
2014 
Peter Šéry - Komplexná biologicko technologická analýza systému pestovania repy 
cukrovej  
Marek Bruckner -  Systematická analýza pestovania vybraných druhov olejnín  
 
2013 
Tomková Nikola - Biologicko technologická analýza pestovania slnečnice ročnej 
Jaroslav Rajčáni -  Biologicko technologická analýza pestovania slnečnice ročnej 
Peter Brejka - Biologicko technologická analýza pestovania zemiakov 
Silvia Vargová - Komplexná technologická charakteristika pestovania repy cukrovej 
Jana Štadaniová - Komplexná technologická charakteristika pšenice letnej formy 
ozimnej 
Tomáš Balát - Technologicko biologické aspekty pestovania repy cukrovej 
Dagmar Šargavá - Význam a obsah vitamínu C v rozsahu vybraných druhov poľných 
plodín 
 
2012 
Erika Blštáková - Biologické, agroekologické a technologické podmienky pestovania 
kukurice siatej. 
Kristína Bačová - Biologicko-technologická analýza pestovania zemiakov 
Jozef Ivánek - Komplexná charakteristika pestovateľských a agroekologických 
podmienok pestovania pšenice letnej formy ozimnej 
Daniel Nádaský - Komplexná technologická charakteristika pestovania repy cukrovej 
na poľnohospodárskom družstve Špačince 
Martina Pulščáková - Komplexný prieskum pestovania vybranej poľnej plodiny 
Ľubica Franková Slováková: Systémová analýza agroekologických, a 
technologických podmienok pestovania slnečnice ročnej 
Eva Kšiňanová - Systémová analýza pestovania kapusty repkovej pravej 
Ivan Miklovič - Technologicko-biologické aspekty pestovania Triticum durum 
Matúš Javor - Úroda zemiakov vplyvom rôznej veľkostnej frakcie sadiva 
 
2011 
Peter Onofrej - Biologicko–pestovateľská analýza pestovania zemiakov. 
Peter Strigáč - Biologická, agroekologická a technologická analýza pestovania 
pšenice letnej formy ozimnej. 
 
2010 
Petrechová Dominika - Komplexná agrotechnologická charakteristika pestovania 
slnečnice ročnej. 
Manová Šarlota - Biologicko - technologické zhodnotenie pestovania kapusty 
repkovej pravej. 
Červenka Kamil - Technologická kvalita repy cukrovej vo vzťahu k základným 
technologickým parametrom jej pestovania 
 

2009 



Alena Mesárošová - Biologické a technologické zásady pestovania repy cukrovej 
(Beta vulgaris L. altissima Doel). 
Jana Ružeková - Biologicko – technologické aspekty pestovania slnečnice ročnej.  
Gabriela Schmidtová - Biologická a morfologická charakteristika repy cukrovej (Beta 
vulgaris L. prov. altissima Doel). 
Ondrej Sokol - Biologicko – technologické aspekty pestovania slnečnice ročnej 
(Helianthus annuus L.). 
Ľudmila Trojčáková - Analýza súčasného stavu a technologického systému 
pestovania repy cukrovej.  
 
2008  
Jana Balašková - Technologická  a biologická analýza pestovania zemiakov. 
Bronislava Bielčiková- Komplexná analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej. 
Monika Dufková - Biologické a technologické aspekty pestovania slnečnice ročnej  
(Helianthus annuus L.). 
Zuzana Gaľanová- Biologické a technologické faktory produkcie zemiakov (Solanum 
tuberosum L..). 
Eva Kasalová -  Alternatívne spôsoby prípravy pôdy pre cukrovú repu s dôrazom 
kladeným na globálne zmeny klímy. 
Štefan Kučečka - Technologicko - biologické zhodnotenie pestovania kapusty 
repkovej pravej (Brassica napus conv. napus). 
Tomáš Lenče -  Biologické a technologické aspekty pestovania repy cukrovej (Beta 
vulgaris L. prov. Altissima Doell.). 
Alena Lipková -  Technologická a biologická analýza pestovania zemiakov. 
Peter Malý - Celospoločenské aspekty významu a pestovateľskej technológie 
kukurice siatej (Zea mays L.). 
Veronika TICHÁ -  Analýza technologického systému  pestovania repy cukrovej (Beta 
vulgaris L. prov. altissima Doell). 
 
2007 
Ľuboš Stretavský - Technológia pestovania repy cukrovej. 
Annamária Uvírová - Biologicko – technologické zhodnotenie pestovania kapusty 
repkovej pravej (Brassica  napus conv. napus L.). 
Monika Vavreková - Komplexné zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej 
(Brassica  napus conv. napus L.). 
Alena Živčicová- Komplexné zhodnotenie pestovania repy cukrovej (Beta vulgaris L  
prov. altissima Doell.). 
 
2005 
Roman Fialka – Biologicko –technologické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej 
pravej. 
Stanislava Fialková – Biologicko – technologické zhodnotenie pestovania cukrovej 
repy. 
Beata Kováriková – Agronomické a ekonomické zhodnotenie pestovania repy 
cukrovej v PD v Dubnici nad Váhom. 
Alica Kúdelová – Agronomické zhodnotenie pestovania slnečnice ročnej na 
poľnohospodárskom družstve Horné Obdokovce. 
Alena Veverková – Agronomické zhodnotenie pestovania jačmeňa jarného 
v poľnohospodárskom podniku Tríbeč. 


