
2015 
Bc. Jana Štadaniová - Agroekologická charakteristika pestovania pšenice letnej 

formy ozimnej na PD Devio Nové Sady. 

Bc. Nikola Tomková - Analýza technologického systému pestovania slnečnice ročnej 

v poľnohospodárskom podniku W § V spol. r. o. Kolíňany 

Bc. Peter Brejka - Biologicko - technologická analýza systému pestovania zemiakov 

na vybranom na PD Tatry Spišská Belá 

Bc. Silvia Vargová - Komplexná agrotechnologická analýza pestovania repy cukrovej 

na PD Devio Nové Sady (Beta vulgaris L. prov. altissima Doell) 

Bc. Tomáš Balát - Systémová analýza technológie pestovania repy cukrovej 

v Selekte Horné Chlebany 

Bc. Jaroslav Rajčáni -  Vplyv mimokoreňovej aplikácie živín a biologicky aktívnych 

látok na výsledné parametre úrody a kvality slnečnice ročnej 

Bc. Ing. Dagmar Šargavá - Zmeny stravovacích návykov stredoškolákov pod 

vplyvom odborného vzdelania 

 
2014 
Bc. Daniel Nádaský - Agronomický monitoring pestovania repy cukrovej na PD 

Špačince 

Bc. Ivan Miklovič - Agronomický monitoring technologického systému pestovania 

Triticum durum na PD Špačince 

Bc. Kristína Bačová - Aspekty pestovania slnečnice ročnej vplyvom aplikácie 

biologicky aktívnych látok 

Bc. Jozef Ivánek - Komplexná analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej na 

PD Radošovce 

Bc. Ľubica Franková Slováková - Komplexná analýza pestovania slnečnice ročnej 

v podmienkach SHR NAD Slovak Sokolovce 

Bc. Erika Blštáková - Technologický monitoring pestovanie kukurice siatej (Zea mays 

L.) v PD Špačince 

Bc. Martina Pulščáková - Úroda a kvalita slnečnice ročnej vplyvom aplikácie Alginitu 

a Unicumu 

Bc. Matúš Javor - Vplyv organizácie porastu a biologického materiálu na výšku úrody 

zemiakových hľúz 

 
2013 
Bc. Peter Strigáč - Analýza technologického systému pestovania pšenice letnej formy 

ozimnej v poľnohospodárskom podniku Koľta 

Bc. Peter Onofrej - Komplexná technologická analýza pestovania zemiakov na RD 

Plavnica 

 
2012 
Bc. Šarlota Manová - Komplexná charakteristika technologického systému 

pestovania kapusty repkovej pravej na PDP Veľké Uherce 

Bc. Dominika Petrechová -: Vplyv biologicky aktívnych látok na úrodu a kvalitu 

slnečnice ročnej 
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Bc. Andrea Polívková - Vplyv foliárnej aplikácie hnojív na úrodu a obsah tukov nažiek 

slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) 

 
2011 
Bc. Alena Mesárošová - Pestovateľská analýza repy cukrovej na 

poľnohospodárskom podniku Šintavan s.r.o. 

Bc. Jana Ružeková - Komplexná analýza pestovania slnečnice ročnej (Helianthus 

Annuus) na Poľnohospodárskom družstve Šenkvice. 

Bc. Gabriela Schusterová - Analýza pestovania repy cukrovej na PD Jaslovské 

Bohunice. 

Bc. Ondrej Sokol - Úroda a kvalita slnečnice ročnej vplyvom aplikácie hnojiva 

ROUTE a rastového stimulátora SUNAGREEN. 

Bc. Veronika Tichá - Vplyv Atoniku a Pentakeepu-V na produkčné parametre repy 

cukrovej. 

 
2010 
Bc. Malý Peter - Technologické zhodnotenie pestovania kukurice siatej (Zea mays L.) 
na PPD Inovec Volkovce. 
Bc. Lipková Alena - Technologická analýza pestovania zemiakov na PD Smižany. 
Bc. Lenče Tomáš - Úroda a kvalita repy cukrovej pri rôznej úrovni organického 
hnojenia.  
Kučečka Štefan - Agronomická analýza pestovania kapusty repkovej pravej na PD 
Magura Zborov. 
Bc. Kasalová Eva - Agrotechnická charakteristika pestovania cukrovej repy na 
"Rybárovej farme" - Šurany. 
Bc. Gaľanová Zuzana - Pestovateľská analýza zemiakov na PD Jarovice. 
Bc. Dufková Monika: Racionalizácia pestovania slnečnice ročnej vplyvom aplikácie 
Atoniku  a Pentakeepu. 
Bc. Bielčiková Bronislava - Aspekty pestovania kapusty repkovej pravej na PD 
Beckov. 
 
2009  
Bc. Ľuboš Stretavský - Hodnotenie úrody a digescie repy cukrovej vplyvom aplikácie 
Atoniku a Pentakeepu.  
Bc. Annamária Uvírová - Biologicko – technologické zhodnotenie pestovania kapusty 
repkovej pravej v poľnohospodárskom podniku PD Chynorany.  
Bc. Monika Vavreková - Biologicko – technologické zhodnotenie pestovania kapusty 
repkovej pravej.  
Bc. Alena Živčicová - Analýza podmienok pestovania repy cukrovej na Slovensku.  
 
2007 
Bc. Roman Fialka - Biologicko – technologické zhodnotenie pestovania kapusty 
repkovej pravej (Brassica napus conv. napus). 
Bc. Stanislava Fialková - Biologicko – technologické zhodnotenie pestovania repy 
cukrovej (Beta vulgaris L. prov. Altissima Doell). 
Bc. Beata Kováriková - Agronomické a ekonomické zhodnotenie pestovania repy 
cukrovej  v  Poľnohospodárskom družstve v Dubnici nad Váhom. 
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Bc. Alica Kúdelová - Agronomické zhodnotenie pestovania slnečnice ročnej 
(Helianthus annus L..) na PD  Horné Obdokovce. 
Bc. Alena Veverková - Agronomické zhodnotenie pestovania jačmeňa jarného 
(Hordeum vulgare L.)  v poľnohospodárskom podniku Tríbeč. 
 
2006 
Zuzana Košičárová – Agronomické zhodnotenie pestovania repy cukrovej v PD 
Ivánka pri Nitre. 
Attila Lelkes – Agronomické zhodnotenie pestovania koreninovej papriky na PD 
Dolné Saliby. 
Michal Liška – Analýza pestovania konzumných zemiakov v PP LKV s.r.o.Svederník. 
Marek Máčaj – Vplyv vybraných antropogénnych faktorov na úrodu buliev a obsah 
inulínu čakanky obyčajnej. 
 
2005 
Marta Petrovská – Vplyv vybraných faktorov na poľnú vzchádzavosť a parametre 
úrody čakanky obyčajnej. 
 
 
2004 
Beáta Červená – Agronomické zhodnotenie pestovania zemiakov v PD Podhorie. 
Martina Hanusová – Vplyv vybraných pestovateľských faktorov  na formovanie úrody 
a kvality cukrovej repy odrody Swing 
Martina Konkoľová – Vplyv vybraných pestovateľských faktorov na formovanie úrody 
a kvality repy cukrovej. 
Martin Košičár – Agronomické zhodnotenie pestovania cukrovej repy v PD Ivánka pri 
Nitre, závod Branč. 
Miroslava Rožníková – Analýza súčasného stavu pestovania cukrovej repy na 
Slovensku z hľadiska vývoja plôch a produkčných parametrov (1994 – 2001). 
Lenka Švecová – Vplyv vybraných pestovateľských faktorov na formovanie úrody 
a kvality cukrovej repy odrody Flair. 
 
2003 
Miroslav Buday - Analýza súčasného stavu pestovania cukrovej repy na Slovensku v 
rokoch 1994 - 2001. 
Marek Jelínek - Analýza pestovania kukurice siatej na zrno v PP Poľno SME s.r.o. 
Palárikovo - stredisko Žofia. 
Roman Kútik - Analýza pestovania pšenice letnej - formy ozimnej (Triticum aestivum 
L.) v PP Kolta v roku 2001/2002.  
 
2002 
Ladislav Fábik - Vplyv agrotechnických a agroekologických podmienok na tvorbu 
úrody pšenice letnej ozimnej v Agrospol "VKF" Komárno. 
Marián Hreňo - Vplyv rôznych dávok rastového stimulátora Atonik na úrodu a 
technologickú kvalitu cukrovej repy. 
Vladimír Kornúc - Vplyv rôzneho spôsobu obrábania pôdy na úrodu a technologickú 
kvalitu cukrovej repy odrody FOX a ZENITH. 
Andrej Kubiš - Agronomické zhodnotenie pestovania cukrovej repy v PD Kátlovce. 
Vidor Szokol - Agronomicko - ekonomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej 
pravej na PD Štúrova. 



 
2001 
Zuzana Ďurechová - Analýza pestovania repy cukrovej v poľnohospodárskom 
podniku PDP Veľké Uherce. 
Katarína Meššová - Agronomické zhodnotenie pestovania zemiakov na 
poľnohospodárskom družstve Predmier. 


