaná klimatickými podmienkami konkrétneho pestovateľského ročníka.
7. Číslo a názov projektu: 1/0779/11 Komparatívna analýza štruktúry populácií
dominantných taxónov významných fragmentov vegetácie poľnohospodárskej krajiny
južného Slovenska
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. RNDr. T. Baranec, CSc.
Obdobie riešenia: 2011- 2013
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Výsledky: Projekt skúmal generatívnu reprodukciu krovitých druhov z čeľ Rosaceae.
Doposiaľ bolo publikovaných viacero príspevkov v neimpaktových časopisoch a dva
v impaktových (2011, 2012).
Projekty MVTS končiace v roku 2013:
1. Číslo a názov projektu: SK-BG-0017-10 Sucho ako výzva pre skríning zlepšených
genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciu
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Obdobie riešenia: 2012-2013
Výsledky: Spolupráca s partnerom na Inštitúte fyziológie rastlín Bulharskej akadémie
vied v oblasti štúdia citlivosti fotosyntetických reakcií na sucho bola spojená s realizáciou
experimentov na spoločnom rastlinnom materiále s cieľom spojenia experimentálnych
možností oboch pracovísk pre vytvorenie spoločnej experimentálnej štúdie, ktorá bude
predložená do kvalitného medzinárodného vedeckého časopisu; súčasne príprava návrhu
projektu 7.RP EU pod názvom BREDA do februárovej výzvy (deadline 5. febr. 2013),
zameraného na suchovzdornosť hlavných obilnín a zlepšujúce technológie do suchých
podmienok.


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

Projekty VEGA pokračujúce v roku 2014
1. Číslo a názov projektu: VEGA 1/1169/12 Štúdium vplyvu faktorov prostredia na
vývoj inokulovaných rastlín hľuzovkou letnou (Tuber aestivum Vitt.) a bielohľuzovkou
obyčajnou (Choiromyces meandriformis Vitt.) po výsadbe.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Marián Miko, CSc.
Obdobie riešenia: 2012 - 2014
Výsledky: V druhom roku riešenia boli realizované hodnotenia výsledkov rozvoja
mykoríz a myceliálnej kolonizácie na koreňoch inokulovaných rastlín v experimentálnych
výsadbách s druhmi húb Tuber aestivum Vittad. a Choiromyces meandriformis Vittad.
V priebehu vegetácie boli odobrané vzorky mykoríz a pôdy pre morfologické
a molekulárne analýzy, ktoré boli v závere roka analyzované.
2. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0816/11 „Produkčný proces poľných plodín pri
rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín
s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy“.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Obdobie riešenia: 2011-2014
Výsledky: Získané výsledky využívajú zodpovedný riešitelia na publikovanie
v odborných a vedeckých časopisoch. Zároveň sa výsledky z pokusov využívajú
v bakalárskych a diplomových prácach. Praktické ukážky z pestovanie plodín v rámci
pokusov slúžia ako študijný materiál pre študentov z predmetov vyučovaných na KRV.
3. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0093/13 „Racionalizácia pestovateľského systému
slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a repy cukrovej (Beta vulgaris conv. altissima
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Doell.), s dôrazom kladeným na klimatické zmeny, optimalizáciu produkčného procesu,
množstvo a kvalitu produkcie“.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
Obdobie riešenia: 2013-2015
Výsledky: K dispozícii sú zatiaľ len jednoročné výsledky, ktoré sú poznačené
klimatickými podmienkami ročníka.
4. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0797/11 Regionálna prevalencia fuzárií vo vzťahu k
parciálnej rezistencii pšenice voči fuzarióze klasu.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., KOR
Obdobie riešenia: 2011-2014
Výsledky: V priebehu 3 rokov riešenia projektu boli získané výsledky v oblasti rozšírenia
a a analýzy druhového spektra fytopatogénnych druhov húb z rodu Fusarium v klasoch
a zrnách obilnín. Bola stanovené sezónna dynamika výskytu mykotoxínov v rôznych
lokalitách SR. Z projektu vznikli a boli podporené dosiaľ 3 vedecké články v domácom
nekarentovanom vedeckom časopise a vedecká monografia.
5. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0084/13: Účinok cudzokrajných drevín na pôdne
charakteristiky v prírodnej rezervácii Arborétum Mlyňany, SAV
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Obdobie riešenia: 2013-2015
Výsledky: Chemické vlastnosti humusových horizontov boli štatisticky významne
ovplyvnené druhom porastu. Nielen rozdielne druhy porastov a doba ich pôsobenia na
pôdu, ale tiež zemné práce vykonávané pri zakladaní Arboréta, rôzny spôsob využívania
pôdy pred výsadbou drevín a rôznorodý pôdotvorný substrát spôsobili značnú
heterogenitu pôdnych vlastností v arboréte Mlyňany. V rámci riešenia projektu bolo od
publikované: 2 články v domácich nekarentovaných vedeckých časopisoch, 1 článok
v zahraničných nekarentovaných vedeckých časopisoch a 1 abstrakt z domácich
konferencií.
6. Číslo a názov projektu: Fyzikálna stabilizácia organickej hmoty v pôdach rôznych
ekosystémov
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Obdobie riešenia: 2013-2015
Výsledky: Kvalita pôdnej organickej závisí od množstva a kvality vstupov organických
látok. Tieto podliehajú v pôde procesom transformácie, pričom dochádza k ich stratám
z pôdy, predovšetkým mineralizácia labilných foriem. Aby sa zabránilo tým procesom, je
dôležitá stabilizácia ako prítomných, tak aj novo vznikajúcich organických látok
prostredníctvom chemickej stabilizácie alebo fyzikálnej, ako väzbou na minerálny podiel
pôdy, tak aj inkorporáciou do pôdnych agregátov. V rámci riešenia projektu bolo od
publikované: 2 články v domácich nekarentovaných vedeckých časopisoch, 1 článok
v zahraničných nekarentovaných vedeckých časopisoch.
7. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0717/12 „Etologické a fyziologické následky
produkčnej záťaže a klimatických zmien na živočíšnu produkciu“
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. O. Debrecéni, CSc.
Obdobie riešenia: 2012 - 2014
Výsledky: V experimentálnych podmienkach bol vyhodnotený vplyv extrémnej teploty
na etologické, fyziologické a jatočné vlastnosti ošípaných. Taktiež bol vyhodnotený vplyv
selénu a chrómu na zmeny kvality mäsa ošípaných a teliat a zhodnotené špecifiká vplyvu
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typu kŕmnej dávky na kvalitu tuku a bielkovín v mäse teliat rôznych plemien. V rámci
riešenia projektu boli v roku 2013 publikované 2 vedecké práce v zahraničných
nekarentovaných časopisoch ADE, 4 vedecké práce v domácich nekarentovaných
časopisoch
ADF, 1 vedecké práca v zahraničných časopisoch registrovaných
v databázach WOS, SCOPUS ADM - 1 (Scopus), 5 publikovaných príspevkov na
zahraničných vedeckých konferenciách AFC, 5 abstraktov zo zahraničných konferencií
AFG, 6 abstraktov z domácich konferencií AFH a 1 poster poster z domácich konferencií
AFL.
8. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0493/12 „Kvalitatívne a produkčné parametre
zvierat s ohľadom na predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu“
Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Obdobie riešenia: 2012-2015
Výsledky: V rámci riešenia projektu sme sledovali etologické prejavy po odstave a
produkčnú výkonnosť ošípaných s prídavkom antioxidantov do kŕmnych zmesí, v
závislosti aj od pôrodnej hmotnosti. Odporazili sme teľatá z druhej časti výkrmu a
vyhodnotili sledované ukazovatele. Sledovali sme vplyv organických kyselín vo výkrme
brojlerových kurčiat, sliepok, kačíc rôznych hybridných kombinácií. Získané výsledky
boli v roku 2013 publikované v 6 prácach (z toho 3 pôvodné vedecké práce registrované v
databáze Scopus).
9. Číslo a názov projektu: VEGA 1/0391/12 Geneticko – plemenárske parametre v
selekcii hospodárskych zvierat
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Obdobie riešenia: 2012 - 2015
Výsledky: Metodicky sme stanovili geneticko-plemenárske parametre exteriéru
a výkonnosti v rámci hodnotenia úžitkovosti plemena slovenský teplokrvník. S využitím
záťažového regulátora mechaniky pohybu sme analyzovali vplyv kvality mechaniky
pohybu na výkonnostné parametre koní. Vykonali sme analýzu vnútorných
morfometrických ukazovateľov ceckov a vemien dojníc s využitím ultrasonografie
s ohľadom na plemeno, vek a poradie laktácie, rýchlosť spúšťania mlieka a zdravotný stav
mliečnej žľazy. V rámci riešenia projektu boli v roku 2013 publikované 3 vedecké práce
v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS a SCOPUS ADM, 1
vedeckú prácu v domácich nekarentovaných časopisoch ADF, 2 publikované príspevky na
domácich vedeckých konferenciách AFD, 1 abstrakt z domácej konferencie AFH a 2
odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch BDF.
10. Číslo a názov projektu: 1/0591/13 Vermikomposty z digestátov a ich využitie vo
výžive rastlín.
Obdobie riešenia: 2013 - 2015
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., KAVR SPU
Nitra
Výsledky: projekt v prvom roku riešenia. 3 vedecké príspevky – 1 x Scopus, 1 x domáci
a 1 x zahraničná konferencia
11. Číslo a názov projektu: VEGA č. 1/0513/12: Výskum agroekosystémov pre
zmiernenie klimatických zmien, produkciu bioproduktov a zlepšenie nutričných
a zdravotných parametrov ľudí.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová,
CSc.
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Obdobie riešenia: 2012-2015
Výsledky: Výsledky sú priebežne publikované.
12. Číslo a názov projektu: VEGA č. 1/0544/13 „Výskum agroenvironmentálnych
indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii
osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy“.
Obdobie riešenia: 2013-2016
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu:: doc. Dr. Ing. Milan Macák
Výsledky: Výsledky: spracovanie a finalizácia výsledkov
pre publikovanie vo
vedeckých časopisoch.
13. Číslo a názov projektu: 1/0662/01 Zvýšenie transformácie živín na hospodárnu
produkciu bezpečných živočíšnych potravín efektívnejším využitím domácich prírodných
zdrojov
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Obdobie riešenia: 2011-2014
Výsledky: boli zistené výsledky preukazujúce značnú variabilitu vo výživnej hodnote
a stráviteľnosti nových silážnych hybridov kukurice (v r. 2013 bola vydaná vedecká
monografia ocenená rektorom SPU, 1 vedecká publikácia), bol zistený preukazný vplyv
aplikácie kŕmnych aditív za účelom zvýšenia produkcie hospodárskych zvierat (1 CC
publikácia, 1 Scopus publikácia, 3 vedecké publikácie).
Projekty KEGA pokračujúce v roku 2014
1. Číslo a názov projektu: 025SPU-4/2012 Efektívne vzdelávanie v oblasti humánnej
výživy s intenzívnym získavaním praktických zručností s ohľadom na potreby nutričnej
praxe a prevenciu civilizačných ochorení
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Obdobie riešenia: 2012 - 2014
Výsledky: Boli rozpracované inovácie programov výučby, obsahových náplní a
dopracované modelové metodiky vybraných predmetov denného a externého štúdia
vyučovaných na Katedre výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre pre študentov študijného
programu „Výživa ľudí“ I. i II. stupňa vysokoškolského štúdia: Dejiny výživy a
stravovania, Dietetika a dietológia, Výživa ľudí, Výživa a zdravie, Výživa detí.
2. Číslo a názov projektu: KEGA 035SPU-4/2012 Obsahová integrácia a inovácia
výučby špeciálneho chovateľstva
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Chlebo Róbert, Ing. PhD.
Obdobie riešenia: 2012 - 2014
Výsledky: príprava vydania skrípt a monografií
3. Číslo a názov projektu: 027SPU-4/2012 Vytvorenie modernej vysokoškolskej
učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a
anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
Obdobie riešenia: 01.01.2012. - 31.12.2014
Výsledky: Boli rozpracované jednotlivé časti vysokoškolskej učebnice, terminologického
slovníka a e-learningových učebných textov podľa definovaných obsahových štruktúr v
rámci jednotlivých tém, druhov a plemien hospodárskych zvierat (história šľachtenia,
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moderné šľachtenie a selekcia, odhad plemenných hodnôt hospodárskych zvierat,
molekulárna genetika, genomika a biodiverzita v šľachtení hospodárskych zvierat).
Publikovaný 1 vedecký príspevok v kategórii ADC, 2 vedecké príspevky v kategórii
ADE, 1 príspevok v kategórii AFG a 1 príspevok v kategórii GHG.
4. Číslo a názov projektu: 001SPU-4/2012 Plant Genetic Technologies
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Obdobie riešenia: 2012-2014
Výsledky: Bola pripravená kolekcia izolovanej DNA rôznych rastlinných druhov použitá
pri výučbe predmetov Genetické technológie rastlín a Plant Genetic Technologies na
cvičeniach zameraných na aplikáciu DNA markérov pri fylogenetických štúdiách.
V rámci riešenia úloh projektu bolo pripravených celkovo 6 publikácií, z toho vedecké
články - 1 x CC databáza, 1 x WOS databáza, 1 x SCOPUS databáza a 3x príspevky na
konferenciách.
5. Číslo a názov projektu: 040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu šľachtenie
rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2013 - 2015
6. Číslo a názov projektu: 002SPU-4/2012 Konzervovanie a úprava krmív
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Obdobie riešenia: 2012-2014
Výsledky: bola spracovaná obsahová náplň rukopisu vysokoškolskej učebnice
„Konzervovanie a úprava krmív“, ktorá bola posúdená uznávanými odborníkmi v danej
oblasti v zahraničí. Spracovaná je časť rukopisu. V poslednom roku riešenia (2014) bude
dokončený rukopis a po recenzii a korektúrach pripravený do tlače.
7. Číslo a názov projektu: KEGA 040SPU-4/2013 Diverzifikácia výučby predmetu
šľachtenie rastlín pre rozvoj podnikateľských zručnosti s využitím multimédií
Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2013 - 2015
Výsledky: Vytvorené e-katalógy, databázy, podklady pre virtuálne laboratória, epublikácie a iné súčasti pre zriadenie komplexného elektronického prostredia na podporu
kontaktnej výučby predmetu šľachtenie rastlín a genetických zdrojov potravín vo forme
virtuálneho portálu s využitím moderných informačných a komunikačných technológií v
prednáškach, seminároch a overovania poznatkov za aktívnej účasti národných
a medzinárodných výskumných a šľachtiteľských pracovísk a expertov s využitím ich
materiálno-technickej základne a intelektuálneho potenciálu s cieľom zvýšenia záujmu
nových generácií o šľachtenie rastlín.
8. Číslo a názov projektu: 025UKF-4/2012: Moderná vysokoškolská učebnica
„Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Obdobie riešenia: 2012-2014
Výsledky: Rozpracovali sa ďalšie kapitoly – Mikroskopická anatómia pohlavnej sústavy,
kožnej sústavy a mliečnej žľazy, lymfatického systému. Publikácie v rámci projektu:
zahraničné karentované časopisy - 2, zahraničné nekarentované časopisy - 4, domáci
nekarentovaný časopis - 2, recenzovaný zborník z domácej konferencie – 1.
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Projekty APVV pokračujúce v roku 2014
1. Číslo a názov projektu: APVV-0636-11 Návrh panelov SNPs markerov
fyziologických vlastností hospodárskych zvierat pre využitie v genomickom hodnotení.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Obdobie riešenia: 01.07.2012. - 31.12.2015
Výsledky: Molekulárno-genetická analýza vybraných kandidátskych génov ako
genetických markérov v súboroch rôznych plemien hospodárskych zvierat a analýza
vplyvu genotypov týchto markérov na produkciu a reprodukciu hospodárskych zvierat
a kvalitu potravín. Analýza chromozómovej segregácie a realizácie bunkového cyklu
počas meiózy v kvasinke Schizosaccharomyces pombe s využitím hlavne esenciálnych
kináz. Výsledky boli publikované formou 5 vedeckých príspevkov kategórie A (CC
časopisy) a 16 ostatných vedeckých príspevkov (vedecké časopisy a zborníky).
2. Číslo a názov projektu: APVV-0231-11 Výskum adaptácie rastlín v Černobyľskej
oblasti a ich možnosti využitia.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Mgr. Martin Hajduch, PhD., ÚGBR SAV
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Názov čiastkovej úlohy: Výskum ľanového oleja z rádioaktívnej Černobyľskej oblasti na
výrobu biopaliva.
Obdobie riešenia: 2013–2015
Výsledky: Analýzy FAD génov so zameraním na polymorfizmus reštrikčných profilov
a analýzy okolitých sekvencií génov. Reštrikčná analýza bodových mutácií FAD3A
a FAD3B génov a bioinformatické analýzy sekvencií FAD génov za účelom identifikácie
substitučných mutácií. Boli pripravené dva príspevky prezentované na domácej
a zahraničnej vedeckej konferencii a školené dve diplomové práce
3. Číslo a názov projektu: APVV 0458-10 „Kvalita jahniat rôznych hmotnostných
kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických
vlastností mäsa a tuku“.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Obdobie riešenia: 5/2011 – 10/2014
Výsledky: Výskum bol zameraný na komplexné zhodnotenie kvality ľahkých a ťažkých
jatočných jahniat z rôznych systémov chovu. Analyzované boli viaceré jatočné
ukazovatele, fyzikálno-chemické a senzorické vlastnosti mäsa a predovšetkým široké
spektrum mastných kyselín intramuskulárneho a extramuskulárneho tuku. Získané
výsledky boli v roku 2013 publikované v 14 prácach (z toho 3 pôvodné vedecké práce
SCOPUS).
4. Číslo a názov projektu: APVV-0661-10 Divergencia kultúrnych rastlín a ich
predchodcov a prenos vlastností z divých druhov do súčasných odrôd pšenice (Triticum
L.) a jačmeňa (Hordeum L.).
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc., Katedra
genetiky PrF UK Bratislava; zodpovedný riešiteľ za SPU: doc. Ing. Katarína Olšovská,
PhD., Katedra fyziológie rastlín FAPZ
Obdobie riešenia: 2011 – 2014
Výsledky: V kontrolovaných podmienkach bola realizovaná kvantifikácia fyziologických
vlastností a fotosyntetickej výkonnosti rodičovských línií zapojených do vzdialeného
kríženia s cieľom identifikovať zdroje vyššej tolerancie a k abiotickým stresovým
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faktorom. Výsledky boli sčasti publikované na konferencii ESNA 2012, sú pripravené pre
publikovanie vo vedeckom periodiku AFZ a JCEA.
5. Číslo a názov projektu: APVV-0197-10 Biologická diverzita pšenice, jej šľachtenie
pre globálne zmeny a využitie v ekologickom poľnohospodárstve
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., CVRV
Piešťany; zodpovedný riešiteľ za SPU: prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Katedra fyziológie
rastlín FAPZ
Obdobie riešenia: 2011 - 2014
Výsledky: V priebehu vegetácie boli realizované systematické odbery a poľné merania
zamerané na hodnotenie fyziologických vlastností sledovanej kolekcie genetických
zdrojov pšenice a príbuzných druhov z rodu Aegilops. Výsledky boli čiastočne
publikované vo vedeckých časopisoch a na vedeckých konferenciách; výsledky z daného
roku sú pripravované pre publikovanie v kvalitnom vedeckom periodiku.

Projekty MVTS pokračujúce v roku 2014
1. Číslo a názov projektu: Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a fytoterapiu
Poskytovateľ projektu: Vyšehradský fond
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Obdobie riešenia: 2008 - 2015
2. Číslo a názov projektu: 7RP RTD (podpogram KBBE) 289706 Zhodnotenie a
monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy /Assessing and
Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems/.
Zodpovedný vedúci projektu, pracovisko: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., KOR
Hlavný koordinátor: National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable
Economic Development (ENEA), Italy
Obdobie riešenia: 1. 12. 2011-30.10.2015
Výsledky: V priebehu prvého roku riešenia bol založený samostatný pokus, na ktorom sa
sledoval detailný výskyt viacerých druhov živočíchov. Všetky dáta sa spracujú spoločne s
ostatnými partnermi v projekte.
3. Číslo a názov projektu: 7RP EU COST FA1206 Strigolactones: biological roles and
applications (STREAM)
Zodpovedný vedúci projektu, pracovisko: Ing. Peter Tóth, PhD.
Hlavný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Cristina Prandi, University of Turin, Italy a Hinanit
Koltai, Volcani Center Faculty of Plant Sciences, Israel
Obdobie riešenia: 2013-2017
4. Projekt: COST Action FA1203 Sustainable Management of Ambrosia artemisiifolia in
Europe (SMARTER)
Koordinátor z katedry: Peter Tóth, KOR
Obdobie riešenia: 25/06/2012 - 06/06/2016
5. Projekt: HUSK/1101/2.2.1/0294 ISTERVIN - Ochrana prírodných zdrojov a
chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča
Koordinátor z katedry: Ľudovít Cagáň, KOR
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Doba riešenia: 01.09.2012 – 31.08.2014
6. Číslo a názov projektu: Ukr/SR/SPU3/08 Obnôžkový peľ pre agropotravinárstvo a
fytoterapiu
Zodpovedný vedúci projektu: Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
Zodpovedný vedúci projektu za Ukrajinu: doc. Valeryi Brovarskyi
Obdobie riešenia: 2010 - 2015
Výsledky: Sústredenie a zhodnotenie kolekcie obnôžkového peľu z vybraných druhov
rastlín na významné znaky morfometrickou, biochemickou, mikrobiologickou
a obrazovou analýzou ako významných potenciálnych surovín a zdrojov biologických
aktívnych látok pre praktické využitie v potravinárstve, farmaceutickom a kozmetickom
priemysle.
7. Číslo a názov projektu: Ukr/SR/SPU1/08 Netradičné druhy rastlín a ich produkty v
kvalite života
Zodpovedný vedúci projektu za Slovensko: Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Zodpovedný vedúci projektu za Ukrajinu: Mgr. Olga Grygorieva, PhD.
Obdobie riešenia: 2008 - 2015
Výsledky: Sústredené a zhodnotené kolekcie genetických zdrojov a ich produktov z
netradičných druhov Diospyros spp., Cucurbita spp., Ceraseus spp., Ziziphus spp.,
Asimina triloba, Ribes aureum, Lonicera spp., vybraných druhov liečivých rastlín
morfometrickou, biochemickou, mikrobiologickou, senzorickou a obrazovou analýzou
ako potenciálnych surovín a zdrojov biologických aktívnych látok pre praktické využitie v
alternatívnom poľnohospodárstve, potravinárstve, farmaceutickom a kozmetickom
priemysle. Rozsiahle experimentálne údaje sa využívajú na spracovanie klasifikátorov, ekatalógou a databáz pre využitie vo vzdelávaní, výskume, šľachtení a praktickom
využívaní.


Projekty riešené v kooperácii s inými pracoviskami
(čiastkové úlohy z projektov kde vedúcim projektu nie je pracovník FAPZ)
1. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: 1/0022/13 Detekcia exogénnych a endogénnych regulátorov
reprodukčných funkcií živočíchov
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.,
Katedra fyzioloógie živočíchov, FBP, SPU Nitra
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: Ing. Anna Kolesárová, PhD.
Názov čiastkovej úlohy:
Obdobie riešenia: doba riešenia január 2013- december 2015

2. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: 1/0243/11 Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na
ekosystém a vodný režim pôdy
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Prof. Ing. Viliam Macura, PhD.,
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Názov čiastkovej úlohy: Analýza akvatického habitatu na základe ichtyofaunistických
parametrov
Obdobie riešenia: 2011 - 2014
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Výsledky: sledujú sa hydroekologické parametre toku v závislosti na podloží a ich vplyv
na druhové zloženie a veľkostné parametre jednotlivých druhov rýb. Doposiaľ
publikovaný jeden vedecký článok.
3. Typ projektu: KEGA
Číslo a názov projektu: KEGA č. 003SPU-4/2011 „Implementácia nových trendov
výskumu do praktickej časti vyučovacieho procesu predmetov Mikrobiológia a Ekológia
mikroorganizmov“
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. Katedra
mikrobiológie, FBP
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: RNDr. Adrianna Králiková, CSc.
Názov čiastkovej úlohy: Pôdne prvoky a dážďovky
Obdobie riešenia: 2011 až 2013
Výsledky: Izolácia, kultivácia a identifikácia prvokov v pôde. Získanie, kultivácia
a pozorovanie meňavky veľkej a črievičky veľkej. Pôdne máloštetinavce, ich ekológia
a význam. Kľúč na určovanie dážďovkovitých na rodovej úrovni.
4. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: 1/0476/13 Poľnohospodárska výroba ako zdroj zmien v
biodiverzite pôdnych mikroorganizmov a nových biologicky aktívnych kmeňov
aktinomycét.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD. FBP
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
Názov čiastkovej úlohy: Obdobie riešenia: 2013 - 2015
Výsledky: projekt v prvom roku riešenia
5. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: 2/0003/2012 Biotopy s výskytom halofytov v Panónskej oblasti vegetácia, ekológia, dynamika a možnosti ich obnovy
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: RNDr. D. Dítě, PhD., Botanický ústav
SAV
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: Ing. P. Eliáš, PhD., zástupca vedúceho
projektu
Obdobie riešenia: 2011-2014
Výsledky: Preskúmala sa flóra a vegetácia vybraných slaniskových biotopov v Panónii
(slané pasienky, slané jazerá), spracovalo sa rozšírenie vzácnych slaniskových druhov na
Slovensku a v Českej republike. V roku 2013 boli publikované štyri impaktové
publikácie.

6. Typ projektu: VEGA
Číslo a názov projektu: VEGA 1/0532/11: Rizikové faktory životného prostredia monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémov.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Názov čiastkovej úlohy: Toxicita a protektivita v reprodukčných funkciách samcov.
Obdobie riešenia: 2011-2014
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Výsledky: Zistil vzájomný účinok selénu a diazinonu na nervový systém. Selén
a diazinon významne spôsobuje inhibíciu acetylcholínesterázy. Aplikácia selénu per os
spôsobuje poškodenie spermatogenézy a struktúr semenníka. Publikované: zahraničný
nekarentovaný časopis – 1, zahraničná konferencia - 1
7. Typ projektu: KEGA
Číslo a názov projektu: 049SPU-4/2011: Letná škola bezpečnosti potravín
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Vedúci čiastkovej úlohy z pracoviska FAPZ: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Názov čiastkovej úlohy: Bezpečnosť potravín a systémy kontroly potravín
Obdobie riešenia: 2011-2013
Výsledky: Bol realizovaný 3. ročník prednášok z jednotlivých blokov na aktuálne témy a
v rámci senzorickej analýzy potravín aj praktické ukážky. Bola vytvorená informačná
databáza prednášok a odborných materiálov pre frekventantov letnej školy. Vydala sa
publikácia „Sprievodca svetom potravín“ určená účastníkom Letnej školy bezpečnosti
potravín a záujemcov o problematiku potravín.
8. Číslo a názov projektu: Projekt VEGA 2/0006/12 Štúdium tkanivovej distribúcie,
biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho
dobytka,
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Vedúci projektu: RNDr,. Jana
Antalíková,PhD. ( SAV )Zástupca ved. projektu: Hluchý, S. ( MŠVVaŠ SR )
Obdobie riešenia: 2012 – 2015
Výsledky: Analysis of the expression of platelet antigens CD9 and CD41/61 in transgenic
rabbits with the integrated human blood clotting factor VIII gene construct. Identification
of bovine CD52-like molecule by monoclonal antibody IVA-543: Distribution of CD52like molecule in the bull genital tract. Expression of the cell membrane antigens CD9 and
CD41/61 In transgenic rabbits with the recombinant human factor VIII (HFVIII).


Projekty štátnych objednávok

Číslo a názov projektu: Analýza dopadov opatrenia PRV Životné podmienky zvierat za
roky 2006až 2013
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Riešiteľ z pracoviska FAPZ: KŠZ, KHMHZ, KVZ FAPZ, SPU v Nitre
Partneri: CVŽV Nitra, Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku
Číslo zmluvy, zmluvné strany: 13/2012/S/320
Predmet zmluvy (projektu): Analýzy (čiastkové a záverečné) z environmentálneho a
ekonomického zhodnotenia dopadov opatrenia Životné podmienky zvierat vo vzťahu k
ukazovateľom Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a návrh podmienok na prípadné
pokračovania podpory daného opatrenia v budúcom programovacom období.
Obdobie riešenia: 2013
Výsledky: Analýza dopadov uplatnenia opatrenia ŽPZ za cca 550 podnikateľských
subjektov živočíšnej výroby na Slovensku, vydokladovanie pozitívneho vplyvu realizácie
opatrenia na zdravie a produkciu zvierat „Záverečná správa, MPRV SR 2013.
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Vedecko-technická spolupráca s praxou
1. Názov projektu (spolupráce): Determinácia úrodových parametrov pšenice letnej f.
ozimnej a kapusty repkovej pravej f. ozimnej hnojivom Mg-Titánit.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: prof. Kováčik
Riešiteľ z pracoviska FAPZ: prof. Kováčik a Ing. Vician – externý doktorand
Partneri: mená a pracoviská: Marek Skawiński, Hubert Kardasz , Intermag Sp. z o. o.
Osiek 174A32-300 Olkusz, Poľsko
Číslo zmluvy, zmluvné strany: Reg.č. 232/2012/SPU (Intermag Sp. z o. o. Osiek, Poľsko
a SPU v Nitre)
Predmet zmluvy (projektu): Testovanie účinnosti hnojiva Mg-Titánit
Spolufinancovanie zo strany partnera (Eur): 9 704 €
Obdobie riešenia: 2012 - 2013
Výsledky: Agrochemické pokusy. Hospodárska zmluva reg. č.14/2013/SPU medzi
Elemont s. r. o. Záhorce a SPU v Nitre pre rok 2013. Vedúci projektu prof. Kováčik
(4 008 €)
2. Názov projektu (spolupráce): Populačno genetická analýza včelstiev na Slovensku a
identifikácia včelstiev na Slovensku použitím molekulárno-genetických metód.
Nečíslované, projekt spolupráce s praxou, zadávateľ Združenie Slovenská včela.
Zodpovedný riešiteľ (vedúci RK) projektu: Ing. Radoslav Židek, PhD., Katedra
hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Riešiteľ z pracoviska FAPZ: Ing. Róbert Chlebo, PhD., KHMHZ
Partneri: Združenie Slovenská včela
Obdobie riešenia: sept. 2011 – júl 2013
Výsledky: publikovanie v roku 2014
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5. Finančné zabezpečenie výskumných projektov v roku 2013





finančné prostriedky z agentúr VEGA a KEGA
celkový objem = 176 535 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2013 = 1 562,26 Eur
finančné prostriedky z APVV
celkový objem = 144 697 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2013 = 1 280,50 Eur
finančné prostriedky z medzinárodných grantov
celkový objem = 57 689 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2013 = 510,52 Eur
suma zahraničných a štátnych grantov
celkový objem = 378 921 Eur
na 1 tvorivého pracovníka v r. 2013 = 3 353,28 Eur

6. Publikačná činnosť a informačné zabezpečenie VVČ




Počet publikácií na tvorivého pracovníka
počet citácií na 1 pracovníka
počet WOS a SCOPUS citácií na 1 tvorivého pracovníka

= 6,44
= 9,74
= 4,85

7. Personálne zabezpečenie vedy a výskumu, rozvoj ľudských zdrojov


Akreditované práva pre habilitácie a inaugurácie

V súčasnosti má FAPZ akreditované práva pre habilitácie a inaugurácie v nasledovných
odboroch:
6.1.3 Všeobecná živočíšna produkcia
6.1.6 Všeobecná rastlinná produkcia
6.1.7 Špeciálna rastlinná produkcia
6.1.8 Agrochémia a výživa rastlín
6.1.9 Fyziológia plodín a drevín
6.1.4 Špeciálna živočíšna produkcia
6.1.16 Ochrana rastlín
6.1.12 Výživa
4.2.4 Genetika
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Minimálne kritériá pre prizniane akademických titulov docent a profesor na FAPZ sú
nasledovné:
MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA HABILITAČNÉ KONANIE A KONANIE
NA VYMENÚVANIE PROFESOROV NA FAPZ V NITRE
FAPZ

Kritériá

Ozn.

doc.

prof.

5

10*

-

1/3

3/15
15
-

4/20
30
2

áno**
0
-

áno**
2
áno***

1/3

2/6

Vedecké práce v karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných vo WOS,
Udelený patent alebo úžitkový vzor.

3****

6****

Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v Thomson
Master Journal List, SCOPUS

1

2

ii)

Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch - ADE,
ADF

14

22

c)

Vedecké práce publikované v nekonferenčných zborníkoch a v zborníkoch
z vedeckých podujatí

i)

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách - AEC

7

15

ii)

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách -AFA, AFC

iii)

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách –
AED

13

25

iv)

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách - AFB, AFD

d)

Abstrakty a postery
8

10

*****

*****

1/3

2/5

I.

Pedagogická činnosť

a)

Dĺžka pedagogickej praxe – pravidelná výučba minimálne 2 hod. týždenne
(v rokoch)
Vysokoškolské učebnice (počet/AH)

b)

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných a v domácich vydavateľstvách ACA, ACB, ACC, ACD

c)
d)
e)

Učebné texty, skriptá (počet/AH) BCI, BCK
Výchova študentov – bakalárov a diplomantov (počet ukončených)
Gestor predmetu

f)
g)
h)

Pedagogické vzdelanie (základy pedagogiky)
Výchova doktorandov, počet ukončených – po obhajobe dizert. práce
Vedecká škola

II.

Vedeckovýskumná a publikačná činnosť

II.1

Publikované pôvodné práce
Knižné publikácie – vedecké monografie (počet /AH)

a)

Vedecké monografie vydané v zahraničných a v domácich vydavateľstvách

b)

AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD
Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch

i)

Abstrakty príspevkov zo zahraničných a domácich konferencií, postery zo
zahraničných a domácich vedeckých konferencií - AFE, AFF, AFG, AFH, AFK,
AFL
e)

Odborné práce publikované v odborných časopisoch, odborných knihách
a zborníkoch

i)

Odborné práce knižného charakteru - BAA, BAB, BBA, BBB, BCB,
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ii)

Odborné práce publikované v časopisoch a recenzovaných zborníkoch - BDC,
BDD, BDE, BDF, BEC, BED

7

10

II. 2 Citácie podľa SCI a SCOPUS

5

15

II. 3 Citácie – mimo SCI a SCOPUS

20

60

II. 4 Pridelené a ukončené granty
a)

APVV, VEGA, KEGA – zodpovedný riešiteľ projektu

0

2

b)
c)
d)

APVV, VEGA, KEGA – spoluriešiteľ projektu
medzinárodné výskumné a edukačné projekty
interné granty - zodpovedný riešiteľ projektu

2
-

4
1
-

e)

štátne programy, úlohy riešené podľa HZ, umelecké a architektonické štúdie a
projekty

-

2

Vysvetlivky:
* Uchádzač o inauguračné konanie musí mať minimálne
5 rokov od získania titulu docent.
** Platí pre interných zamestnancov SPU v Nitre a zamestnancov iných vysokých škôl.
Kompenzácia 5 rokov pre pracovníkov vedy a výskumu.
*** Kvantifikácia vedeckej školy
- vedenie vedeckého kolektívu (menovite), originalita a komplexnosť výsledkov
- podiel na vybudovaní pracoviska, minimálne ŠP v II. stupni štúdia
- originalita, zavedenie nových metód
- konkrétna medzinárodná spolupráca (výsledky, spoločné publikácie)
**** Publikácie možno použiť na doplnenie Vedeckých prác v zahraničných
a domácich časopisoch registrovaných v Thomson Master Journal List,
SCOPUS
***** Publikácie možno použiť na doplnenie 1/3 výstupov podľa bodov II.1.c, iii, iv.
Prerokované a prijaté na Rozšírenom vedení SPU dňa
Prerokované a schválené vo Vedeckej rade FAPZ 17.04.2013

8. Vydávanie vedeckých časopisov
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
Obsahové zameranie: Acta fytotechnica et zootechnica je časopis peer-reviewed, open
access v ktorom sa publikujú práce širokého rozpätia biologických vied. Časopis
publikuje originálne práce z problematiky rastlinnej a živočíšnej produkcie rastlinných
a živočíšnych biotechnológií, genetiky, bunkovej a molekulárnej biológie, mikrobiológie,
spracovania potravín a veterinárnych vied.
Jazyk: anglický
Databázy v ktorých je časopis indexovaný: Index Copernicus International (ICV=5,2),
Google scholar, EBSCO, Agricola, FAO Agris,
IF alebo iné indexy časopisu v roku 2013: ICV=5,2
53

2. Názov časopisu: Journal of Central European Agriculture
Vychádza od: 2000
Periodicita vydávania: ročne
Počet publikácií ročne: 4
Obsahové zameranie: poľnohospodárske vedy
Jazyk: anglický / lokálne jazyky členských krajín
Databázy v ktorých je časopis indexovaný: SCOPUS, AGRICOLA, CAB Abstracts
IF alebo iné indexy časopisu v roku 2013: SJR 2012 = 0,233, Cites per Doc. (2y)
2012 = 0,214 (IF porovnateľný s Thomson Reuters)
3. Názov časopisu: Agrochémia
Vychádza od: 2006
Periodicita vydávania: 3-mesačný interval
Počet publikácií ročne: 4
Obsahové zameranie: vedecký časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v
poľnohospodárstve
Jazyk: slovenský, anglický
Databázy v ktorých je časopis indexovaný: AGRIS FAO
IF alebo iné indexy časopisu v roku 2013: -

9. Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej práce
Medzinárodné podujatia alebo podujatia s medzinárodnou účasťou
IOBBB
1. Názov konferencie: Water and Human Health
Organizátori: Uzhhorod National University, Research Institute of Herbal Medicine,
Department of Health Transcarpathian Regional State Administration, Sanatorium
“Kvitka poloniny”, Project Consult, spol. s r.o., Prešov, Slovakia
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 165
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
Miesto konania: Sanatorium Kvitka Poloniny/Svaliava, Ukraine, in April 19-20, 2013
20 - 21, 2012.
Prezentácia výsledkov: postery
Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie: doc. Ing. Ján Brindza
Vyžiadaná prednáška: Michail V. Кurik, František Pancurak, Ján Brindza: Water as
un(known) phenomenon
2. Názov konferencie: 1st International conference Non-traditional, new and forgotten
plant species: scientific and practical aspects of cultivation
Organizátori: M. M. Grishko National Botanical Garden National Academy of Sciences of
Ukraine, Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety,Slovak University of
Agriculture in Nitra, The State Dendrological Park "Alexandria" of Ukrainian National
Academy of Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Sciences of the National
Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv Medical University of Ukrainian
Association of Folk Medicine, ALGIWO s.r.o. Lucenec, Slovak Republic
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Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 101
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing. Radovan Ostrovsky, PhD.
Miesto konania: M. M. Grishko National Botanical Garden National Academy of
Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, in 10–12 September 2013
Prezentácia výsledkov: postery
Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie: doc. Ing. Ján Brindza
Vyžiadaná prednáška: Brindza J.1, Grygorieva O.2: NON-TRADITIONAL:
NEGLECTED AND UNDERUTILIZED PLANT SPECIES
KAVR
Názov podujatia: Racionální použití hnojiv
Organizujúci subjekt: ČZU v Prahe, MU v Brne, KAVR SPU v Nitre, URHK v Krakove
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 145
Účastníci z pracoviska: doc.Dr.Ing. Ladislav Ducsay, doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
Dátum konania podujatia: 28.11.2013
Prezentácia výsledkov: 1 – vedecký článok vo vedeckom zborníku, 1 – prednesený
referát v pléne
KB
1. Názov podujatia: 14-th International scientific conference of PhD. students and young
scientists and pedagogues
Organizujúci subjekt: UKF Nitra
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 80
Účastníci z pracoviska: Ing. A. Kišacová
Dátum konania podujatia: 25.9.2013
Prezentácia výsledkov: Representation of assimilatory pigments of hybrids Prunus L.
from the selected sites (Ing. A. Kišacová)
2. Názov podujatia: VIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou
Organizujúci subjekt: SPU Nitra
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 50
Účastníci z pracoviska: Ing. A. Kišacová
Dátum konania podujatia: 22.11.2013
Prezentácia výsledkov: Cytometrické analýzy vybraných hybridných taxónov rodu
Prunus L. (Ing. A. Kišacová)
KFR
1. Názov podujatia: INTERDROUGHT IV., konferencia o suchu (Perth Australia)
Organizujúci subjekt: Perth University, Murdoch University, Australia
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 370
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. Marián Brestič, CSc., doc. Ing. Katarína Olšovská,
PhD., Ing. Marek Živčák, PhD.
Dátum konania podujatia: 2. – 6. septembra 2013
Prezentácia výsledkov: 3x postery; 3x abstrakty v book of abstracts
2. Názov podujatia: PHENODAYS 2013
Organizujúci subjekt: Conference Center Vaals de Broek, Holandsko
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
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Počet účastníkov: 120
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Katarína Olšovská
Dátum konania podujatia: 16. – 18. októbra 2013
Prezentácia výsledkov: 0
3. Názov podujatia: XVIII Międzynarodowa konferencja studenckich kót naukowych
i XXX Sejmik SKN
Organizujúci subjekt: Universytet Przyrodniczy we Wroclawiu
Forma podujatia: konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 2
Účastníci z pracoviska: Ing. Zuzana Balátová, Ing. Petra Dreveňáková
Dátum konania podujatia: 16-17. Máj 2013, Wroclaw
Prezentácia výsledkov: abstrakt a prednáška v anglickom jazyku (Ing. Zuzana Balátová,
Ing. Petra Dreveňáková)
KGPB
1. Názov podujatia: 5th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH
2013
Organizujúci subjekt: Univerzita Rolniczna v Krakowe, Polsko
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 150
Účastníci z pracoviska: Ing. Martina Miluchová, PhD., Doc. Ing. Anna Trakovická,
CSc., Ing. Michal Gábor, PhD., Ing. Eva Strapáková, PhD., Dr. Ing. Miroslava Požgajová
Dátum konania podujatia: 8. – 11. 10. 2013
Prezentácia výsledkov: 6 príspevkov v zborníku
2. Názov podujatia: EAAP kongres v Nantes
Organizujúci subjekt: EAAP Rím
Forma podujatia: európsky zootechnický kongres
Počet účastníkov: 1000
Účastníci z pracoviska: doc.Trakovická, doc.Kasarda, Ing.Moravčíková, Ing.Šubertová,
doc. Candrák
Dátum konania podujatia: 26.-30.8.2013
Prezentácia výsledkov: 3 prednášky
3. Názov podujatia: Animal Sciences Days
Organizujúci subjekt: University of Padova, Taliansko
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 180
Účastníci z pracoviska: doc.Trakovická, doc.Kasarda,
Dátum konania podujatia: 17.-21.9.2013
Prezentácia výsledkov: 2 prednášky
KGŠR
Názov podujatia: Olejný len v České republice
Organizujúci subjekt: Agritec s.r.o.
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 1
Dátum konania podujatia: 28. 11. 2013
Prezentácia výsledkov: aktívna účasť na podujatí – dve prednášky (vyžiadané, Nôžková
prezentovala), tri články sú pripravené na tlač (autori z katedry Nôžková, Žiarovská,
Lancíková, Bežo, Ražná) účasť na podujatí bola financovaná z projektu APVV-0740-11
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KHMHZ
1. Názov podujatia: Lucrari Stiintifice
Organizujúci subjekt: Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine, Timissoara, Romania
Forma podujatia: sympózium
Počet účastníkov: 200
Dátum konania podujatia: 30.-31.5.2013
Prezentácia výsledkov: 2x poster, 2x článok v zahraničnom vedeckom časopise (autor
Ing. Cyril Hrnčár, PhD.)
2. Názov podujatia: XIII. Risk Facors of Food Chain
Organizujúci subjekt: Szent István University, Gödöllö, Hungary
Forma podujatia: sympózium
Počet účastníkov: 200
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Ján Weis, CSc.
Dátum konania podujatia: 24.-26.10.2013
Prezentácia výsledkov: poster, 1x abstrakt zo zahraničnej konferencie (autori doc. Ing.
Ján Weis, CSc., Ing. Cyril Hrnčár, PhD.)
3. Názov podujatia: 18th Interdisciplinary Czech-Slovak Toxicology Conference
Organizujúci subjekt: University Hospital Hradec Králové
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: cca 130
Účastníci z pracoviska: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Dátum konania podujatia: 19. – 20.6.2013
Prezentácia výsledkov: prezentovaný poster
4. Názov podujatia: Apimondia 2013
Organizujúci subjekt: Apimondia Federation, miesto konania Kyjev, Ukrajina
Forma podujatia: svetová konferencia a výstava
Počet účastníkov: cca 4000
Účastníci z pracoviska: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Dátum konania podujatia: 29. 9– 4.10.2013
Prezentácia výsledkov: vyžiadaná prednáška, člen hodnotiacej komisie WBA (World
Beekeeping Awards)
5. Názov podujatia: Animal Biotechnology 2013
Organizujúci subjekt: Centrum výskumu živočíšnej výroby, Lužianky, Slovenská
republika
Forma podujatia: sympózium
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Dátum konania podujatia: 5.12.2013
Prezentácia výsledkov: poster, článok prijatý na publikovanie vo vedeckom časopise.
6. Názov podujatia: The role of animal production in rural development in the region of
central and eastern Europe
Organizujúci subjekt: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra
špeciálnej zootechniky.
Forma podujatia: sympózium
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Počet účastníkov: 300
Účastníci z pracoviska: Ing. Martin Fik, PhD.
Dátum konania podujatia: 20 – 22. 11. 2013
Prezentácia výsledkov: poster, článok prijatý na publikovanie vo vedeckom časopise.
KOR
1. Názov podujatia: Steering committee meeting of 7FP COST Action FA1203
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)
Organizujúci subjekt: BOKU University, Vienna, Rakúsko
Forma podujatia: Workshop
Počet účastníkov: 30
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: 08.03. – 10.03.2013
Prezentácia výsledkov: aktívna účasť na diskusii o plánoch projektu v roku 2013
a diseminacných aktivitách vrátane WEB stránky
2. Názov podujatia: Kick-off meeting nového projektu COST: COST FA1206
„Strigolactones: biological roles and applications“ (STREAM)
Organizujúci subjekt: COST office, Brusel, Belgicko
Forma podujatia: Project meeting
Počet účastníkov: 90
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: 11.04. – 14.04.2013
Prezentácia výsledkov: aktívna účasť na diskusii o plánoch a organizácii projektu v roku
2013
3. Názov podujatia: Management committee, Steering committee and Work group
meeting of 7FP COST Action FA1203 Sustainable management of Ambrosia
artemisiifolia in Europe (SMARTER)
Organizujúci subjekt: Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turecko
Forma podujatia: Project meeting and workshop
Počet účastníkov: 95
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: 20.06. – 24.06.2013
Prezentácia výsledkov: aktívna účasť na diskusii o plánoch a organizácii projektu
a prednáška k problematike tvorby hodnotiacich protokolov herbivorneho hmyzu
4. Názov podujatia: 12th World Congress on Parasitic Plants
Organizujúci subjekt: University of Sheffield, Sheffield, Veľká Británia
Forma podujatia: Kongres
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: 14.07. – 20.07.2013
Prezentácia výsledkov: Prednáška na tému Broomrape Pollinators in the Light of Floral
Volatiles
5. Názov podujatia: Konferencia 7RP EU COST FA1206 „Strigolactones: biological
roles and applications“ v Jeruzaleme
Organizujúci subjekt: ARO Volcani Center, Izrael
Forma podujatia: Konferencia
Počet účastníkov: 87
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Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: 03.11. – 11.11.2013
Prezentácia výsledkov: Prednáška na tému Response of the Slovak wild and weedy
broomrapes to GR24
6. Názov podujatia: Extemded steering committee meeting of 7FP COST Action
FA1203 Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER)
Organizujúci subjekt: Julius Kuhn-Institut, Berlin, Nemecko
Forma podujatia: Workshop
Počet účastníkov: 50
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Tóth, PhD.
Dátum konania podujatia: 24.11. – 28.11.2013
Prezentácia výsledkov: aktívna účasť na diskusii o ďaľších aktivitách projektu
a prednáška Monitoring of native European herbivores on Ambrosia artemisiifolia
7. Názov podujatia: The 19th Australasian Plant Pathology Conference.
Organizujúci subjekt: University of Auckland, Plant and Food Research Auckland
Forma podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 300
Účastníci z pracoviska: Peter Bokor, Kamil Hudec, Monika Tóthová
Dátum konania podujatia: 25. – 28. 11. 2013
Prezentácia výsledkov: 3 x poster
8. Názov podujatia: Prosperous oil crops 2013, Prosperující olejniny 2013
Organizujúci subjekt: Katedra rostlinné výroby ČZU v Praze
Forma podujatia: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 150
Účastníci z pracoviska: Peter Bokor, Ján Tancík
Dátum konania podujatia: 12. – 13. 12. 2012
Prezentácia výsledkov: 2 x prezentácia, 3 x príspevok v zborníku
KEZ
Názov podujatia: International symposium „Trends in the European Agriculture
Development“
Organizujúci subjekt: Banat´s University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine Timisoara, Romania
Forma podujatia: International symposium
Počet účastníkov: 150
Dátum konania podujatia: 30. a 31. máj 2013
Prezentácia výsledkov: 2 x príspevok v zborníku
KRV
Názov podujatia: „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtení, ochraně rostlin a zpracování
produktů“,
Organizujúci subjekt: Výskumný ústav pícninářsky s.r.o Troubsko
Forma podujatia: medzinárodná konferencia,
Počet účastníkov: 120
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. J. Molnárová, PhD. prof. Ing. V. Pačuta, CSc.
Dátum konania podujatia: Brno 14.11.-15.11. 2013.
Prezentácia výsledkov: 2 x príspevok v zborníku
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KŠZ
1. Názov podujatia: 8. Medzinárodná vedecká konferencia časopisu JCEA (Journal
of
Central European Agriculture) s názvom „The role of Animal Production in Rural
Development in the Region of Central and Eastern Europe“, Nitra, SR.
Organizujúci subjekt: Journal of Central European Agriculture, Slovak University of
Agriculture in Nitra, Slovakia Ministry of Agriculture and Rural Development of the
Slovak Republic, University of Pannonia, Keszthely, Hungary, University of South
Bohemia in České Budějovice, Faculty of Agriculture, Czech Republic, University of
Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland, University of Zagreb, Faculty of
Agriculture, Croatia, Agricultural University in Plovdiv, Bulgaria, University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj – Napoca, Romania, Agricultural
Institute of Slovenia, Ljubljana, Slovenia, University in Kragujevac, Faculty of
Agronomy in Čačak, Serbia
Forma podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 111
Účastníci z pracoviska: pedagogickí pracovníci a doktorandi
Dátum konania podujatia: 20. – 22.11. 2013
Prezentácia výsledkov: 13 prednášok, 2 postery
2. Názov podujatia: EAAP 2013, Nantes, Francúzsko.
Organizujúci subjekt: European Federation of Animal Science and the French
National Institute for Agricultural Research (INRA)
Forma podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 1300 z celého sveta
Účastníci z pracoviska: doc. RNDr. M. Margetín, PhD., Ing. P. Petrák, PhD., Mgr. P.
Juhás, PhD., Ing. O. Bučko, PhD.
Dátum konania podujatia: 26. - 30.8. 2013
Prezentácia výsledkov: 7 posterov
3. Názov podujatia: 11. World Conference on Animal Production – WCAP, Peking,
Čína
Organizujúci subjekt: Organizačný výbor WCAP.
Forma podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 1100 účastníkov z celého sveta
Účastníci z pracoviska: doc. RNDr. M. Margetín, PhD.
Dátum konania podujatia: 15. - 20.10. 2013
Prezentácia výsledkov: 1 poster
4. Názov podujatia: X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, Česká republika
Organizujúci subjekt: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Forma podujatia: Konferencia z medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 82
Účastníci z pracoviska: prof. Ing. O. Debrecéni, CSc., doc. RNDr. M. Margetín, PhD.
Dátum konania podujatia: 25.4. 2013
Prezentácia výsledkov: 1 prednáška
5. Názov podujatia: Behaviour 2013
Organizujúci subjekt: Animal Behavior Society a Association for the Study of
Animal Behaviour
Forma podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia
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Počet účastníkov: 900
Účastníci z pracoviska: Mgr. Peter Juhás, PhD.
Dátum konania podujatia: 4 - 8 august 2013
Prezentácia výsledkov: 1 poster
KVD
1. Názov podujatia: XIII. Risk Factors of Food Chain
Organizujúci subjekt: Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Szent
István University Gödöllő, Maďarsko
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 120
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Dátum konania podujatia: 24.-26.10.2013
Prezentácia výsledkov: poster + publikácia v zahraničnom vedeckom časopise
2. Názov podujatia: Bioengineering of Animal Resources“
Organizujúci subjekt: USABT Timisoara, FAPZ SPU Nitra, ČZU České Budějovice,
ČR, Faculty of Agricultural Technology, Alexander Technological Educational Institute
of Thessaloniky, Greece and Hellenic Agricultural Organization – Demeter Directorate
General of Agricultural Research - Veterinary Research Institute of Thessaloniky
Forma podujatia: International scientific symposium
Počet účastníkov: 300
Účastníci z pracoviska: S. Hluchý - člen organizačného výboru
Dátum konania podujatia: May 30-31, 2013
Prezentácia výsledkov: 4 publikácie vo vedeckom časopise
3. Názov podujatia: 8-th International Conference of Journal of Central European
Agriculture – The role of animal production in rual development in the region of central
and eastern Europe
Organizujúci subjekt: SPU v Nitre
Forma podujatia: konferencia
Účastníci z pracoviska: MVDr. Šťastná, PhD.
Dátum konania podujatia: 20-23.11.2013
Prezentácia výsledkov: 1 prezentácia
4. Názov podujatia: 8th International Conference of Journal of Central European
Agriculture – The Role of Animal Prouction in Rural Development in the Region of
Central and Eastern Europe
Organizujúci subjekt: SPU Nitra– Katedra špeciálnej zootechniky
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: cca 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Ivan Imrich, PhD.
Dátum konania podujatia: 20. – 22. november 2013
Prezentácia výsledkov: prednáška 1x (Ivan Imrich), poster 1x (Ivan Imrich), abstrakt 2x
KVĽ
1. Názov podujatia: 20. celosvetový kongres - IUNS 20th International Congress of
Nutrition v Granade, Španielsko.
Organizujúci subjekt: Spanish Society of Nutrition
Forma podujatia: celosvetový kongres
Počet účastníkov: cca2200
Účastníci z pracoviska: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
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Dátum konania podujatia: 15. – 20. 9. 2013
Prezentácia výsledkov: 3 postery
2. Názov podujatia: Výživa a zdraví 2013 - Celostátní konference s mezinárodní účastí
Organizujúci subjekt: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 120
Účastníci
z pracoviska: autori
posterov:
FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ,
K.,
SCHWARZOVÁ, M., MRÁZOVÁ, J., HABÁNOVÁ, M.
Dátum konania podujatia: 17.-19. září 2013
Prezentácia výsledkov: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách (5 ks), AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách (4 ks)
KVZ
1. Názov podujatia: XLII Scientific conference of the commision on animal nutrition
Organizujúci subjekt: Polish Academy of Sciences
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 150
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Milan Šimko, PhD. (prednáška)
Dátum konania podujatia: september 2013
Prezentácia výsledkov: 1 článok publikovaný v zborníku (Šimko, M.)
2. Názov podujatia: Forage conservation 2013
Organizujúci subjekt: CVŽV Nitra
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 200
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (prednáška), doc. Ing.
Branislav Gálik, PhD. (poster)
Dátum konania podujatia: september 2013
Prezentácia výsledkov: 2 x článok publikovaný v zborníku
3. Názov podujatia: Dni výživy zvierat 2013
Organizujúci subjekt: Katedra výživy zvierat FAPZ SPU
Forma podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: cca 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Ondrej Pastierik (prednáška), Ing. Marián Majlát
(prednáška)
Dátum konania podujatia: september 2013
Prezentácia výsledkov: 2 xčlánok publikovaný v zborníku (Pastierik, O.)
4. Názov podujatia: X. Kábrtovy dietetické dny
Organizujúci subjekt: VFU Brno, ČR
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: cca 400
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD. (prednáška), doc. Ing. Milan
Šimko, PhD. (prednáška), Ing. Michal Rolinec, PhD. (prednáška)
Dátum konania podujatia: máj 2013
Prezentácia výsledkov: 3 x článok publikovaný v zborníku (Juráček, M.)
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KPG
1. Názov podujatia: 16. PEDOLGICKÉ DNY 2013, Časové změny půdních vlastností
a jejich predikce
Organizujúci subjekt: Česká pedologická společnost, Societas pedologica slovaca,
Masarykova univerzita v Brne, Mendelova univerzita v Brne, Česká zemědělská
univerzita v Prahe, Univerzita Palackého v Olomouci, VUMOP v Prahe a Brne a UKZUZ
v Brne.
Forma podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: asi 100
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.; Mgr. Marek Kolenčík,
PhD., doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Dátum konania podujatia: 04.09. - 06.09. 2013
Prezentácia výsledkov: 3 postery
2. Názov podujatia: Prednáškový pobyt na Lesnické a dřevařské fakulte Mendelovy
university v Brně, 2. – 3. septembra, 2013
Organizujúci subjekt: Mendelova univerzita v Brně, Ústav inženýrských staveb, tvorby
a ochrany krajiny, Dr. Ing. Miroslav Kravka
Forma podujatia: Prednáškový pobyt
Počet účastníkov: 11
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.; doc. Ing. Nora Polláková,
PhD.
Dátum konania podujatia: 2. 9. a 3. 9. 2013
Prezentácia výsledkov: 2 prednášky
Domáce vedecké a odborné podujatia
KAVR
1. Názov podujatia: XXXIII. Seminár o racionálnom využívaní priemyselných hnojív a
pesticídov
Organizujúci subjekt: KAVR SPU Nitra a Duslo a.s. Šaľa
Forma podujatia: Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 175
Účastníci z pracoviska: prof.Ing. Otto Ložek, CSc., doc. Ing. Pavol Slamka, PhD., prof.
Ing. Peter Kováčik, CSc.
Dátum konania podujatia: 14.2.2013
Prezentácia výsledkov: 2 - prednesené referáty, 2 – vedecké články
2. Názov podujatia: Pestovateľské technológie a ich význam pre prax.
Organizujúci subjekt: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Forma podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 55
Účastníci z pracoviska: doc. Dr. Ing. Ladislav Ducsay
Dátum konania podujatia: 4.12.2013
Prezentácia výsledkov: 1 – vedecký článok vo vedeckom zborníku, 1 – prednesený
referát v pléne
KB
Názov podujatia: Študentská vedecká konferencia FZKI
Organizujúci subjekt: SPU, Nitra
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Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: ca 40
Účastníci z pracoviska: Adela Kišacová
Dátum konania podujatia: 23.4.2013
Prezentácia výsledkov: Predbežné výsledky štúdia veľkosti genómu a karpologická
charakteristika Prunus × dominii (Ing. A. Kišacová)
KGŠR
1. Názov podujatia: BIOTECHNOLOGY AND QUALITY OF RAW MATERIALS
AND FOODSTUFFS - 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Organizujúci subjekt: FBP, SPU v Nitre
Forma podujatia: medzinárodná vedecká konferencia
Počet účastníkov: 200
Účastníci z pracoviska: Ing. Veronika Štefúnová, PhD; Ing. PaedDr. Jana Žiarovská,
PhD., Ing. Mária Labajová, PhD.
Dátum konania podujatia: 30-31 január 2013, Mojmírovce, SR
Prezentácia výsledkov: 4 články vo vedeckom časopise
2. Názov podujatia: Bezpečnosť a kontrola potravín - X. VEDECKÁ KONFERENCIA
S MEDZINÁRODNOU ÚCASTOU
Organizujúci subjekt: FBP, SPU v Nitre
Forma podujatia: vedecká konferencia
Počet účastníkov: 150
Účastníci z pracoviska: Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Dátum konania podujatia: 21. - 22. marca 2013, Smolenice, SR
Prezentácia výsledkov: 1 príspevok v zborníku, 1 článok vo ved. časopise
KGPB
1. Názov podujatia: VIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
„Biotechnológie a kvalita surovín a potravín“, Mojmírovce
Organizujúci subjekt: Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 150
Účastníci z pracoviska: 5
Dátum konania podujatia: 30. ‐ 31. január 2013
Prezentácia výsledkov: 5 posterov
2. Názov podujatia: 8-th International Conference of Journal of Central European
Agriculture „THE ROLE OF ANIMAL PRODUCTION IN RURAL DEVELOPMENT
IN THE REGION OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE“
Organizujúci subjekt: FAPZ
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska:2
Dátum konania podujatia: 20. ‐ 22. november 2013
Prezentácia výsledkov: 3 postery
KFR
1. Názov podujatia: 11. DNI DOKTORANDOV EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE
RASTLÍN
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky Ústavu biologických a ekologických vied
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská
botanická spoločnosť pri SAV, Česká společnost experimentální biologie rostlin
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Forma podujatia: konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 2
Účastníci z pracoviska: Ing. Zuzana Balátová, Ing. Petra Dreveňáková
Dátum konania podujatia: 9. septembra 2013
Prezentácia výsledkov: 2 x abstrakt a poster v anglickom jazyku
2. Názov podujatia: 13. KONFERENCIA EXPERIMENTÁLNEJ BIOLÓGIE RASTLÍN
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky Ústavu biologických a ekologických vied
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská
botanická spoločnosť pri SAV, Česká společnost experimentální biologie rostlin
Forma podujatia: medzinárodná konferencia
Počet účastníkov: 3
Účastníci z pracoviska: Ing. Marek Kovár, PhD., Ing. Zuzana Balátová, Ing. Petra
Dreveňáková
Dátum konania podujatia: 10.-13. septembra 2013
Prezentácia výsledkov: 2 x abstrakt a poster v anglickom jazyku
3. Názov podujatia: Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a
poľnohospodárstvo
Organizujúci subjekt: CVRV – VÚRV Piešťany
Forma podujatia: domáca konferencia
Počet účastníkov: 60
Účastníci z pracoviska: Ing. E. Krivosudská, PhD., Ing. P. Dreveňáková, Ing. Z.
Balátová, Ing. M. Kovár, PhD.
Dátum konania podujatia: 28. mája 2013
Prezentácia výsledkov: 3 x článok a prednáška v slovenskom jazyku
4. Názov podujatia: VIII. Vedecká konferencia doktorandov
Organizujúci subjekt: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta
agrobiológie a potravinových zdrojov
Forma podujatia: konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 2
Účastníci z pracoviska: Ing. Zuzana Balátová, Ing. Petra Dreveňáková
Dátum konania podujatia: 22. november 2013
Prezentácia výsledkov: 2 x článok a prednáška v slovenskom jazyku
KPG
1. Názov podujatia: Orať či neorať
Organizujúci subjekt: Združenie pre rozvoj bezorbových technológií v rastlinnej výrobe
Forma podujatia: odborný seminár
Počet účastníkov: 90
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.; doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.;
doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Dátum konania podujatia: 26. 2. 2013
Prezentácia výsledkov: 3 prednášky
2. Názov podujatia: Antropizácia pôd X: Prejavy a procesy pozitívnej a negatívnej
antropizácie pôd
Organizujúci subjekt: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave,
Societas Pedologica Slovaca, Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta UK.
Forma podujatia: vedecký seminár
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Počet účastníkov: 60
Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.; doc. Ing. Nora Polláková, PhD.
Dátum konania podujatia: 7.3. - 8. 3. 2013
Prezentácia výsledkov: 1 prednáška
KUPH
Názov podujatia: Mohlo by byť pestovanie obilnín ešte ziskovejšie?
Organizujúci subjekt: Dow AgroSciences – Bratislava
Forma podujatia: sympózium, seminár
Počet účastníkov: cca 1410 spolu
Účastníci z pracoviska: Ing. TÝR Štefan, PhD.
Dátum konania podujatia: 9.1.2013 Košice cca 350 účastníkov, 10.1.2013 Lučenec cca
180 účastníkov, 11.1.2013 Nitra cca 880 účastníkov.
Prezentácia výsledkov: 1 prednáška a príspevok v zborníku.
KVD
1. Názov podujatia: XI. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a
kontrola potravín
Organizujúci subjekt: FBP, SPU Nitra
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Zuzana Hajková
Dátum konania podujatia: 27.-28.3.2013
Prezentácia výsledkov: - poster + publikácia v domácom vedeckom časopise
2. Názov podujatia: 40. etologická konferencia ČSEtS. Košice
Organizujúci subjekt: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 60
Účastníci z pracoviska: Doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 13. – 16. 11. 2013
Prezentácia výsledkov: - poster + abstrakt v zborníku
3. Názov podujatia: Hygiena alimentorum XXXIV, Štrbské Pleso
Organizujúci subjekt: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Dátum konania podujatia: 8. – 10. 5. 2013
Prezentácia výsledkov: poster + abstrakt v zborníku
4. Názov podujatia: Teplotný stres a reprodukcia kráv
Organizujúci subjekt: fi.BIOFEED s.r.o. Slovakia
Forma podujatia: workshop
Počet účastníkov: 30
Účastníci z pracoviska: prof.emer. MVDr. Pavel Šťastný, PhD.,Doc. Ing. V.Tančín,
DrSc., MVDr. Danka Šťastná, PhD.
Dátum konania podujatia: 30.05.2013
Prezentácia výsledkov: prezentácia výsledkov VVČ a literárnych vedeckých poznatkov
KVĽ
1. Názov podujatia: XXX. Zoborský deň a XI. Západoslovenský deň o osteoporóze
2013
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Organizujúci subjekt: SPU v Nitre, FAPZ, Katedra výživy ľudí; Špecializovaná
nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: Dňa 25.4.2013: lekári – 191, sestry, sanitári a iní zdravotnícki
pracovníci – 201, študenti 38, hostia 21; Dňa 26.4.2013: lekári – 184, sestry, sanitári a iní
zdravotnícki pracovníci – 210, študenti 35, hostia 13. Počas dvoch dní odznelo 65
vedeckých a odborných prezentácií.
Účastníci z pracoviska: CHLEBO, P., FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, K., MONKA, A.,
OLEÁROVÁ, H.
Dátum konania podujatia: 25.-26. apríl 2013
Prezentácia výsledkov: 11 publikácií, 5 prednášok, 6 posterov
2. Názov podujatia: Dni klinickej výživy
Organizujúci subjekt: Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre
parenterálnu a enterálnu výživu, Obzitologická sekcia slovenskej diabetologickej
spoločnosti, Sekcia asistentiek výživy, Fakultná nemocnica v Nitre
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: približne 90
Účastníci z pracoviska: MUDr. Chlebo, PhD. , doc. Ing. Habánová, PhD., Ing.
Lenártová, PhD., RNDr. Jana Mrázová, PhD., Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD.,
Dátum konania podujatia: 27. – 29. 11. 2013
Prezentácia výsledkov: 3 prednášky
KHMHZ
1. Názov podujatia: Ichtyologická konferencia 2013
Organizujúci subjekt: Slovenská ichtyologická spoločnosť
Forma podujatia: konferencia
Počet účastníkov: 32
Účastníci z pracoviska: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Dátum konania podujatia: 7. – 9.11.2013
Prezentácia výsledkov: prednesený referát
2. Názov podujatia: Včely a biodiverzita
Organizujúci subjekt: o.z. Zlatá cesta, Banská Štiavnica
Forma podujatia: konferencia v rámci medzinárodného projektu
Počet účastníkov: 60
Účastníci z pracoviska: Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Dátum konania podujatia: 2. 5. 2013
Prezentácia výsledkov: prednáška
3. Názov podujatia: Levické poľovnícke dni
Organizujúci subjekt: Slovenská poľovnícka komora, Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra.
Forma podujatia: odborný seminár
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Tomáš Sládeček
Dátum konania podujatia: 23.3.2013
Prezentácia výsledkov: článok v zborníku
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4. Názov podujatia: Zemplínske poľovnícke dni
Organizujúci subjekt: Slovenská poľovnícka komora, Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach, Lesy Slovenskej republiky, š.p.
Forma podujatia: odborný seminár
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Tomáš Sládeček
Dátum konania podujatia: 13.4.2013
Prezentácia výsledkov: článok v zborníku
5. Názov podujatia: Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2013
Organizujúci subjekt: Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
vo Zvolene
Forma podujatia: XXVI. Ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Tomáš Sládeček
Dátum konania podujatia: 10.5.2013
Prezentácia výsledkov: článok v zborníku
6. Názov podujatia: Spolupráca poľovníkov a poľnohospodárov – nová šanca pre malú
zver
Organizujúci subjekt: Slovenská poľovnícka komora, Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra, Ústav krajinnej ekológie SAV, PD Mojmírovce
Forma podujatia: odborný seminár s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Tomáš Sládeček
Dátum konania podujatia: 30.5.2013
Prezentácia výsledkov: 2x článok v zborníku
7. Názov podujatia: X. Žitnoostrovská konferencia
Organizujúci subjekt: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra,
Forma podujatia: konferencia s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 100
Účastníci z pracoviska: Ing. Tomáš Sládeček
Dátum konania podujatia: 14.6.2013
Prezentácia výsledkov: 2x článok v zborníku
KOR
1. Názov podujatia: Odborný seminár
Organizujúci subjekt: Bayer CropScience – Bratislava
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: cca 180
Účastníci z pracoviska: Ing. Peter Bokor, PhD.
Dátum konania podujatia: 6.11.2013 Senica cca 50 účastníkov, 7.11.2013 Rimavské
Janovce cca 60 účastníkov, 8.11.2013 Lučenec cca 70 účastníkov,
Prezentácia výsledkov: 3 x prednáška.
2. Názov podujatia: Sympózium firmy DowAgro Sciences – Zvýšenie ziskovosti
pestovania obilnín
Organizujúci subjekt: Dow AgroSciences – Bratislava
Forma podujatia: sympózium
Počet účastníkov: cca 2100 spolu
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Účastníci z pracoviska: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Dátum konania podujatia: 16. 1. 2013 - cca 450 účastníkov, 17. 1. 2013 Lučenec - cca
550 účastníkov, 18. 1. 2013 Nitra cca 1100 účastníkov
Prezentácia výsledkov: 3 x prednáška, 1 x príspevok v zborníku

10. Aplikácia a overovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti


Najvýznamnejšie aktivity a konkrétne výsledky

KŠZ
1. Metodika hodnotenia mechaniky pohybu koní – nová metodika podľa ktorej sa
realizuje hodnotenie mechaniky pohybu teplokrvných koní na Slovensku, prof. Ing. M.
Halo, PhD.
2. Zavedenie metodického postupu porážania ošípaných bez aktivácie hypotalamohypofyzárno adrenokortikálnej osi (pracovný názov - bezstresové zabíjanie), Ing. J.
Petrák, PhD., Ing. O. Bučko, PhD.
3. Metodika hodnotenia priebehu pôrodov kráv a podielu mŕtvonarodených teliat na
Slovensku. doc. Ing. P. Strapák, PhD.
KRV
Metodika pestovania láskavca na fytomasu bola poskytnutá výrobnej praxi, ktorá podľa
nej realizuje pestovanie tejto plodiny na energetické účely.
KGPB
1. Aplikácia metodiky odhadu plemenných hodnôt dlhovekosti holštajnského
a slovenského strakatého plemena (Plemenárske služby SR a.s.)
2. Odhad plemenných hodnôt exteriéru holštajnských býkov v Slovenskej republike
(Slovenská holštajnská asociácia)


Výskum, aplikácia a overovanie na VPP Kolíňany a BZ SPU

IOBBB
Overovanie využitia dužiny tekvice olejnej v potravinárstve - veľkoprodukčné pestovanie
tekvice olejnej v bezšupkatej forme nadobudol VPP významné výsledky. V súčasnosti
využíva VPP aktívne len semená, čo predstavuje 5 % produkcie z biomasy. Pre
potravinárske, kozmetické a farmaceutické účely je možné využiť aj dužinu, ktorá má
taktiež významnú nutričnú a dietetickú hodnotu. Riešením výskumného projektu sa
zabezpečuje posilňovanie experimentálnej, výskumnej a materiálno-technickej základne
katedry, fakulty a univerzity s ohľadom na zapojenosť viacerých pracovísk na riešený
výskumný projekt. Súčasne sa aktívne využívajú aj zriadené kolekcie menej využívaných
druhov rastlín. Riešením projektu sa súčasne vytvoril priestor pre riešenie 7 bakalárskych,
8 diplomových a 2 doktorandských prác.
KGŠR
DVVČ - „Overovanie kvality množiteľského materiálu a vývoja mykorízy podzemných
húb pre agrolesnícky výrobný systém“ Zodpovedný koordinátor: Ing. Marián Miko, CSc.
Boli realizované morfometrické hodnotenia experimentálnych rastlín. Realizovaná BP
„Vývoj rastlín inokulovaných hubou Choiromyces meandriformis po výsadbe“.
KHMHZ
Katedra je garantom 4 vzorkovníc, 2 účelových pracovísk a rieši 4 úlohy DVVČ:
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Vzorkovnice:

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

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

Vzorkovnica bažantej zveri.

Vzorkovnica Rybník.
Účelové pracoviská:

Pokusná hydinárska báza pod Zoborom

Výučbový poľovnícky revír Nitra - Dvorčany
DVVČ na VPP Kolíňany:

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

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

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

Zachovanie génových rezerv hrabavej hydiny – ukončené 1 BP, 1 DP.
KRV
Vyhodnotenie získaných výsledkov v bakalárskych prácach v počte 4 za rok 2013.
KŠZ
 Overenie vplyvu granulovanej MKZ na intenzitu rastu jalovičiek v raných štádiách
veku vo vzťahu k produkcii mlieka a overenie použitia granulovanej MKZ pre produkciu
kvalitného teľacieho mäsa (DVVČ, doc. Vavrišínová). Riešenie bakalárskej práce:
Produkcia mäsa holštajnských teliat.
 Testovanie výkonnosti športových koní - na základe etologických prejavov a
biochemických analýz bol zmapovaný proces adaptácie koní na tréningový proces a nové
prostredie. Získané výsledky pomôžu odhadnúť dĺžku a intenzitu záťaže športových koní
v tréningovom procese vo vzťahu k metodike tréningového procesu a vplyvu na skúšky
výkonnosti (DVVČ, prof. Halo, Ing. Mlyneková). Riešenie 10 bakalárskych prác a 4
diplomových prác.
 Vplyv odstavu na etologické, produkčné a kvalitatívne ukazovatele ošípaných v podmienkach experimentálneho šľachtiteľského chovu farma Žirany katedra rieši
v rámci projektu VEGA „Kvalitatívne a produkčné parametre zvierat s ohľadom na
predporážkové faktory, výživu, techniku a technológiu chovu“ problematiku odstavu
prasiatok od matky so zameraním na etologické prejavy zvládania stresu po odstave.
Experiment slúži aj v rámci demonštrovania týchto prejavov správania a ich eliminácie vo
výučbe disciplín Manažment chovu ošípaných a Manažment technológie chovu
ošípaných. V súčasnosti sú v rámci problematiky riešené 3 diplomové práce a 3
bakalárske práce.
 Demonštrovanie materských vlastností a reprodukčných ukazovateľov prasníc v rámci experimentu sme hodnotili pôrody 4 prasníc plemena BU s ohľadom na
etologické ukazovatele správania matiek a ich potomstva počas pôrodu a v období do
odstavu prasiat. Za účelom analýzy salivárneho testosterónu a jeho vzťahu k orientácii
prasiatok boli odobraté vzorky slín neinvazívnou metódou. Taktiež boli vyhodnotnotené
parametre reprodukčnej úžitkovosti, jatočnej hodnoty a technologickej kvality mäsa
hodnoteného potomstva prasníc. Materiál slúžil na názorné demonštrovanie technických
a technologických procesov vo výrobe na disciplínach Manažment chovu

70

ošípaných, Manažment technológie chovu ošípaných a Etológia HZ. V vo vzťahu k danej
problematike sa riešia 3 diplomové práce a 3 bakalárske práce.
 Demonštrovanie antistresových a neuroreflexívnych markerov z hľadiska záťaže
ošípaných - experimenty sú zamerané na vyhľadávanie markéru, ktorým môžeme
diferencovať zvieratá na základe excitačných typov a zjednodušenia odberu biologického
materiálu. Momentálne pracujeme na úrovni steroidných hormónov a meraní ich
koncentrácií v slinách. V rámci výskumu boli vypracované 2 diplomové a 3 bakalárske
práce. V súčasnom období sú v danej problematike riešené 3 diplomové práce a 3
bakalárske práce.
 Medziplemenné rozdiely antistresových a imunologických markerov u teliat - v rámci
úlohy riešime medziplemenné rozdiely a odolnosť proti záťaži z hľadiska markerov na
úrovni rastových faktorov a imunoglobulínov. V rámci úlohy sa riešia 4 diplomové práce
a 6 bakalárskych prác.
KUPH
Na experimentálnej báze SBER Dolná Malanta sú situované dlhodobé stacionárne
pokusy s udržateľnými pestovateľskými systémami ako aj polyfunkčným osevným
postupom. Na bázu je viazaná výskumná a experimentálna činnosť v rámci 2 aktuálnych
projektov riešených na KUPH. Na SBER Malanta sa v roku 2013 za KUPH riešilo 8 BC
a 12 DP a 2 doktorandské práce.
KVZ
V roku 2013 bolo na VPP Kolíňany riešených 6 úloh DVVČ, ktorých koordinátormi boli
pracovníci KVZ. Úlohy boli zamerané na problematiku mykotoxickej kontaminácie krmív
(spracovaná 1 PhD. práca), analýzy objemových a jadrových krmív pri optimalizácii
zloženia kŕmnych dávok a kŕmnych zmesí (spracovaná 1 diplomová práca), fermentačnej
a nutričnej charakteristiky konzervovaných krmív (spracovaná 1 diplomová práca),
porovnania stráviteľnosti živín krmív rôznymi metódami (spracovaná 1 diplomová práca),
stráviteľnosti konzervovaných objemových a jadrových krmív (spracované 2 diplomové
a 2 bakalárske práce) a imunologickú a nutričnú hodnotu mledziva (spracované 2
diplomové práce).

11. Habilitačné konanie a vymenúvanie profesorov
Pracovníci FAPZ zaradení do inauguračného a habilitačného konania v r. 2013:
Menovaní za profesora:
Inauguračné konanie:
Menovaní za docenta:
Habilitačné konanie:

prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.
doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.
doc. Ing. Peter Strapák, PhD.
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
MVDr. Danka Šťastná, CSc.
Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.

12. Čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
V roku 2013 FAPZ neudelila titul „doctor honoris causa“.
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13. Popularizácia vedy a motivačné aktivity na podporu výskumu


Kroky a mechanizmy použité v propagácii VVČ

KŠZ
V súčinnosti so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku bolo uskutočnených
niekoľko podujatí (Demeter Ovenálie, Medzinárodná strihačská súťaž), v rámci ktorých
boli chovateľom prezentované najnovšie výsledky výskumu z problematiky kvality
jatočných jahniat produkovaných na Slovensku
1. Názov podujatia: Ovčiarske slávnosti Demeter 2013 konané v Liptovskom Hrádku.
Organizujúci subjekt: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
Forma podujatia: Slávnostné ukončenie ovčiarskeho roka spojeného s odborným
programom.
Počet účastníkov: cca 100
Dátum konania podujatia: 25.10. 2013
Aktivity: odborná prednáška doc. RNDr. M. Margetín, PhD. „Šľachtenie slovenskej
dojnej ovce“
2. Názov podujatia: Medzinárodná súťaž strihačov oviec v Liptovskej Lužnej
Organizujúci subjekt: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
Forma podujatia: Medzinárodná strihačská súťaž
Počet účastníkov: cca 100
Dátum konania podujatia: 25.10. 2013
Aktivity: doc. RNDr. M. Margetín, PhD. pôsobil na medzinárodnej súťaži strihačov ako
hlavný rozhodca. Propagácia ovčej vlny, ako nezastupiteľnej suroviny živočíšneho
pôvodu.



Účasť na výstavách, súťažiach

KB
1. Názov podujatia: Obnova zrúcanín hradov očami botanika: zmeny miestnej kveteny.
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 14
Dátum konania podujatia: 25. 3. 2013
Aktivity: seminár s prednáškou a diskusiou k nej
2. Názov podujatia: Austrália – mapovanie vegetácie u protinožcov.
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 17
Dátum konania podujatia: 8. 4. 2013
Aktivity: seminár s prednáškou a diskusiou k nej
3. Názov podujatia: Endemické taxóny cievnatých rastlín flóry Slovenska.
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Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 14
Dátum konania podujatia: 15. 4. 2013
Aktivity: seminár s prednáškou a diskusiou
4. Názov podujatia: Floristické novinky z potuliek po sprašových biotopoch na južnom
Slovensku.
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 24
Dátum konania podujatia: 11. 11. 2013
Aktivity: seminár s prednáškou a diskusiou k nej
5. Názov podujatia: Seminár k životnému jubileu doc. RNDr. V. Řehořka, CSc.
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: seminár
Počet účastníkov: 42
Dátum konania podujatia: 2. 12. 2013
Aktivity: 4 prednášky s diskusiou
6. Názov podujatia: Floristické zaujímavosti riečneho prístavu v Bratislave
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: exkurzia
Počet účastníkov: 22
Dátum konania podujatia: 28. 5. 2013
Aktivity: terénna exkurzia s určovaním rastlín
7. Názov podujatia: Lesk a bieda slanísk v katastri Hornej Kráľovej: halofytná flóra
versus poľnohospodárstvo.
Organizujúci subjekt: Katedra botaniky FAPZ SPU a Slovenská botanická spoločnosť
pri SAV
Forma podujatia: exkurzia
Počet účastníkov: 8
Dátum konania podujatia: 7. 10. 2013
Aktivity: terénna exkurzia s určovaním rastlín
KHMHZ
1. Názov podujatia: Rybárstvo a poľovníctvo 2013
Organizujúci subjekt: Agrokomplex Nitra
Forma podujatia: Výstava s medzinárodnou účasťou
Počet účastníkov: 100
Dátum konania podujatia: 20.3. – 23.3. 2013
Aktivity: odborná prednáška
2. Názov podujatia: Apimondia 2013
Organizujúci subjekt: Apimondia Federation
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Forma podujatia: svetový včelársky kongres, výstava a súťaž
Počet účastníkov: cca 4 000
Dátum konania podujatia: 29. 9– 4.10.2013
Aktivity: člen hodnotiacej komisie WBA (World Beekeeping Awards) pre medovinu
3. Názov podujatia: Mazer Cup 2013
Organizujúci subjekt: Mazer Cup International
Forma podujatia: svetová výstava medoviny
Počet účastníkov: 500
Dátum konania podujatia: 15. - 16. 3. 2013
Aktivity: člen hodnotiacej komisie pre medovinu


Ocenenia
KFR
Ing. Marek Živčák, PhD. : Cena Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied za
najlepšiu vedeckú prácu v roku 2012“, udelená v súťaži mladých vedeckých pracovníkov
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore rastlinnej výroby, Nitra, október
2013.
KVZ
Juráček, M., Bíro, D., Gálik, B., Šimko, M., Rolinec, M., Pastierik, O., Majlát, M.: Cena
rektora za publikačnú činnosť v roku 2012 v kategórii vedecká monografia (september
2013).

14. Najvýznamnejší partneri (inštitúcie) pri riešení VVČ


Slovenská republika

KAVR
Názov a adresa organizácie: VÚCHT Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Králik
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Otto Ložek CSc.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri overovaní účinnosti nových priemyselných
hnojív na vybraných poľ. plodinách.
IOBBB
1. Názov a adresa organizácie: Výskumný ústav potravinársky – Biocentrum Modra,
Priemyselná 4, P.O.Box 25, 824 75 Bratislava 26, Slovenská Republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Doc. Ing. Stanislav Šilhar, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, poradenská
a konzultačná služba
2. Názov a adresa organizácie: EL spol. s r.o., Akreditované skúšobné laboratóriá,
Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ľuboslav Blahut, CSc.
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov
3. Názov a adresa organizácie: VEGA Konti, s.r.o., Hlohovecká 850, 925 53 Pata okr.
Galanta
Kontaktná osoba, pracovisko:Ing. Ján Gróf
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, organizovanie
kurzov v rámi programu celoživotného vzdelávania
KB
1. Názov a adresa organizácie: Arborétum Mlyňany SAV, 951 52 Slepčany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. P. Hoťka, PhD., Ing. P. Ferus, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. Ľ.
Ďurišová, PhD.
Charakteristika spolupráce: exkurzie študentov v rámci predmetov Dendrológia a
Botanické záhrady a arboréta, cytometrické analýzy biologického materiálu; spoločné
publikácie.
2. Názov a adresa organizácie: Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta UK, Révová
39, 811 02 Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. RNDr. K. Mičieta, CSc., RNDr. E. Králik, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. P.
Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: oponentúra diplomových prác, vedenie terénnych exkurzií,
revízia herbárov
3. Názov a adresa organizácie: Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23
Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. D. Dítě, PhD., RNDR. K. Goliašová, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. P.
Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: revízia herbárov, príprava publikácií v rámci projektu o
slaniskovej vegetácii, členstvo v kolektíve Flóra Slovenska a pripravovanej publikácie
Kľúč k Flóre Slovenska; spoločné publikácie.
4. Názov a adresa organizácie: Katedra botaniky a genetiky, Prírodovedecká fakulta
UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. R. Kuna, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc., Ing. Ľ.
Ďurišová, PhD., Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: oponovanie diplomových prác, príprava publikácií
5. Názov a adresa organizácie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta
stredoeurópskych štúdií
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Tünde Juríková, PhD., Ústav prírodných a
informatických vied
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Ľ. Ďurišová, PhD.

75

Charakteristika spolupráce: chemické a cytometrické analýzy plodov, príprava
publikácií
KFR
1. Názov a adresa organizácie: CVRV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Pavol Hautvogel, PhD. , Génová banka CVRV
Piešťany
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Doc.
Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločne riešené projekty aplikovaného výskumu (2
projekty APVV), oponentúry výročných a záverečných správ, spoločné publikácie (3,
kategória AFH), poskytovanie biologického materiálu
2. Názov a adresa organizácie: Katedra genetiky, PrF UK Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Doc.
Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločne riešené projekty aplikovaného výskumu (2
projekty APVV), oponentúry výročných a záverečných správ, poskytovanie biologického
materiálu.
3. Názov a adresa organizácie: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Alena Gajdošová, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločná organizácia konferencie ESNA, riešenie
diplomových prác
KGŠR
Názov a adresa organizácie: Ústav genetiky biotechnológií rastlín, SAV v Nitre,
Akademická 2, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Andrea Hricová, PhD., Mgr. Martin Hajduch, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na katedre: Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD., Doc. Ing.
Katarína Ražná, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné publikácie. Aktuálne prebieha spolupráca na
spoločne riešenom projekte - APVV-0231-11 Výskum adaptácie rastlín v Černobyľskej
oblasti a ich možnosti využitia, kde sú riešené otázky stability FAD génov ľanu siateho na
molekulárnej úrovni. Aktívna spolupráca prebieha aj v oblasti vývoja molekulárnych
markérov druhov Amaranthus cruentus a A. hybridus x A. hypochondriacus, kde je
spolupráca zameraná na molekulárnu charakteristiku línií láskavca podrobených radiačnej
mutagenéze.
KHMHZ
1. Názov a adresa organizácie: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 813
68 Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Katedra vodného
hospodárstva krajiny
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Charakteristika spolupráce: 7 spoločných projektov (VEGA, APVV), 9 spoločných
publikácií za celé obdobie spolupráce
2. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Emília Hanusová, PhD., Ústav šľachtenia zvierat
a kvality produktov
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Charakteristika spolupráce: RNDr. Hanusová: polupráca na zachovaní génových
rezerv vybraných plemien kúr - Národný program ochrany živočíšnych genetických
druhov, sledovanie kvality mäsa a vajec prepelice japonskej.
3. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., Ústav malých
hospodárskych zvierat
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku poľovníctva, a chovu
brojlerových králikov, viaceré spoločné publikácie.
4. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Tatiana Čermáková, Ústav včelárstva Liptovský
Hrádok
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku včelárstva, príprava
APVV projektu
5. Názov a adresa organizácie: Slovenský zväz chovateľov Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: RNDr. Blanka Bruteničová., odborná pracovníčka pre
chov hydiny
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Cyril Hrnčár, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca na zachovaní génových rezerv vybraných
plemien hydiny, organizovanie školení posudzovateľov hydiny a adeptov na
posudzovateľov hydiny
6. Názov a adresa organizácie: Slovenský zväz včelárov Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ľudovít Gál, predseda
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: prednášková činnosť pre prax (3 prednášky v roku 2013),
riešenie projektu aplikovaného výskumu.
7. Názov a adresa organizácie: Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka Fakulta
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., Katedra ochrany lesa a
poľovníctva
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku poľovníctva, príprava
APVV projektu
8. Názov a adresa organizácie: Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Topoľčianky
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Milan Garaj
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku poľovníctva, príprava
APVV projektu, odber vzoriek na monitoring kvality ŽP, odber vzoriek na analýzy kvality
a bezpečnosti zveriny
9. Názov a adresa organizácie: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10,
Bratislava
Kontaktná osoba, pracovisko: PaedDr. Imrich Šuba, riaditeľ kancelárie
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca vo výskume na úseku poľovníctva
KOR
1. Názov a adresa organizácie: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, katedra
Ekológie
Charakteristika spolupráce: spolupráca na spoločných projektoch s dôrazom na
determináciu prirodzených nepriateľov hmyzu
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.
KRV
1. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Rastislav Bušo, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ivan, Černý, PhD., doc.
Ing. Juliana Molnárová, PhD., Ing. Jozef Žembery, PhD.
Charakteristika spolupráce: posudzovanie doktorandských dizertačných prác,
výskumných projektov, záverečných prác Bc. a DP, záverečných správ z výskumu
2. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Štefan Žák, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre):doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Charakteristika spolupráce: Posudzovanie vedeckej monografie „Bilancia energomateriálových tokov v poľnom ekologicky citlivom agroekosystéme“ autorského
kolektívu: doc. Ing. Karol Kováč, CSc., Ing. Adam Kucharovic, Ing. Štefan Žák, CSc.,
Ing. Roman Hašana, PhD., Ing. Rastislav Bušo, PhD.
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KŠZ
1. Názov a adresa organizácie: Centrum výskumu živočíšnej výroby v Nitre
Kontaktná osoba, pracovisko: Mgr. D. Peškovičová, PhD., Ing. Ján Huba, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.,
doc. Ing. Peter Strapák, PhD., prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., Ing. Ondřej Bučko, PhD.
Charakteristika spolupráce: Úzka spolupráca vo všetkých oblastiach výskumu,
predovšetkým hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných. Pri realizácii experimentov
v oblasti malých prežúvavcov sa využíva v značnom rozsahu experimentálna báza
Účelového hospodárstva CVŽV v Trenčianskej Teplej. Od 1.5. 2011 sa realizuje na SPU
Nitra spoločný projekt APVV (APVV 0458-10 „Kvalita jahniat rôznych hmotnostných
kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálno-chemických
vlastností mäsa a tuku“), kde SPU Nitra – FAPZ vystupuje ako spoluriešiteľská
organizácia (riešiteľská organizácia je CVŽV Nitra). V rámci tohto projektu bolo v roku
2013 publikovaných 12 spoločných prác, z toho 3 pôvodné vedecké práce, 2 na
zahraničných vedeckých konferenciách a 4 postery (abstrakty) na medzinárodných
vedeckých konferenciách.
2. Názov a adresa organizácie: Chemický ústav Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. L. Soják, DrSc..
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné práce zaoberajúce sa kvalitou ovčieho mlieka,
kolostra a mäsa jatočných jahniat, najmä z pohľadu mastných kyselín (osobitne CLA,
omega 3 a 6 mastných kyselín a iných zdraviu prospešných MK). S CHÚ PrFUK úzko
spolupracujeme najmä pri riešení projektu APVV-0458-10 „Kvalita jahniat rôznych
hmotnostných kategórií posudzovaná na základe spektra mastných kyselín a fyzikálnochemických vlastností mäsa a tuku“. V roku 2013 bola publikovaná 1 spoločná pôvodná
vedecká práca.
3. Názov a sídlo inštitúcie: Plemenárske služby SR
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Š. Ryba, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. P. Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri hodnotení nepriamych úžitkových vlastností
hovädzieho dobytka, hodnotenie dojiteľnosti kráv, celoštátna metodika hodnotenia
priebehu pôrodov kráv a podielu mŕtvo narodených teliat na Slovensku, odhad
plemenných hodnôt priebehu pôrodov a dlhovekosti hovädzieho dobytka.
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.
KTEKP
1. Názov a adresa organizácie: FZKI SPU
Kontaktná osoba, pracovisko: vedúci katedier FZKI
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Jančovič, PhD.; doc. Ing.
Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P. Kovár, PhD.
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Charakteristika spolupráce: Vedenie bakalárov a diplomantov, výučba predmetov
Trávnikárstvo, Špeciálne trávnikárstvo (Ing. Kovár), Športové trávniky (prof. Novák).
2. Názov a adresa organizácie: CRVR - VÚTPHP Banská Bystrica
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Iveta Ilavská, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Jančovič, PhD.;
Ing. Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P. Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce:
školitelia doktorandov externého štúdia (prof. Jančovič; prof. Novák)
člen Vedeckej rady VÚTPHP (prof. Jančovič)
člen oponentskej rady VÚTPHP (prof. Jančovič)

doc.

3. Názov a adresa organizácie: Flóra centrum Kvetoslavovo
Kontaktná osoba, pracovisko: Ján Kováč
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Jančovič, PhD.;
doc.
Ing. Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P. Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce: realizácia terénnych cvičení z problematiky pestovania
trávnikových kobercov v trávnikovej škôlke v Kvetoslavove (zimný a letný semester)
4. Názov a adresa organizácie: ŠS Levočské Lúky
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. J. Hric, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Jančovič, PhD.; doc.
Ing. Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P. Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce: overovanie nových trávnikových odrôd tráv vyšľachtených
na ŠS Levočské Lúky v podmienkach deficitu vlahy a nízkych vstupov
5. Názov a adresa organizácie: Golfové ihrisko Golf Welten v Báči
Kontaktná osoba, pracovisko: A. Škripič
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. J. Jančovič, PhD.; doc.
Ing. Ľ. Vozár, PhD.; Ing. P. Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce: realizácia terénnych cvičení v rámci predmetov
Trávnikárstvo a Špeciálne trávnikárstvo (zimný a letný semester)
KUPH
Názov a adresa organizácie: CVRV Piešťany
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Štefan Žák, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Dr. Ing. Milan Macák
Charakteristika spolupráce: príprava spoločných publikácií. V r. 2012 boli 2 spoločné
publikácie reg, v SCOPUS
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
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Charakteristika spolupráce: spoločný projekt VEGA 2/0006/12
KVZ
Názov a adresa organizácie: Výskumný ústav trávnych porastov a horského
poľnohospodárstva v Banskej Bystrici
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Stela Jendrišáková, PhD. (sekcia horské systémy
a technika)
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Charakteristika spolupráce: vzájomné posudzovanie projektových zámerov, príprava
spoločného výskumného projektu, vzájomné posudzovanie metodík experimentov
a dizertačných prác.


Zahraniční partneri

KAVR
Názov a adresa organizácie: Intermag Sp. z o. o. Osiek 174A32-300 Olkusz, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Hubert Kardasz Marek Skawiński,,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Kováčik
Charakteristika spolupráce: Testovanie účinnosti hnojiva Mg-Titánit formou
nádobových pokusov
IOBBB
1. Názov a adresa organizácie: M.M. Grishko National Botanical Garden of Ukraine
National Academy of Sciences; Timiriazevska 1, Kiev, Ukrajina
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Svetlana Klimenko, Mgr. Olga Grgyorieva, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, výmena
vedeckých pracovníkov a doktorandov, budovanie kolekcií genetických zdrojov
2. Názov a adresa organizácie: Uzhgorod National University, Uzhhorod, 46 Pidhirna
St. 46; 88000, Ukraine, Zakarpattia Oblast, - Institut fytoterapie
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Oksana Hanyc
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, výmena
vedeckých pracovníkov a doktorandov, spoločné organizovanie vedeckých podujatí,
vydávanie zborníkov
3. Názov a adresa organizácie: State Nikita Botanical Gardens, Ukrainian Academy of
Sciences All Union Agricultural Academy, 334267 Yalta, Crimea, Ukraine.- Plant
Breeding Station Nova Kachovka
Kontaktná osoba, pracovisko: Mgr. Olga Grabovecka, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie projektov z problematiky genetických
zdrojov druhov Ziziphus, Asimina, Diospyros; vývoj klasifikátorov a katalógov pre
netradičné druhy´, hodnotenie genetických zdrojov z menej známych druhov
4. Názov a adresa organizácie: Armenian State Agrarian University, Scientific
Center,Teryan Street, 74, Yerevan, 0009, Armenia.
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ara Hovhannisyan
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov z problematiky
včelích peľových obnôžok , výmena vedeckých pracovníkov a doktorandov
5. Názov a adresa organizácie: Zdravo ORGANIC d.o.o., Kolarova bb, 21425 Selenča,
Srbsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Juraj Bocko – generálny riaditel, Ing. Jozef Gašparovsky
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov z problematiky
technológie spracovania produktov na biopotraviny, zakladanie ekologických sadov z
tradičných ako aj netradičných druhov
6. Názov a adresa organizácie: N.I. Vavilov Institute of Plant Industry, Petrohrad 42-44,
B.Morskaya Street, 190000, St. Petersburg,Russia
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Nikolay Dzyubenko, generálny riaditeľ
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spoločné riešenie výskumných projektov, výmena
vedeckých pracovníkov a doktorandov, vývoj klasifikátorov
7. Názov a adresa organizácie: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, Česká republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Jana Čopíková, PhD., doc. Andrej Sinitsya, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti biochemickej charakteristike
produktov a výrobkov z netradičných druhov rastlín, výmena výskumných pracovníkov
a doktorandov
8. Názov a adresa organizácie: Moscow State University Botanical Garden Leninskie
gory, 1, Building12, Moscow, Moscow oblast 119991 Russian Federation
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Julia Vinogradova, prof. Alla Kuklina
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Ing.
Radovan Ostrovský, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti stanovenia hospodárskej hodnoty
genetických zdrojov menej známych druhov – Lonicera, Ribes, výmena výskumných
pracovníkov a doktorandov
KB
1. Názov a adresa organizácie: Ústav zoologie a botaniky, Masarykova univerzita,
Kotlářská 2, Brno, Česko
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. RNDr. V. Grulich, PhD., doc. Mgr. M. Hájek, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií, revízia herbárov, konzultačná činnosť,
príprava publikácií
2. Názov a adresa organizácie: Faculty of Agriculture, University of Belgrade,
Nemanjina 6, 11080 Belgrade-Zemun, Republic of Serbia
Kontaktná osoba, pracovisko: Assoc. Prof. Z. Dajić-Stevanović, Dept. of Agrobotany
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií, revízia herbárov, konzultačná činnosť,
príprava publikácií
3. Názov a adresa organizácie: Nyugat-Magyarországi Egyetem (Západomaďarská
univerzita), Sopron, MR
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Dr. G. Király, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. P. Eliáš, PhD.
Charakteristika spolupráce: terénny výskum, príprava publikácií
4. Názov a adresa organizácie: Výzkumní ústav Silva Tarouky, Průhonice, Česko
Kontaktná osoba, pracovisko: dr. Ivo Tábor, CSc., riaditeľ
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií a biologického experimentálneho
materiálu pre zbierku genofondu rastlín SPU, redakčná rada časopisu Acta Pruhoniciana
5. Názov a adresa organizácie: Department of Botany, Corvinius University, Budapest,
MR
Kontaktná osoba, pracovisko: ass. prof. Maria Hohn, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. RNDr. T. Baranec, CSc.
Charakteristika spolupráce: výmena publikácií, terénny výskum
KFR
1. Názov a adresa organizácie: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Brno
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. RNDr. Michal Marek, DrSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: oponentúry dizertačných, habilitačných a inauguračných
prác a pokračovaní, exkurzie so študentmi, metodologické konzultácie vo výskume
2. Názov a adresa organizácie: Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian
Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Georgi I. Georgiev, PhD., Dr. Konstantina Kocheva
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: realizácia spoločných experimentov, príprava budúcich
spoločných publikácií, príprava projektu 7.RP EU
3. Názov a adresa organizácie: Institute of Biology, Shandong Agricultural University
in Taian, China
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Xinghong Yang, prof. Huyiuan Gao
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločné projekty, konzultačné aktivity, realizácia
spoločných experimentov, spoločné publikácie
4. Názov a adresa organizácie: Department of Plant Physiology, Warsaw Agricultural
University SGGW, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Hazem M. Kalaji
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločné publikácie (kategórie ADC, AFH), konzultačné
aktivity, metodológia výskumu fotosyntézy
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5. Názov a adresa organizácie: Institute of Plant Physiology, Russian Academy of
Sciences, Botanicheskaya Street 35, Moscow 127276, Russia
Kontaktná osoba, pracovisko: Suleyman I. Allakhverdiev
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločná publikácia (kategória ADC)
6. Názov a adresa organizácie: Department de Chimie-Biologie, Université du Quebec à
Trois Rivières, Quebec, Canada
Kontaktná osoba, pracovisko: Robert Carpentier
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločná publikácia (kategória ADC)
7. Názov a adresa organizácie: Department of Plant Physiology and Ecology, Taras
Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Oksana Sytar
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločné experimenty, spoločné publikácie (kategórie
ADE, AFH, AEG), semináre
8. Názov a adresa organizácie: Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese
Academy of Sciences, China
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Hong Bo Shao
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: spoločné experimenty, spoločné publikácie (kategórie
ADE, AFH)
9. Názov a adresa organizácie: Institute of Crops and Vegetables, Novi Sad, Serbia
Kontaktná osoba, pracovisko: Novo Przulj, prof.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Prof. Ing. Marián Brestič, CSc.,
Charakteristika spolupráce: poskytovanie biologického materiálu, príprava projektu
7FP, spoločná publikácia pre PSE
10. Názov a adresa organizácie: Kmetijski Institut Ljubljana, Slovinsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Vladimir Meglic
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. K. Olšovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava projektu 7. RP, poskytovanie biologického
materiálu
KGPB
Názov a adresa organizácie: BOKU Viedeň
Kontaktná osoba, pracovisko: prof.J.Soelkner
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Dr. G. Mészáros
Charakteristika spolupráce: Analýza dlhovekosti a hodnotenie diverzity dobytka.
Vznikli 2 publikácie vo vedeckých zahraničných časopisoch (v tlači).
KGŠR
1. Názov a adresa organizácie: Česká zemědelská univerzita Praha, Fakulta tropického
zemědelství
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Dr. Ing. Eloy Fernández C
Kontaktná osoba/osoby na katedre: Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: Existujúca spolupráca je rozvíjaná v oblasti vývoja
molekulárnych markérov plodín Andského regiónu. V súčasnosti spolupracujúce strany
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disponujú spoločne získanými výsledkami vývoja protokolu PCR zmnoženia a reštrikčnej
identifikácie produktov Smallanthus sonchifolius a výsledkami testovania univerzálnych
markérov pre repetitívne retrotranspozónové sekvencie, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj
špecifických LTR IRAP markérov. Výstupy spolupráce – spoločné publikácie.
2. Názov a adresa organizácie: University of Basilicata, Potenza, Italy; Department of
Science
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Luigi Milella
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
Charakteristika spolupráce: Existujúca spolupráca je rozvíjaná v oblasti vývoja
molekulárnych markérov druhu jakon. V súčasnosti spolupracujúce strany disponujú
spoločne získanými výsledkami vývoja protokolu PCR zmnoženia a reštrikčnej
identifikácie produktov Smallanthus sonchifolius. Výstupy spolupráce – spoločné
publikácie.
3. Názov a adresa organizácie: Institute of Ecological Safety , National Aviation
University , Kyiv , Ukraine
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Kateryna Garkava
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. .
Charakteristika spolupráce: Výstupy spolupráce – spoločné publikácie.
4. Názov a adresa organizácie: Agritec s.r.o. Šumperk - Zemědělská 16, Šumperk 787
01, ČR
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Marie Bjelková, PhD., Ing. Martin Pavelek, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: projekt (bilaterálna spolupráca – podaný, riešenie 2014 –
2015), publikácie (v tlači – 2 články)
5. Názov a adresa organizácie: N.I. Vavilov All Russia Scientific Research Institute of
Plant Industry, Department of Oil and Fibre Crops, Bolshaya Morskava Str. 44, 190000,
St. Petersburg
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Nina Brutch, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Janka Nôžková, PhD.
Charakteristika spolupráce: štipendijné pobyty (Ing. Maria Vishnevskaya – 3 mesiace
2013), publikačná činnosť (1 článok)
6. Názov a adresa organizácie: Mikrobiologický ústav AV ČR, V.V.I Praha, Česká
republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Doc. RNDr. Milan Gryndler, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Ján Gažo, PhD., Ing. Marián
Miko, CSc.
Charakteristika spolupráce: Podiel na riešení projektu GA ČR “Tuber aestivum Vitt. a
study of distribution, biology and cultivation with the perspective of future practical
exploitation”
Spoločné výskumné aktivity v oblasti testovania druhovej pravosti a čistoty mykoríz
sadiva hypogeických húb Tuber aestivum a Choiromyces meandriformis. Realizácia
spoločných experimentov na našom pracovisku (KGŠR). Publikovanie výstupov zo
spoločného výskumu (1 článok ).
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7. Názov a adresa organizácie: Instytut Badawczy Leśnictwa - Sękocin Stary – Varšava
Kontaktná osoba, pracovisko: Doc. Dr. Dorota Hilszczañska
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Ján Gažo, PhD., Ing. Marián
Miko, CSc.
Charakteristika spolupráce: Podiel na riešení projektu „Vplyv podmienok prostredia na
formovanie mykorízy a plodníc hľuzoviek Tuber spp.
KHMHZ
1. Názov a adresa organizácie: Fakulta rybářství a ochrany vod, JU České Budějovice,
Husova třída 458/102, 370 05 České Budějovice, Česká Republika
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Petr Dvořák, PhD., Ústav akvakultúry
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Charakteristika spolupráce: 16 spoločných publikácií za celé obdobie spolupráce
2. Názov a adresa organizácie: Česká zemědělská univerzita v Prahe
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Ivana Gardiánová, PhD., Demonstrační
a experiemntální pracovistě, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Katedra speciální zootechniky
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Weis, PhD.
Charakteristika spolupráce: organizovanie hydinárskych vedeckých konferencií,
spolupráca na problematiky génových rezerv národných plemien husí
3. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita v Brně
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D., Ústav chovu
a šlechtění zvířat
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Weis, CSc.
Charakteristika spolupráce: organizovanie hydinárskych vedeckých konferencií
4. Názov a adresa organizácie: WPSA – World´s Poultry Science Association
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr Edir Silva, predseda WPSA, Brazília
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Ján Weis, PhD.
Charakteristika spolupráce: organizovanie hydinárskych vedeckých konferencií.
5. Názov a adresa organizácie: International Honey Commission
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr Gudrun Beckh, predseda IHC, Nemecko
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Charakteristika spolupráce: koordinácia výskumu na úseku kvality včelích produktov, –
príprava legislatívy pre jednodruhové medy, normatívy pre hodnotenie ostatných včelích
produktov.
KOR
1. Názov a adresa organizácie: Výzkumní ústav olejnin, Opava
Kontaktná osoba, pracovisko: Ing. Jiří Havel, PhD., Ing. Eva Plachká
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca pri popularizácii výsledkov výskumu v oblasti
pestovania olejnín (slnečnica, repka, mak)
1. Názov a adresa organizácie: Wageningen University, The Netherlands – spolupráca
pri výskume parazitických rastlín z rodu Orobanche, analýzy plynnou chromatografiou a
elektroantenografia
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2. Názov a adresa organizácie: CABI Europe, Délemont, Switzerland
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume pupenca roľného a pri selekcii a
introdukcii potenciálnych druhov hmyzu v rámci klasickej biologickej regulácie;
mapovanie výskytu a modelovanie rozšírenia cesnačky lekárskej
3. Názov a adresa organizácie: ETH Zurich
Charakteristika spolupráce: genetická analýza populácií druhu Cydia molesta v Európe
4. Názov a adresa organizácie: USDA-APHIS, Fort Collins, Colorado USA
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
Charakteristika spolupráce: prieskum a selekcia prirodzených nepriateľov rôznych
druhov burín (napr. Salsola kali, Chondrilla juncea, Centaurea spp.)
6. Názov a adresa organizácie: ARO, Newe-Ya’ar Research Center, Israel
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri výskume parazitických burín – záraz z rodu
Phelipanche
7. Názov a adresa organizácie: Corvinus University, Budapest, Hungary
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri vývoji e-learningových a m-learningových
materiálov pre oblast ekologickeho polnohospodarstva a tvorba podpornych web stránok
8. Názov a adresa organizácie: Biocert, Rome, Italy
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
KPG
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.
KŠZ
1. Názov a adresa organizácie: University of Technology and Life Sciences in
Bydgoszcz, Faculty of Animal Breeding and biology; Bydgoszcz, Poland.
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. S. Mroczkowski
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu a využitia genetických
markérov v šľachtení oviec. V roku 2013 bola publikovaná spoločná práca
“Polymorphisms of the ovine PRNP gene at codons 127, 141, 151, 171 and 189”, ktorá
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bola prezentovaná a uverejnená v zborníku z 8. medzinárodnej konferencie časopisu
JCEA v Nitre (20. – 22. 11. 2013).
2. Názov a adresa organizácie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Charakteristika spolupráce: Spolupráca v oblasti výskumu chovu ošípaných,, prof.
Mlynek - člen Vedeckej rady UTP Bydgoszcz a a školiteľ doktorandky – Monika
Monkiewicz z UTP Bydgoszcz . Prof. Mlynek - člen redakčnej rady vedeckého časopisu
Polish Journal of Natural Sciences. Jedna spoločná publikácia v roku 2013.
3. Názov a sídlo inštitúcie: Mendelova univerzita v Brne
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. G. Chládek, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Peter Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: príprava meraní a hodnotenia dojiteľnosti kráv českého
strakatého plemena s pomocou prístroja lactocorder v podniku Žabčice a Radešínska
Svratka.
4. Názov a sídlo inštitúcie: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub,
Mníchov, Nemecko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. B. Luntz
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Peter Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca pri realizácii hodnotenia dojiteľnosti kráv s
využitím prístroja lactocorder, metodické postupy a genetické hodnotenie ukazovateľov
exteriéru strakatého plemena.
5. Názov a sídlo inštitúcie: Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra speciální
zootechniky FAPPZ
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. L.Stádník, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. P. Strapák, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti využitia sonografického prístroja pri
hodnotení morfometrických štruktúr vemena kráv. 1 spoločná publikácia.
6. Názov a sídlo inštitúcie: Jihočeská univerzita České Budějovice ERC Mnětice,
ASCHK ČR,
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. M. Maršálek, CSc.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. M. Halo, PhD.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti šľachtenia koní a testovania
výkonnosti športových koní, hodnotenie mechaniky pohybu koní.
KTEKP
Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita – Brno (ČR), Česká zemědělská
univerzita – Praha (ČR), Jihočeská univerzita – České Budějovice (ČR), University of
Zagreb – Zagreb (Chorvátsko), Uniwersytet rolniczy – Krakow (Poľsko)
Kontaktná osoba, pracovisko: doc. Ing. Jiří Skládanka, PhD.; Ústav výživy zvířat
a pícninářství, prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.; Katedra pícninářství a trávnikářství,
Ing. Milan Kobes, PhD.; Katedra rostlinné výroby a agroekologie, Assoc. prof. Dubravko
Maćešić, PhD.; Department of field crops, forage and grassland, prof. dr. hab. Mirosłav
Kasperczyk; Zakład łakarstwa
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Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. Ing. Ján Jančovič, PhD.; doc.
Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; Ing. Peter Kovár, PhD.
Charakteristika spolupráce:
- participácia na novom projekte od septembra 2012 a plánovaná odborná publikácia
v roku 2014 pri ukončení projektu (Brno, ČR)
- výmena skúseností a poznatkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu (všetky pracoviská)
KVD
1. Názov a adresa organizácie: Institute of Biology, Pedagogical University of Cracow,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Poľsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Robert Stawarz
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Charakteristika spolupráce: spoločné publikácie, organizovanie konferencie, analýzy
biologického materiálu
2. Názov a adresa organizácie: Agricultural Engineering and Animal Husbandry, Poing,
Germany
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Ing. Juliana Mačuhová,
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Vladimír Tančin DrSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti hygieny chovu a organizácie práce
3. Názov a adresa organizácie: Univerzita Agrocampus Rennes Francúzsko
Kontaktná osoba, pracovisko: Prof. Pierre-Guy Marnet
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Vladimír Tančin DrSc.
Charakteristika spolupráce: spolupráca v oblasti strojového dojenia bahníc, konzultácia
metodík
4. Názov a adresa organizácie: USABT, Calea Aradului 119, Timisoara, Romania
Kontaktná osoba, pracovisko: doc.Ing.Ioan BENCSIK, PhD.
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): prof. S. Hluchý
Charakteristika spolupráce: Spoločná organizácia konferencií, S. Hluchý - Associate
Professor, S. Hluchý člen komisie vedeckých recenzentov pre Journal Scientifical
Papers:Animal Sciences and Biotechnologies, USABT, Editura Agroprint Timisoara

KVZ
1. Názov a adresa organizácie: Veterinárna a farmaceutická univerzita v Brne, ČR
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Ing. Eva Straková, PhD., Ústav výživy zvierat
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, vzájomné posudzovanie metodických zámerov experimentov, vzájomné
posudzovanie dizertačných prác, výmenné pobyty pre PhD. študentov.
2. Názov a adresa organizácie: Mendelova univerzita v Brne, ČR
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, PhD., Ústav výživy
zvierat a krmovinárstva
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, vzájomné posudzovanie metodických zámerov experimentov, vzájomné
posudzovanie dizertačných prác, výmenné pobyty pre PhD. študentov, príprava
spoločných projektov (APVV výzva SR-ČR 2014)
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3. Názov a adresa organizácie: University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz,
Poland
Kontaktná osoba, pracovisko: prof. Dr. hab Inž. Jan Mikolajczak, Department of
Animal Nutrition and Forage Management
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, spoločné publikácie (1 vedecká práca uverejnená vo vedeckom
časopise, 1 práca uverejnená v zborníku prác z konferencie).
4. Názov a adresa organizácie: Kafrelsheik University, Kafr El Sheik, Egypt
Kontaktná osoba, pracovisko: Dr. Ahmed A. Saleh, Department of Poultry Production
Kontaktná osoba/osoby na pracovisku (katedre): doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Charakteristika spolupráce: spoločné využívanie prístrojovej techniky, kruhové
laboratórne testy, vzájomné posudzovanie metodických zámerov experimentov, spoločné
kŕmne experimenty, spoločné publikácie (3 práce uverejnené v zborníku vedeckých prác)
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.

15. Vedecké služby
KAVR
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): Uskutočňovanie agrochemických
rozborov pôdy a rastlín pre poľnohospodársku prax vrátane poradenstva a návrhu
plánov hnojenia konkrétnymi živinami. Uvedená činnosť sa realizovala v rámci
schváleného podnikateľského projektu rektorom SPU v Nitre.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: Poradenstvo sa uskutočnilo pre 34
poľnohospodárskych subjektov: AGROSPOLH Nemce, OSEVA SLOVAKIA, PD
DEVIO, PD RADOŠINKA, AGRO-VÁH s.r.o., TIMAC-AGRO, ISAT maps,
VUCHT, AGRON, Imeľ, PD DRUŽBA, Tupá, AGROBO, Nitra; CVRV Piešťany,
FRANTIŠEK NÉMETHY, PD HOLICE, ISAS CHEMICALS, PD ŽEMBEROVCE,
PD RASTISLAVICE, POĽNOHOSPODÁR, Nové Zámky, KASNYIK, AGROZEL,
Dolná Streda, MARVIN MARCELOVÁ, ŠAMBAZA s.r.o., TRITICUM s.r.o.,
PARTNER vetagro, OSTROŽOVIČ, VVD Dvory nad Žitavou, HNOJIVÁ DUSLO
Strážske, AGROPROJEKT, Nitra; PD VRÁBLE, BIOLA, GREEN POINT,
SYNGENTA, PIVNICA RADOŠINA, DANAGROHOLDING
IOBBB
Kontaktná osoba za službu: doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre):
a) Stanovenie hospodárskej hodnoty genetických zdrojov
b) Spracovanie klasifikátorov pre hodnotenie genetických zdrojov z menej
využívaných druhov rastlín
c) Klasifikácia znakov genetických zdrojov rastlín
d) Katalogizácia genetických zdrojov rastlín

90

e) Poradenstvo z využitia starých a krajových odrôd pre sociálno-ekonomický
rozvoj malých a stredných poľnohospodárskych podnikov
f) Poradenstvo z introdukcie, rozširovania a využívania menej využívaných
druhov rastlín
g) Zabezpečenie prednášok
Realizácia vedeckej služby v r. 2013:

Zdravo Organic, Srbsko – zhodnotenie kolekcie 60 odrôd starých a krajových
odrôd papriky ročnej z Balkánu – príprava odbornej publikácie; príprava ekatalógu formou absolvovania výskumných pobytov doktorandky Ing. Biljany
Ristovskej z Macedonska;

ACSA - National agency for rural development, Chisinau, Moldavsko –
zabezpečenie prednášok na pozvanie pre zástupcov malých a stredných
poľnohospodárskych podnikov orientovaných na využitie menej známych
druhov pre socio-ekonomický rozvoj malých a stredných fariem;

Nikitská Botanická záhrada pri Národnej akadémii vied Ukrajiny, Jalta,
Výskumné pracovisko Nová Kachovka – determinácia hospodárskej hodnoty
kolekcie 60 svetových odrôd zizifusa jujubového – vývoj a spracovanie ekatalógu;
KGPB
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): genetické hodnotenie hovädzieho
dobytka a koní.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: Plemenárske služby SR a.s, Slovenská
holštajnská asociácia, Slovenská jazdecká federácia
KGŠR
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.,
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): Oblasti analýz rastlín a potravín
rastlinného pôvodu v oblasti určovania pôvodu genetickej podobnosti a sekvenovania
génov.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: Neboli využité
KOR
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: pedagogickí pracovníci
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): odborné prednášky
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: informácie pre prax vo forme prednášok
v rozsahu približne 30 prednášok.
KHMHZ
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): realizácia ichtyologických prieskumov
vodných útvarov
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: L´Energy Verte a.s. – realizácia
ichtyologického prieskumu rieky Hron z dôvodu plánovanej výstavby MVE Bzenica
KEZ
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. Ing. Jaroslav Noskovič, CSc.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): katedra na základe dlhoročných
skúseností ponúka pre prax chemické analýzy vybraných ukazovateľov kvality
povrchovej vody uvedených v Nariadení vlády č. 269/2010 Z. z. Pre chovateľov rýb
katedra ponúka analýzu spoločenstiev makrozoobentosu.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: Tieto služby v uplynulom roku pre prax
katedra neponúkala.

91

KFR
Charakteristika ponuky pre prax (katedre):
v zelených častiach rastlín
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: nikto

analýza asimilačných pigmentov

KPG

1.
2.
3.
4.
KŠZ

Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): Komplexný prieskum pôd, rozbory
pôdy (stanovenie humusu, sorpcie, pôdnej reakcie, zrnitostné zloženie, štruktúrnosť,
základné a hydrofyzikálne vlastnosti pôd), konzultácie a poradenstvo.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013:
Agrozel Dolná Streda - Komplexný prieskum pôd, rozbory pôdy, konzultácie
a poradenstvo – 600,- eur
Katedra geochémie Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – analytické rozbory
pôdnych vzoriek – 750,- eur
Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI SPU v Nitre - analytické rozbory
pôdnych vzoriek – 390,- eur
VUPOP Bratislava – 1.400,- eur
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): V šľachtiteľsko-experimentálnych
chovoch oviec, v ktorých sa realizuje program tvorby nového úžitkového typu
slovenskej dojnej ovce, ktorého je doc. Margetín gestorom, zabezpečujeme pre
chovateľov komplexné poradenstvo týkajúce sa najmä zostavovania pripárovacích
plánov, hodnotenia plemenných oviec a baranov počas bonitácií a pri výbere jahniat
na ďalší chov.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: Vedecká služba bola v r. 2013 uskutočnená vo
vybraných šľachtiteľsko-experimentálnych chovoch Slovenska (PD Predmier Súľov,
PD Sklabiňa, PD Odorín).
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: Ing. Juraj Petrák, PhD., Ing. Ondřej
Bučko, PhD.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre):
Rezortná úloha Ministerstva
pôdohospodárstva, 0910503-16-8900001, Poznatková podpora zvýšenia kvality
a ponuky domácich živočíšnych produktov RPVV-1, Alternatívne metódy
chirurgickej kastrácie ošípaných s ohľadom na akceptovateľnosť konzumentmi
a ekonomiku výroby.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: Centrum výskumu živočíšnej výroby, analýza
chemického zloženia vzoriek bravčového mäsa, november 2013, 152 vzoriek.
Stanovenie koncentrácie proteínov P450 zo vzoriek pečene pomocou
imunoenzymatickej metódy ELISA, december 2013, 38 vzoriek.
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. Ing. Peter Strapák, PhD.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): Hodnotenie dojiteľnosti, Hodnotenie
priebehu pôrodov kráv a podielu mŕtvonarodených teliat.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: Vypracovanú metodiku hodnotenia
dojiteľnosti kráv využívajú Plemenárske služby SR priebežne pre praktické skúšky
dojiteľnosti v jednotlivých podnikoch na Slovensku. Metodiku hodnotenia priebehu
pôrodov a podielu mŕtvonarodených teliat využívajú priebežne Plemenárske služby
SR, Zväz chovateľov mäsových plemien dobytka na Slovensku a jednotlivé podniky
s chovom kráv pre praktické hodnotenie uvedenej nepriamej úžitkovej vlastnosti.
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KTEKP
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: prof. Ing. Ján Jančovič, PhD.;
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.; Ing. Peter Kovár, PhD.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre):
- Chemická analýza vzoriek rastlinného materiálu (lúčny a pasienkový trávny
porast, krmoviny pestované na ornej pôde, trávniky) z hľadiska posúdenia ich
kvality pre poľnohospodárske (krmoviny), resp. nepoľnohospodárske (trávniky)
využitie.
- Chemická analýza pôdnych vzoriek.
- Poradenstvo v oblasti pestovania, využívania a ošetrovania trávnych porastov,
kŕmnych plodín a trávnikov.
- Testovanie klíčivosti a energie klíčenia semien rastlinných druhov, kultivácia
rastlín v riadených podmienkach rastovej komory.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013:
- VUCHT, a. s. Bratislava – Chemická analýza substrátu a trávnikovej fytomasy
a zhodnotenie rastovo-produkčného procesu trávnikového porastu pre účely
overenia účinnosti novo vyvinutých pomaly pôsobiacich hnojív na kvalitu
trávnika.
KB
Charakteristika ponuky pre prax (katedre):
- poradenstvo pri pestovaní okrasných a úžitkových druhov rastlín s inváznym
potenciálom s ohľadom na legislatívne normy SR,
- analýza reprodukčného procesu plodín a drevín,
- poradenstvo v oblasti botanickej terminológie a názvoslovia
- determinácia rastlinných druhov
- poradenstvo pri obhospodarovaní biotopov NATURA 2000 (slaniská, piesky)
Realizácia vedeckej služby v r. 2013:
1) Konzultačná činnosť pri preklade anglických a latinských názvov rastlín do
slovenčiny (Ing. P. Eliáš, PhD.) – European Commission, Directoriat - General for
Translation, DGT.B.SK.2.
2) Determinácia rastlinných druhov (prof. T. Baranec, CSc., Ing. P. Eliáš, PhD., Ing.
Ľ. Ďurišová, PhD.) – Katedra fyziológie rastlín FAPZ SPU, Katedra
environmentalistiky a zoológie FAPZ SPU, VÚRV Piešťany (rod Thymus).
3) Konzultácie o možnostiach likvidácie kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na
železničných staniciach (Ing. P. Eliáš, PhD.) – Železnice Slovenskej republiky
KVD
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. Ing. Róbert Toman, Dr.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): realizácia experimentov na živých
zvieratách v akreditovanom pokusnom zariadení
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: nebola realizovaná
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): stanovenie mikrobiálnej kontaminácie
maštaľného prostredia
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: SPU, TF Katedra stavieb.- august-september
2013, odber vzoriek podstielky v dvojtyždňových intervaloch
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): haematologické vyšetrenie,
metabolické testy, mikrobiologické analýzy,
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Realizácia vedeckej služby v r. 2013: neboli realizované
KVZ
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): laboratórne analýzy krmív, výpočet
výživnej hodnoty, zatrieďovanie do akostných tried.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: Biomin Slovensko, Mikrop Slovensko, Branko
Nitra, VPP SPU Kolíňany: hodnotenie kvality skrmovaných, resp. vyrobených
objemových a jadrových krmív.
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): hodnotenie kvality silážovaných
krmív.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: Biomin Slovensko, Mikrop Slovensko,
Schaumann Slovensko, VPP SPU Kolíňany: hodnotenie kvality silážovaných krmív,
testácia nových konzervačných aditív a ich vplyv na výživnú hodnotu a hygienickú
kvalitu siláží.
Kontaktná (zodpovedná) osoba za službu: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Charakteristika ponuky pre prax (katedre): poradenstvo v oblasti výroby
konzervovaných objemových krmív (siláže, seno) a ich využitie vo výžive koní.
Realizácia vedeckej služby v r. 2013: JK Napoli Šamorín, farma Paradise Martin:
prehodnotenie krmivárskeho plánu vo výrobe objemových krmív pre kone z hľadiska
ich výživnej hodnoty a stráviteľnosti, zmena dodávateľa objemových krmív na
základe odporúčania katedry.

16. Transfer poznatkov vedy do praxe
KAVR
Reálni partneri z praxe: AGROSPOLH Nemce, OSEVA SLOVAKIA, PD DEVIO,
PD RADOŠINKA, AGRO-VÁH s.r.o., TIMAC-AGRO, ISAT maps, VUCHT,
AGRON, Imeľ, PD DRUŽBA, Tupá, AGROBO, Nitra; CVRV Piešťany,
FRANTIŠEK NÉMETHY, PD HOLICE, ISAS CHEMICALS, PD ŽEMBEROVCE,
PD RASTISLAVICE, POĽNOHOSPODÁR, Nové Zámky, KASNYIK, AGROZEL,
Dolná Streda, MARVIN MARCELOVÁ, ŠAMBAZA s.r.o., TRITICUM s.r.o.,
PARTNER vetagro, OSTROŽOVIČ, VVD Dvory nad Žitavou, HNOJIVÁ DUSLO
Strážske, AGROPROJEKT, Nitra; PD VRÁBLE, BIOLA, GREEN POINT,
SYNGENTA, PIVNICA RADOŠINA, DANAGROHOLDING
Charakteristika transferu: Overovanie nových typov priemyselných hnojív a
uskutočňovanie agrochemických rozborov pôdy a rastlín pre poľnohospodársku prax
vrátane poradenstva a návrhu plánov hnojenia konkrétnymi živinami.
Prínos transferu pre katedru v r. 2013: Finančný prínos pre katedru: 38 056,94 €
KGŠR
Reálni partneri z praxe: JAGER SLOVAKIA, s.r.o., Záhradná 44, 082 72 Krivany,
Ing. Ján Gergelčík
Charakteristika transferu: Overovanie technologických postupov pestovania
ektomykoríznych húb v agrolesníckom výrobnom systéme. Transfer hospodársky
cenných genotypov bielohľuzovky obyčajnej a pestovateľských postupov. Overovanie
metodík hodnotenia produkčného potenciálu výsadby.
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Prínos transferu pre katedru v r. 2013: Prevádzka experimentálnej výsadby je
realizovaná na náklady spolupracujúceho partnera v zmysle cieľov projektu VEGA č.
1/1169/12
Reálni partneri z praxe: ZEAINVENT, s.r.o., ŠM Farský Mlyn 2/6913, 917 01
Trnava, Ing. Miloslav Masnica
Charakteristika transferu: Analýzy genetickej vzdialenosti šľachtiteľského
materiálu kukurice a siatej a slnečnice ročnej, na základe ktorých boli pre rok 2013
pripravené kombinácie rodičovských rastlín tak, aby bol dosiahnutý žiadaný heterózny
efekt.
Prínos transferu pre katedru v r. 2013: Rozšírenie spolupráce a kontaktov na prax
cez ZEAINVENT smerom k francúzskej šľachtiteľskej
firme LABOULET
SEMENCES
KHMHZ
Názov katedry: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Reálni partneri z praxe: L´Energy Verte a.s., Bratislava, kont. osoba – Ing. Miroslav
Pančík
Charakteristika transferu: na základe výsledkov ichtyologického prieskumu bola
spracovaná hodnotiaca správa pre proces EIA a navrhnutý typ a parametre
plánovaného rybovodu
Prínos transferu pre katedru v r. 2013: dar v hodnote 1.096,- €
KTEKP
Názov katedry: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Reálni
partneri
z
praxe:
VUCHT,
a.
s.,
Nobelova
34
836 03 Bratislava (samostatné pracovisko: Areál Duslo, a. s., 927 03 Šaľa),
doc. Ing. Milan Králik, PhD.
Charakteristika transferu: Na základe výsledkov kvality trávnikov (po zhodnotení
rastovo-produkčného procesu a ďalších trávnikársky významných ukazovateľov)
a efektívnosti využívania živín z dodaných hnojív sa odporučili úpravy niektorých
fyzikálno-chemických vlastností novo vyvíjaných hnojív.
KVD
Názov katedry: Katedra veterinárskych disciplín
Reálni partneri z praxe: PD Lovčica-Trubín, Ing. Pavol Slaštan, PD Tulčík, pán
Drabiščák
Charakteristika transferu: analýza faktorov prostredia chovu v ochorení mliečnej
žľazy dojníc
Prínos transferu pre katedru v r. 2013: výsledky použité pre diplomové práce
Názov katedry: Katedra veterinárskych disciplín
Reálni partneri z praxe: PD Inovec vo Volkovciach, VPP Koliňany, PD Mútne
Charakteristika transferu výskum a poradenská činnosť v oblasti porúch plodnosti
zvierat, ultrasonografická diagnostika reprodukčných porúch kráv, imunologická
diagnostika BVD,
Prínos transferu pre katedru v r. 2013: výsledky použité pre diplomovú prácu
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17. SWOT analýza VVČ na FAPZ
Silné stránky:
- dobrá prístrojová vybavenosť laboratórií
- tradícia, pracovníci s vysokou úrovňou, katedry s tradičným výskumom
- dlhoročné skúsenosti spolupráce s praxou, uznávanie a autorita pracovníkov v
poľnohospodárskej praxi
- jedinečnosť výskumu v poľnohospodárskych vedách na Slovensku,
- aktuálne témy projektov korešpondujúce s európskym výskumom,
- funkčné vedecké školy,
- možnosť prepojenia s rezortným výskumom (VURV, VUŽV) a praxou,
Slabé stránky:
- nedostatok finančných prostriedkov,
- nedostatočné personálne zabezpečenie výskumnej činnosti s ohľadom na prístrojové
vybavenie,
- vysoká zaťaženosť pedagogických pracovníkov priamou i nepriamou pedagogickou
činnosťou,
- problematické získanie projektov z grantových agentúr,
- slabá kooperácia pri využívaní prístrojovej techniky medzi pracoviskami FAPZ,
- atomizovaný výskum na fakulte a katedrách,
- nízky počet doktorandov a kvalita publikácií doktorandov,
- nízka účasť v medzinárodných výskumných tímoch a medzinárodných publikáciách,
- silná závislosť od štátneho rozpočtu.,
- malé zastúpenie kreatívnych a trendových tém projektov,
- nedostatočný počet mladých, kvalifikovaných vedeckých pracovníkov
(doktorandov) pri riešení nových projektov.
Príležitosti:
- viac bilaterálnej spolupráce so zahraničnými pracoviskami, no nie len po formálnej,
ale hlavne praktickej stránke (riešenie spoločných úloh aj bez projektov),
- väčšie prepojenie na prax – získavanie objednávok z firiem na riešenie konkrétnych
problémov a úloh, ktoré by boli využiteľné v praxi,
- vykonávanie služieb,
- riešenie projektov v rozsahu medzinárodnej spolupráce,
- medzinárodné prepojenie sprostredkované mobilitami mladých pracovníkov,
- využitie výziev medzinárodných projektov v rámci Horizontu 2020,
- vytváranie väčších pracovných tímov schopných uchádzať sa o medzinárodné
grantové výzvy,
Ohrozenia:
nevyužívanie laboratórií pre platené služby,
nereálne predstavy vyššieho manažmentu vedy v rámci SR o možnostiach rýchlej
kvalitatívnej premeny úrovne vedy, ktorá by nahradila nutné zvýšenie financovania
vedy
nedostatočnosť finančných zdrojov pre výskum v SR,
netransparentnosť v rozhodovaní a prideľovaní grantov v domácich agentúrach,
stále veľký počet pracovníkov, ktorí sú publikačne pasívny a nezapojení do VVČ,
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-

chýba koncept predfinancovania európskych projektov (operačných programov),
orientácia na malé projekty VEGA a KEGA,
spolupráca medzi fakultami a univerzitami je vnímaná konkurenčne,
nedostatočná motivácia aktívnych zamestnancov.

18. Závery
Vedeckovýskumná činnosť FAPZ má dlhoročnú tradíciu výskumu orientovaného na
agrobiodiverzitu, udržateľný rozvoj, ochranu krajiny, ochranu potravinových zdrojov,
produkčnú ekológiu, ekofyziológiu a agropotravinársku prax, čím je plne kompatibilná
s partnerskými domácimi a zahraničnými univerzitami.
Faktorom limitujúcim konkurencieschopnosť s uznávanými zahraničnými inštitúciami
je dlhodobá stagnácia resp. znižovanie kapitálových a bežných výdavkov zo strany domácich
VV agentúr. Prístrojové vybavenie pracovísk FAPZ sa v ostatných rokoch značne
zmodernizovalo, najmä vdaka projektom ECOVA a ECOVAplus, ktoré priniesli fakulte
významné finančné prostriedky na zakúpenie špičkových prístrojov. Zostávajúcim
problémom je však nízke krytie bežných výdavkov grantovými agentúrami, ktoré limituje
plné využitie moderných prístrojov, ktorými pracoviská disponujú.
Priority FAPZ v rozvoji vedy sú v súlade s cieľmi národných a európskych
programov. Mobilita pracovníkov fakulty je značne obmedzená finančnými možnosťami a
vysokou pedagogickou zaťaženosťou. Mobility pracovníkov boli v roku 2013 realizované
v rámci medzinárodných, ale i domácich projektov. FAPZ počíta so zvýšením mobilít
pracovníkov i doktorandov, ktorá bude rozvíjaná na základe súčasných a nových
medzinárodných zmlúv a dohôd medzi fakultami, inštitúciami a podnikmi. Jedným
z projektov ktorý výrazne prispieva k mobilitám v rámci VV činnosti je aj projekt TRIVE
a prínosom bude aj dobudovanie výskumného centra AGROBIOTECH.
Pracovníci fakulty sú aktívne zapojení do medzinárodnej spolupráce, o čom svedčí
riešenie hlavných medzinárodných projektov (bilaterálne projekty, MVTS a iné), vrátane 7
RP EÚ. Počet týchto projektov i pracovníkov do nich zapojených je potrebné zvýšiť.
V nasledujúcom období bude preto dôležitá úloha využiť súčasné partnerské vzťahy
a intenzívne pripravovať viac spoločných medzinárodných projektov.
Významnou a nevyhnutnou podmienkou dobrého a efektívneho výskumu je aj dobré
informačné zabezpečenie. Pracovníci FAPZ majú v súčasnosti prostredníctvom SlPK dobrý
prístup k hlavným vedeckým databázam vrátane fulltextovým službám. Pracovníci FAPZ
dostatočne využívajú bibliografické databázy Science Citation Index Expandet, Current
Contens Connect, Springer Link, Medline a iné, čo sa odráža aj v citovanosti týchto zdrojov
v publikáciách doktorandov a pracovníkov FAPZ.
Úlohou pre všetkých pracovníkov a pracoviská FAPZ je naďalej koncentrovať
pozornosť na kvalitu výstupov z vedeckých projektov formou kvalitných originálnych
vedeckých prác. Pracovníci fakulty sa skôr začínajú presadzovať v zahraničných
karentovaných časopisoch, čo môže byť pozitívne najmä v prípadoch ak ide o
časopisy s vyšším impakt faktorom.
V roku 2013 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.
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19. Návrh uznesení
1/2014 Zvýšiť aktivitu riešiteľských kolektívov do prípravy návrhov vedeckých projektov do
národných a medzinárodných grantových agentúr.
2/2014 Zvýšiť publikačnú aktivitu pracovníkov a riešiteľských kolektívov najmä
v karentovaných časopisoch s vyšším impakt faktorom.
3/2014 Zvýšiť aktívnu účasť vedeckovýskumných pracovníkov
medzinárodných podujatiach, najmä vedeckých konferenciách.

na

významných

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

vedeckých pracovníkov národných

i

7/2014 Spolupracovať so zahraničnými a domácimi univerzitami, výskumnými ústavmi a
ďalšími subjektmi najmä v rámci RP EÚ.

Termín plnenia uznesení: trvalý
Zodpovedné osoby: prodekan pre vedu a výskum, všetci pedagógovia a VT pracovníci
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20. Prílohy
Tabuľka 1: Prehľad účasti fakúlt SPU na výskumných úlohách podľa tematických
zameraní v roku 2013
Zameranie projektov
FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR
Rozvoj ľudských zdrojov
•
Potravinová bezpečnosť a zdravie ľudí
•
Výživa ľudí
•
Výživa rastlín
•
Výživa zvierat
•
Ekológia a životné prostredie
•
Genetika rastlín a biodiverzita
•
Genetika hospodárskych zvierat
•
Ochrana prírodných zdrojov
•
Ochrana kultúrneho dedičstva
•
Obnova vidieka a rozvoj obcí
•
Obnoviteľné zdroje energie
•
Pestovateľské systémy a produkcia
•
Klimatické zmeny
•
Nové rastlinné druhy
•
Nové technológie pestovania
•
Nové technológie chovu a welfare
•
Ochrana a tvorba krajiny
•
Manažment a marketing
Slovenské poľnohospodárstvo a EÚ
Sociálne aspekty a agrárna politika
Informačné a komunikačné technológie
Transformácia vzdelávania
•
Iné – konkretizovať (v prípade potreby
pridať riadok)
Vyplniť tabuľku znakmi: •
Tabuľka 2: Prehľad o formách riešených projektov v roku 2013
Forma projektov
FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR SPU
1.Samostatné projekty koordinované
pracoviskami SPU
a. grantové VEGA
20
z toho ukončené v r. 2013
7
b. inštitucionálne
0
c. riešené v hospodárskej činnosti
3
d. vedecko-technické (VTP, AV,
5
APVV)
e. rámcové EU
3
f. v rámci medzivládnej medzinárodnej
VTS (APVV – bilat. projekty, 8
PHARE a iné)
g.
iné
medzinárodné
vedecké
(konkretizovať v poznámke pod 3
tabuľkou) – COST, 7RP
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2.Samostatné projekty na úrovni
vecných etáp v rámci spolupráce
h. riešené v kooperácii so SAV
1
(financované MŠVVaŠ SR)
i.
riešené
v kooperácii
s inými
pracoviskami
(konkretizovať 6
v poznámke pod tabuľkou)
riešené v kooperácii s inými rezortami
(konkretizovať
v poznámke
pod 0
tabuľkou)
3. grantové KEGA (j)
8
4. Rozvojové projekty (k)
0
Iné (l) – Operačné programy štr.
4
fondov EÚ
SPOLU (mimo grantov SPU)
65
Podiel riešených projektov na 1
0,58
tvorivého pracovníka
TP = prof. + doc. + pedagogickí pracovníci s CSc. alebo PhD. na ustanovený pracovný čas
37,5 hod. týždenne (100 % pracovný úväzok)

Tabuľka 3: Historický prehľad o počte
fakultách
Rok
FAPZ
FEM
TF
26
3
4
1994
23
4
4
1995
25
7
5
1996
13
7
7
1997
18
5
8
1998
21
2
11
1999
26
13
11
2000
27
13
9
2001
32
12
9
2002
26
12
8
2003
32
12
8
2004
35
12
10
2005
34
11
12
2006
34
17
16
2007
40
15
17
2008
37
10
20
2009
38
9
16
2010
29
12
17
2011
17
2012
20
2013

riešených grantových projektov VEGA na
FZKI
3
3
12
9
9
11
16
13
12
13
16
18
18
22
22
14
11

100

FBP

FEŠRR

10
10
8
11
16
17
21
17
14

3
3
8
8
11
5
6
7

Spolu
34
35
41
39
40
45
61
65
66
68
78
84
94
109
122
115
100
90

Tabuľka 4: Prehľad projektov MVTS riešených na fakultách SPU v roku 2013
Fakulty
Program
FEŠR
(projekt)
SPU
FAPZ FEM FBP FZKI TF
R
COST
0
PHARE
0
6 RP
0
7 RP
3
MVTS
8
Ďalšie konkret.
Iný
(ESF
a pod.)
(konkretizovať 4*
v poznámke
pod tabuľkou)
Spolu
15
*Operačné programy štrukt. fondov
Tabuľka 5 Finančné zabezpečenie vedeckovýskumných aktivít z rozpočtových zdrojov
MŠVVaŠ SR a iných rezortov (v €)
Typ projektu
FAPZ
FEM
FBP
FZKI
TF
FEŠRR SPU
BV
KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV BV KV
130102 9160
VEGA
46014
KEGA
75694
APVV
VTP
Rozvoj. proj.
69003
MVTS APVV
Iné (konkret
42459
)PPA
9900
Višegrádsky fond
Spolu z MŠVVaŠ
251810 9160
SR
Štátne objed.
61147
Hospod. zmluvy
Celkom
434319 9160
Tabuľka 6.
Prepočet finančného zabezpečenia vedeckovýskumných projektov
z tabuľky 5
Prepočet podľa fakúlt FAPZ
FEM FBP
FZKI
TF
FEŠRR SPU
113
Tvoriví prac.
113
Učitelia
3843,53
Fin. v €/TP
3843,53
Fin. v € /učitelia
Tabuľka 7: Finančné zabezpečenie vedeckovýskumných aktivít z medzinárodných
zdrojov (v €)
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Fin. prostriedky použité
ako:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu

FAPZ

FEM

FBP

FZKI

TF

FEŠRR

SPU

44072

Tabuľka 8:
Počet riešiteľov medzinárodných vedeckovýskumných projektov
a zabezpečené finančné zdroje z MŠVVaŠ SR (v €) v roku 2013
FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR SPU
Počet pracovníkov
25
Fin. zdroje rozpočtové z MŠVVaŠ SR 321232
Tabuľka 9 Finančné zabezpečenie výskumných aktivít na SPU (VEGA, KEGA, inštitucionálny
výskum) v € - do r. 2008 v Sk
Rok
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Spolu
Inštitucionálne Grantové
Inštitucionálne Grantové
1991
8873
1968
4205
1850
16896
1992
3816
4192
2415
3912
14335
1993
2003
2090
2463
3016
9572
1994
887
2106
550
1325
4868
1995
956
3059
985
1151
6151
1996
814
2880
1037
1249
5980
1997
1305
8364
1196
2799
13664
1998
1322
9239
1140
3360
15061
1999
2261
8108
600
2632
13601
2000
2265
5972
969
2277
11483
2001
1682
5300
831
2115
8128
2002
2129
7298
1283
2831
13 541
2003
1812
6337
1291
2837
11 867
2004
2 519
15 177
1896
3010
22 602
2005
3 660
19 024
2 800
8 152
33 636
2006
3 356
21 177
2 483
7 385
34 401
2007
34 646
21 200
2 187
9 034
67 067
2008
36 266
23 212
9 034
68 512
2009
1 090 603
806 909
25 000
383 966
2 306 479
2010
1 139 001
713 082
349 193
2 201 276
2011
3 909 614
669 796
220 480
4 799 890
2012
1 055 388
165 206
46 513
1 267 107
2013
176 116
9 160
185 276

Tabuľka 10 Prehľad o štruktúre pracovníkov SPU (počet) v roku 2013 (stav k 31.12. 2013)
P.č. Kategória pracovníkov
FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR SPU
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Učitelia spolu
z toho profesori - z riadku 1
docenti - z riadku 1
DrSc. - z riadku 1
CSc./PhD. - z riadku 1
Vedecko-technickí pracovníciprev.
Technickí pracovníci-výskum
Doktorandi – denné štúdium

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

113
17
39
1
57
27
40
41

Tabuľka 11:

Prehľad o počte pracovníkov zaradených do habilitačného a inauguračného
konania na jednotlivých fakultách v roku 2013
Forma odborného rastu
FAPZ FEM FBP FZKI TF
FEŠRR SPU
Menovanie za profesora (ukončené)
1
Menovanie za profesora (prebieha)
2
Habilitačné konanie (ukončené)
1
Habilitačné konanie (prebieha)
2
Udelené čestné doktoráty Dr.h.c.
0
Získané čestné doktoráty Dr.h.c.
1


Počet pracovníkov z iných inštitúcií zaradených do inauguračného a habilitačného konania

103

4.1 Výstupy z publikačnej činnosti
Tabuľka 12 Prehľad o publikačnej činnosti podľa fakúlt a na SPU celkom za rok 2013
Kategória publikačnej činnosti

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA Štúdie v časop. a zbor.charakteru ved. monografie vydané v zahr.
vydavateľstvách
ABB Štúdie v časop. a zbor.charakteru ved. monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADM3 Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo Scopus
ADN4 Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web
1

SPU
SPU
FAPZ
2012
2013
1
2
spolu spolu
0
3
8
8
40
21
1
0
1

FEM FEŠRR FZKI
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0
2
0

0
2
0

1
5
0

2
2
0

5
5
0

1

0

0

0

0

0

0

0

5

9

4

0

5

0

0

0

11
0
38
0

10
2
25
1

0
1
1
0

0
0
4
0

10
1
13
0

0
0
4
0

0
0
3
0

0
0
3
1

5

26

13

2

11

0

0

0

56
3
226
306

59
2
126
269
149

33
2
31
88
54

26
0
39
100
14

3
0
20
22
13

2
0
9
33
4

5
0
17
29
5

0
0
29
27
72

37

13

17

3

5

5

1

Údaje za rok 2012 sa líšia od údajov v správe za rok 2012, pretože v čase jej spracovania nebolo ukončené vykazovacie obdobie
Predbežné údaje k 24. 3. 2014, definitívne údaje budú k dispozícii po ukončení vykazovacieho obdobia.
3, 3
Kategória zavedená až pre vykazovanie od roku 2013
2

1

TF

of Science alebo Scopus
AEC Vedecké práce v zahraničných rec. vedeckých zborníkoch
AED Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch
AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahran. karentovaných
časopisoch
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFE Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFK Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií
AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BCI Skriptá a učebné texty
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch
BEE Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch
BEF Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí
BGG Normy

2

45
183
0

53
196
5

17
55
3

3
18
4

19
39
0

4
17
1

10
28
1

3
42
0

9
2
244
540
1
0
126
130
5
15
7
0
2
29
0
69
2
40
201
7
9
1
3
1
1
1

12
2
258
307
0
4
75
155
11
7
12
4
5
16
4
59
0
40
310
0
2
29
26
22
1
0

0
0
66
55
0
0
35
50
0
3
4
0
3
6
1
6
0
9
116
0
2
8
4
15
0
0

0
0
27
31
0
0
20
87
6
1
3
0
0
4
0
11
0
7
22
0
0
5
7
4
0
0

1
0
60
62
0
0
4
9
1
0
6
0
0
1
3
13
0
7
11
0
0
10
2
1
1
0

0
0
21
60
0
4
8
18
0
1
0
1
0
2
0
4
0
0
11
0
0
2
5
1
0
0

1
0
62
62
0
0
8
7
3
3
3
0
2
5
0
9
0
16
66
0
0
5
6
2
0
0

10
2
37
48
0
0
6
3
2
1
0
3
0
0
0
18
0
0
87
0
0
0
2
0
0
0

CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné)
EAJ Odborné preklady publikácií - knižné
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
GHG Práce uverejnené na internete
GII Rôzne publikácie a dokumenty
Spolu

1
135
0
6
1
39
6
6
63
2 623

0
5
0
0
0
8
0
0
18
738

0
46
2
2
0
46
0
0
78
2534

Tabuľka 13 Prehľad citácií podľa fakúlt a kategórií, rok 2013
Citácie podľa kategórií

FAPZ

FBP

FEM

FEŠRR FZKI

TF

SPU
spolu

Web of Science, SCOPUS

553

322

84

80

94

168

1 301

Zahraničné neindexované (vo
vedeckých, odb. časopisoch
a knihách)
Domáce neindexované (vo
vedeckých, odb. časopisoch
a knihách)
Citácie spolu

147

75

116

63

103

112

616

401

208

288

153

273

214

1 537

1 101

605

488

296

470

494

3 454

3

0
15
0
0
0
6
0
0
1
486

0
14
0
2
0
8
0
0
0
377

0
8
1
0
0
9
0
0
10
251

0
1
0
0
0
9
0
0
39
416

0
3
0
0
0
7
0
0
10
427

Tabuľka 14 Prehľad publikácií na učiteľa a tvorivého pracovníka podľa fakúlt, porovnanie rokov 2012 a 2013

Fakulty
SPU

FAPZ
FBP
FEM
FEŠRR
FZKI
TF
SPU

5

Počet
publikácií
na učiteľa
2012
7,50
8,46
3,57
5,79
5,57
6,69
5,72

Počet
publikácií
na učiteľa
2013

6,53
7,48
3,85
5,34
7,30
5,77
5,58

Počet
publikácií
na
tvorivého
pracovníka
2012
7,50
8,46
4,21
6,75
5,57
6,75
6,09

Počet
publikácií
na
tvorivého
pracovníka
2013
6,47
7,15
4,24
5,58
6,93
5,77
5,63

Počet
vedeckých
článkov5 na
tvorivého
pracovníka
2012
2,70
3,29
1,23
1,67
1,35
1,81
1,86

Kategórie publikačnej činnosti ADC, ADD, ADE, ADF, AEC, AED, ADM, ADN

4

Počet
vedeckých
článkov na
tvorivého
pracovníka
2013
2,57
3,19
1,34
1,64
1,65
2,35
1,98

Tabuľka 15 Prehľad citácií na učiteľa a tvorivého pracovníka podľa fakúlt, porovnanie rokov 2012 a 20136

Fakulty
SPU

FAPZ
FBP
FEM
FEŠRR
FZKI
TF
SPU

Počet citácií
Počet citácií
Počet citácií
na
Počet citácií
na
na učiteľa
tvorivého
na učiteľa
tvorivého
2013
pracovníka
2012
pracovníka
2013
2012
11,31
13,87
3,67
7,86
7,85
7,30
8,33

9,74
9,31
4,98
6,30
8,25
6,68
7,61

11,31
13,87
4,33
9,17
7,85
7,71
8,86

9,66
8,90
5,48
6,58
7,83
6,68
7,68

Počet citácií
WoS
a Scopus na
tvorivého
pracovníka
2012

Počet citácií
WoS
a Scopus na
tvorivého
pracovníka
2013

4,63
7,25
0,53
1,64
0,81
0,76
2,71

4,85
4,74
0,94
1,78
1,57
2,27
2,89

Tabuľka 16 Prehľad o počte vedeckých a odborných podujatí v roku 2013
Forma podujatia
FAPZ FEM FBP FZKI TF FEŠRR Spolu
Podujatia s medzinárodnou účasťou
49
Odborné a vedecké podujatia s domácou účasťou 29
Spolu
78

6

Údaje o citáciách za rok 2012 a 2013 nie sú úplne kompatibilné, pretože v roku 2013 sa zmenil postup výpočtu tak, že sa vylúčili duplicity na základe spoluautorstva
citovaných článkov.

5

