
2014 
Magdaléna Páterková - Hodnotenie odrôd slnečnice hľuznatej (Helianthus tuberosus)  
 
2013 
Stanislav Dovičič - Agronomická analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej na 
poľnohospodárskom podniku Semat a.s. Trnava 
Pavol Šatan - Agronomické hodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej 
v poľnohospodárskom družstve Nitrianska Blatnica 
Lenka Šuníková - Hodnotenie úrodového potenciálu vybraných odrôd Slnečnice 
hľuznatej (Helianthus tuberosus) 
Dagmara Chrenková - Vplyv listovej výživy a regulátorov rastu na produkciu a kvalitu 
repy cukrovej 
 
2012 
Anna Hreňová - Agroekonomická analýza pestovania kapusty repkovej pravej na RD 
Voľa. 
Katarína Bódiová - Agroekonomická analýza pestovania slnečnice na PP Tomášovce 
Lukáš Boledovič - Hodnotenie technológie pestovania kapusty repkovej pravej 
v PVOD Bínovce 
Mário Klement - Hodnotenie technológie pestovania kukurice na zrno 
v poľnohospodárskom družstve Agrodružstvo Rapovce 
 
2011 
Štefan Badinka - Agronomická analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej na 
Agro Rátka- S, s. r. o.  
Ján Celleng - Analýza technológie pestovanie pšenice letnej formy ozimnej v 
Agrogarant, spol. s.r.o. Bratislava. 
Nikolas Horňák - Agronomické hodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD 
Kalná. 
Katarína Ličková - Analýza technológie pestovania kukurice v Turiec- Agro s.r.o. 
Turčiansky Ďur. 
Jozef Rišian - Agronomické hodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej v 
poľnohospodárskom družstve Mošovce. 
Slavomíra Zagyiová - Agronomické zhodnotenie technológie pestovania kapusty 
repkovej pravej na Agro Rátka- S, s. r. o. 
 
2010 
Jana Bujnová - Agronomické hodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej 
v poľnohospodárskom podielnickom družstve Prašice. 
Miroslava Hošeková - Vplyv abiotických faktorov na úrodu zrna jačmeňa jarného 
Mária Kmeťová - Význam obilnín vo výžive ľudí. 
Jana Hubinská - Agronomické hodnotenie pestovania jačmeňa 
v poľnohospodárskom družstve  Nitrianska Streda. 
Gabriel Ivanič - Agronomická analýza pestovania slnečnice ročnej u SHR Imrich 
Boroš – International Transport. 
Lucia Škríbová - Agronomické hodnotenie pestovania jačmeňa jarného na PD 
Chynorany. 
 
 
 



2009 
Jozef Belo - Agronomické hodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej 
v poľnohospodárskom družstve Výčapy – Opatovce.  
Janka Brezinová - Pestovanie viniča hroznorodého (Vitis vinifera) v regióne 
Mojmírovce.  
Simona Cigáňová - Agronomické hodnotenie technológie pestovania kukurice na 
zrno na Poľnohospodárskom podielnickom družstve Výčapy – Opatovce.  
Ladislav Dulanský - Agronomické zhodnotenie zberu a skladovania zemiakov na 
poľnohospodárskom podniku Agropartner s.r.o. Plavecké Podhradie.  
Silvia Fraňová - Pestovanie viniča hroznorodého (Vitis vinifera) v Modranskom 
regióne.  
Michal Karaba - Pestovanie kapusty repkovej pravej v poľnohospodárskom podniku 
Agro – Valaliky a.s.  
Stanislava Kordošová - Agronomické zhodnotenie pestovania zemiakov v PD 
Smrečany.  
Veronika Šedivá - Technológia pestovania zemiakov v poľnohospodárskom podniku 
Agropartner s.r.o. Plavecké Podhradie.  
 
2008 
Alica Grédiová - Súčasný stav GMR vo svete a na Slovensku.   
Štefánia Kamenická - Význam a využitie konopy siatej. 
Erik Knisa - Agronomické hodnotenie vybraných článkov agrotechniky pestovania  
kukurice siatej na zrno na PD Očová v roku 2007. 
Miroslav Kondrát -  Agronomické hodnotenie pestovania pšenice letnej f. ozimnej na 
PP SHR  Anna Kondrátová. 
Lukáš Kuttner -  Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty 
repkovej  pravej na PD Očová. 
Ivan Minárik - Agronomické hodnotenie pestovania pšenice letnej f. ozimnej 
v Roľníckom podielnickom družstve Závada. 
Michaela Mišáková - Agronomické hodnotenie technológie pestovania repy cukrovej 
v SELEKT  Horné Chlebany. 
Andrea Rábeková -  Pestovanie a využitie modifikovaných plodín so zameraním na   
modifikovanú sóju fazuľovú.  
Andrea Stanová - Agronomické hodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej 
(Brassica napus var. napus ) na ÚKSUP Beluša. 
 
2007 
Vladimír Bellák – Hodnotenie technológií pestovania kapusty repkovej pravej na PD 
Dobrá Niva. 
Monika Greksová - Agronomické hodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej 
na poľnohospodárskom podniku ARGOTOM s.r.o., Tomášovce. 
Marek Pochylý - Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej 
na RD Petrova Ves. 
Marcel Prístavka – Hodnotenie technológií pestovania kapusty repkovej pravej 
v Agrospol Hontianske Nemce. 
Martin Roszíval - Výživa a hnojenie jačmeňa jarného. 
Jana Ťažárová- Vplyv predplodiny a obrábania pôdy na výšku úrody jačmeňa 
jarného. 
 
 



2006 
Milan Bekeš – Vplyv pôdneho stanovišťa, predplodín a štruktúry osevných sledov na 
výšku úrod pšenice letnej formy ozimnej na Východoslovenskej nížine. 
Peter Hudák – Pestovanie a využitie geneticky modifikovaných plodín. 
Peter Štiavnický – Význam a rozšírenie transgénnych rastlín so zameraním na 
geneticky modifikovanú sóju. 
 
2005 
Daša Alexová – Agronomické zhodnotenie pestovania zemiakov na ŠKM 
v Kežmarku. 
Attila Kázmér – Ekologické pestovanie kukurice siatej na zrno na PP Školské 
hospodárstvo – Búšlak s.r.o., Veľké Dvorníky. 
Rudolf Paška – Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej na PD Ludanice. 
Peter Pavlenka – Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej. 
Iveta Siakeľová – Vplyv technológie pestovania na výšku a kvalitu úrody zrna 
jačmeňa siateho jarného (Hordeum vulgare). 
Vladimír Slavko – Hnojenie  sladovníckeho  jačmeňa. 
Michal Sobota – Agronomické zhodnotenie technológie pestovania jačmeňa jarného 
na PD Tribeč – Nitrianska Streda so sídlom Solčany. 
Monika Zacharová – Agronomické zhodnotenie pestovania slnečnice ročnej na PP 
Agro – Géňa, s.r.o. 
 


