
2012 
Ladislav Szőcs - Agroekonomická analýza pestovateľskej technológie jačmeňa 
siateho 
Juraj Kolečáni - Hodnotenie rastlinnej produkcie vo vybranom  poľnohospodárskom 
podniku 
Matej Takáč - Agronomická analýza hlavných plodín vo vybranom podniku 
Lívia Andocsová - Vplyv vybraných racionalizačných prvkov na úrodotvorný proces 
jačmeňa siateho jarného 
 
2011 
Ivan Fulerčík - Agronomicko - ekonomická analýza pestovateľskej technológie 
slnečnice ročnej na poľnohospodárskom výrobnom podniku AGROBAN s.r.o. Bátka. 
 
2010 
Borbélyová Adriana - Komplexná analýza pestovateľskej technológie kukurice siatej 
na PD Neverice 
Juhászová Monika - Komplexná analýza pestovateľskej technológie jačmeňa siateho 
ozimného v poloprevádzkových pokusoch firmy Heineken Slovensko Sladovne a.s. 
Lozsyová Anikó - Analýza úrodotvorného procesu jačmeňa siateho jarného v 
závislosti od kvality osiva v pokusoch Hordeum s.r.o. Sládkovičovo 
Mészárosová Kristína - Vplyv rôznych frakcií osiva na tvorbu úrodotvorných prvkov a 
výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho jarného 
Pastoreková Andrea - Komplexná analýza pestovateľskej technológie jačmeňa 
siateho jarného v poloprevádzkových pokusoch firmy Heineken Slovensko Sladovne 
a.s. 
Wittichová Terézia - Zhodnotenie vplyvu odrody a stanovišťa na technologickú kvalitu 
zrna jačmeňa siateho jarného v poloprevádzkových pokusoch firmy Heineken a.s. 
Slovensko 
 
2009 
Roman Brezina - Hodnotenie vplyvu odrody, predplodiny a stanovišťa na výšku 
a technologickú kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho ozimného v pokusoch firmy 
Heineken a.s. Slovensko.  
Juraj Goga - Hodnotenie vplyvu predplodiny a odrody na výšku a technologickú 
kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho jarného v poľných poloprevádzkových pokusoch 
firmy Heineken a.s. Slovensko.  
Gabriel Kraxner - Analýza vybraných faktorov pestovateľskej technológie jačmeňa 
siateho jarného (Hordeum distichon subsp. distichon). 
Ivan Kúdela - Komplexná analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej.  
Milan Lukáč - Analýza pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného 
(Hordeum vulgare L.). 
Tímea Magová - Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty 
repkovej pravej u SHR Alexandra Bodora.  
Szabolcs Urbán - Hodnotenie vplyvu odrody, predplodiny a pestovateľského 
prostredia na výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho v poloprevádzkových  
pokusoch firmy Heineken a.s. Slovensko.  
 
2008 
Mária Czakóová - Vplyv vybraných faktorov pestovateľskej technológie na výšku 
a kvalitu úrody zrna jačmeňa ozimného. 



Lenka Hollanová - Vplyv obrábania pôdy, hnojenia a odrody na výšku a  kvalitu úrody 
zrna jačmeňa siateho jarného. 
Jozef Keka - Vplyv mimokoreňovej výživy a ročníka na výšku a kvalitu úrody zrna 
jačmeňa siateho jarného (Hordeum distichon ssp. distichon). 
Zuzana Kincelová - Agronomicko-ekonomické zhodnotenie pestovateľskej  
technológie slnečnice ročnej na PD Poľnohospodár  
Nové Zámky a.s.  
Ľubica Mlyneková - Agronomicko-ekonomické zhodnotenie pestovateľskej 
technológie kapusty repkovej pravej na PPD Prašice. 
Peter Rék - Využitie kapusty repkovej pravej v olejo a petrochemickom priemysle. 
Eva Slavková - Kvantita a kvalita jačmeňa ozimného v závislosti od mimokoreňovej 
výživy. 
Silvester Szászi - Vplyv obrábania pôdy na výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa 
jarného. 
Zuzana Szolárová - Úroda a kvalita zrna jačmeňa ozimného vo vzťahu k obrábaniu 
pôdy a odrode 
 
2007   
Ján Belička - Agronomicko – ekonomické zhodnotenie pestovateľskej technológie 
kapusty repkovej pravej na PD Očová. 
Ondrej Ďuriš - Vplyv odrody na akumulačný potenciál a výšku úrody zrna jačmeňa 
siateho jarného.  
Lukáš Kukura - Vplyv vybraných pestovateľských faktorov na produkciu a kvalitu zrna 
jačmeňa siateho jarného.  
Andrea Nagy - Význam a rozšírenie geneticky modifikovaných rastlín vo svete 
a v SR, so zameraním na geneticky modifikovanú kukuricu.   
Oliver Slezák - Vplyv hybridu a ročníka na vybrané ukazovatele akumulačného 
potenciálu a na úrodu zrna kukurice siatej.  
Eva Vargová - Vplyv odrody a mimokoreňovej výživy na výšku a kvalitu úrody  zrna 
jačmeňa siateho jarného.  
 
2006 
Konrád Nagy – Vplyv agrotechnických opatrení na výšku a kvalitu úrody jačmeňa 
jarného. 
Monika Pavlatovská – Hospodárske vlastnosti a úroda zrna nových odrôd 
dvojradového ozimného jačmeňa, sledovaných na rôznych stanovištiach ÚKSÚP – 
u SR. 
 
2005 
Hana Feherváriová – Vplyv vybraných faktorov na výšku a kvalitu úrody zrna 
jačmeňa ozimného. 
František Hajnala – Produkčný potenciál rôznych hybridov a vplyv termínu sejby na 
výšku úrody zrna kukurice siatej.  
Lenka Janegová – Vplyv výživy a hnojenia na akumulačný potenciál a úrodu zrna 
jačmeňa ozimného. 
Ladislav Katona – Vplyv mimokoreňovej výživy na kvalitu a kvantitu jačmeňa siateho 
jarného. 
Bohumil Krajmer – Hodnotenie morfologických znakov papriky koreninovej. 
Ivan Marko – Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa 
ozimného v Agroban Bátka s.r.o. 



Iveta Šormanová – Vplyv odrody na akumulačný potenciál a výšku úrody zrna 
jačmeňa siateho jarného. 
 
2004 
Ján Kopčák – Vplyv výživy a obrábania pôdy na výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa 
jarného. 
Štefan Lindák – Vplyv agroekologických podmienok a odrody na akumulačný 
potenciál, výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho jarného. 
 


