
2014 
Bc. Lukáš Boledovič - Agroekonomická analýza pestovania kapusty repkovej pravej 
v poľnohospodársko výrobno-obchodnom družstve Bíňovce 
Bc. Mário Klement - Hodnotenie pestovania kukurice siatej na PD Agrodružstvo 
Rapovce 
 
2013 
Bc. Ján Celleng - Agroekonomická analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej 
v poľnohospodárskom podniku Agrogarant Bratislava 
Bc. Jozef Rišian - Agronomicko – ekonomické hodnotenie pestovanie pšenice letnej 
formy ozimnej v Turiec Agro, s.r.o. 
 
2012 
Bc. Michal Karaba - Agroekonomická analýza pestovania kapusty repkovej pravej 
v poľnohospodárskom podniku Agro - Valaliky a.s. 
Bc. Janka Hubinská - Agronomická analýza pestovania jačmeňa jarného 
v Poľnohospodárskom družstve Tríbeč Nitrianska Streda 
Bc. Jana Bujnová - Agronomická analýza pestovania kapusty repkovej pravej v PPD 
Prašice 
Bc. Lucia Škríbová - Analýza pestovania jačmeňa jarného na PD Chynorany 
 
2011 
Bc. Simona Cigáňová - Analýza technológie pestovania kukurice siatej na PD 
Jelšovce. 
Bc. Stanislava Kordošová - Hodnotenie ekologickej a konvenčnej technológie 
pestovania zemiakov. 
Bc. Lenka Ružová - Možnosti využívania surových jakonových hľúz v stravovaní. 
Bc. Ladislav Tanka - Hodnotenie minimalizačného pestovania kapusty repkovej 
pravej na ZAD Dvory nad Žitavou. 
 
2010 
Bc. Ivan Minárik - Agronomická analýzy pestovania pšenice letnej formy ozimnej 
v RPD Závada. 
Bc. Mišáková Michaela - Analýza technológie pestovania cukrovej repy v Selekt 
Horné Chlebany.  
Bc. Andrea Stanová - Hodnotenie úrodového potenciálu vybraných odrôd kapusty 
repkovej pravej v podmienkach ÚKSUP v Beluši. 
 
2009 
Bc. Monika Krnáčová - Agronomické a ekonomické hodnotenie pestovania pšenice 
letnej formy ozimnej na PP AGROTOM s.r.o., Tomášovce.  
Bc. Martin Roszival - Agronomické hodnotenie pestovania kukurice siatej vo 
vybranom PP. 
 
2008 
Bc. Milan Bekeš -  Hodnotenie odrôd  pšenice letnej formy ozimnej na skúšobnej 
stanici ÚKSÚP Michalovce. 



Bc. Peter Hudák -  Pestovanie a využitie geneticky modifikovaných plodín. 
 
2007 
Bc. Atilla Kázmér - Ekologické pestovanie kukurice siatej na zrno na 
poľnohospodárskom  podniku Školské hospodárstvo – Búšlak s.r.o., Veľké Dvorníky. 
Bc. Rudolf Paška - Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej na 
poľnohospodárskom  družstve Ludanice.  
Bc. Peter Pavlenka - Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy 
ozimnej. 
Bc. Vladimír Slavko -  Zhodnotenie pestovania jačmeňa jarného v dvoch 
pestovateľských   
rokoch v PD Očová. 
Bc. Michal Sobota - Agronomické zhodnotenie technológie pestovania jačmeňa 
jarného na PD Tribeč – Nitrianska Streda so sídlom Solčany. 
Bc. Monika Zacharová - Agronomické zhodnotenie pestovania slnečnice ročnej na 
poľnohospodárskom podniku Agro-Géňa,s.r.o. 
 
2006 
Marta Henteková – Pestovanie a využitie geneticky modifikovaných plodín /kukurica, 
sója, repka olejka, cukrová repa/. 
Slávka Ježková – Pestovanie a využitie GM plodín so zameraním na geneticky 
modifikovanú kukuricu. 
Martin Marček – Agronomické zhodnotenie technológie pestovania pšenice letnej f. 
ozimnej na P.P. Agro – Semeg S 3 s.r.o. so sídlom v Horných Semerovciach. 
Peter Sterančák – Agronomické zhodnotenie pestovania jačmeňa jarného na farme 
Agro – Dúbrava s.r.o. Kobyly. 
Ondrej Ševcov – Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej f. ozimnej na  
Poľnodružstve Kružlov. 
Martin Šoltés – Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej f. ozimnej na PD 
Magura Zborov. 
 
2005 
Marcela Olekšáková – Vplyv obrábania pôdy a hnojenia na úrodu zrna jačmeňa 
jarného. 
Rastislav Pliešovský – Pestovanie a využitie geneticky modifikovaných rastlín. 
Katarína Pitoňáková – Vplyv hnojenia a spôsobu obrábania pôdy na úrodu zrna 
pšenice letnej formy ozimnej. 
 
2004 
Michal Barančin – Geneticky modifikované rastliny a ich význam v agroekosystéme a 
agropotravinárstve. 
 
2003 
Martin Sopko - Zhodnotenie pestovateľskej technológie pšenice letnej formy ozimnej 
v PD Žemberovce pomocou programu Agroprofit. 
Ján Sýkora - Hodnotenie vplyvu hnojenia na stanovené ukazovatele rastu a úrodu 
semena láskavca.  
Andrea Šolcová - Geneticky modifikované rastliny - so zameraním na záhradnícke 
plodiny. 
Zuzana Vaňová - Pestovanie a využitie kultúrneho láskavca. 



 
2002 
Denisa Krempaská - Význam a systém pestovania zemiakov zaradených do 
Štátnych odrodových skúšok v ÚKSUP - Spišská Belá. 
Adriana Suhayová - Geneticky modifikované organizmy a ich využitie v rastlinnej 
výrobe. 
 
2001 
Monika Behulová - Surová strava a jej význam vo výžive ľudí. 
Alexander Čerevka - Agronomicko-ekonomické zhodnotenie pestovania kapusty 
repkovej pravej na PD Šenkvice. 
 
 


