
2014 
Bc. Lívia Andocsová - Vplyv ročníka a vybraných pestovateľských faktorov na výšku 
a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho jarného 
Bc. Matej Takáč - Vplyv rôznych variantov ošetrenia a odrody na úrodotvorný proces 
a výšku úrody zrna jačmeňa siateho jarného (Hordeum vulgare L ., conv. distichone) 
Bc. Juraj Kolečáni - Vplyv ročníka, rôznych variantov ošetrenia a odrody na 
úrodotvorný proces a výšku úrody zrna jačmeňa siateho ozimného (Hordeum vulgare 
L ., conv. distichone) 
 
2013 
Bc. Ivan Fulerčík - Vplyv listovej výživy, stimulátorov rastu a fungicídneho ošetrenia 
na akumulačný potenciál, úrodu a kvalitu zrna jačmeňa siateho ozimného 
 
2012 
Bc. Terézia Wittichová - Technologická kvalita zrna jačmeňa siateho 
Bc. Kristína Mészárosová - Tvorba úrodotvorných prvkov, úrody a kvality zrna 
jačmeňa siateho jarného v závislosti od odrody a rôznych frakcií osiva 
Bc. Anikó Lozsyová - Úrodotvorný proces, úroda a kvalita zrna jačmeňa siateho 
jarného v závislosti od odrody a kvality osiva 
Bc. Andrea Pastoreková - Vplyv listovej výživy, rastového stimulátora a fungicídneho 
ošetrenia na výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho jarného 
Bc. Monika Juhászová - Vplyv listovej výživy, rastového stimulátora a fungicídov na 
výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho ozimného 
 
2011 
Bc. Roman Brezina - Vplyv vybraných pestovateľských faktorov na kvantitu a kvalitu 
úrody zrna jačmeňa siateho ozimného. 
Bc. Juraj Goga - Produkcia a technologická kvalita zrna jačmeňa siateho jarného vo 
vzťahu k vybraným pestovateľským faktorom . 
Bc. Gabriel Kraxner - Úroda a kvalita zrna jačmeňa siateho jarného v závislosti od 
vybraných článkov agrotechniky. 
Bc. Milan Lukáč - Produkcia a technologická kvalita zrna jačmeňa siateho ozimného 
vo vzťahu k vybraným pestovateľským faktorom. 
Bc. Tímea Magová - Racionalizačné prvky pestovateľskej technológie jačmeňa 
siateho ozimného vo vzťahu k akumulačnému potenciálu a úrode zrna. 
Bc. Szabolcs Urbán - Vplyv racionalizačných prvkov pestovateľskej sústavy na výšku 
a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho jarného. 
 
2010 
Bc. Czakóová Mária - Vplyv organominerálnych hnojív na produkciu a kvalitu zrna 
jačmeňa siateho ozimného 
Bc. Hollanová Lenka - Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho v závislosti od 
racionalizačných systémov hospodárenia  s ohľadom na efektívnosť pestovania a 
dodržania ekologickej rovnováhy pestovateľského prostredia 
Bc. Keka Jozef - Vplyv vybraných pestovateľských faktorov na produkciu a kvalitu 
jačmeňa siateho jarného (Hordeum distichon ssp. distichon) 



Bc. Kincelová Zuzana - Agronomicko-ekonomická analýza pestovateľskej 
technológie a sledovanie základných úrodotvorných prvkov slnečnice ročnej na 
poľnohospodársko-výrobnom družstve Agrocoop Húl 
Bc. Mlyneková Ľubka - Analýza pestovania a tvorba úrody kapusty repkovej pravej 
Bc. Peter Rék: Analýza pestovateľskej technológie a úrodotvorného procesu kapusty 
repkovej pravej na poľnohospodárskom podniku vinica a.s. 
Bc. Eva Slavková – Vplyv stupňovaných dávok dusíka a obrábania pôdy na výšku 
a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho ozimného, odrody WINTMALT 
Bc. Szászi Silvester - Kvantita a kvalita zrna jačmeňa siateho jarného v závislosti od 
obrábania pôdy 
Bc. Szolárová Zuzana – Produkcia a kvalita zrna jačmeňa siateho ozimného 
v závislosti od vybraných pestovateľských faktorov 
 
2009  
Bc. Lukáš Kukura - Vplyv interakčného vzťahu výživy a hnojenia a obrábania pôdy na 
produkciu a kvalitu zrna sladovníckeho jačmeňa.  
Bc. Andrea Nagy - Analýza situácie na úseku pestovania geneticky modifikovaných 
rastlín vo svete a v SR, so zameraním na geneticky modifikovanú kukuricu.  
Bc. Oliver Slezák - Vplyv hybridu a ročníka na akumulačný potenciál, výšku úrody 
zrna a ekonomiku pestovania kukurice siatej na zrno, na farme SHR Slezák v Cíferi.  
Bc. Eva Vargová - Vplyv odrody a mimokoreňovej výživy na výšku a kvalitu úrody 
zrna jačmeňa siateho jarného.  
 
2008 
Bc. Monika Pavlatovská - Hospodárske vlastnosti a úroda zrna dvojradového 
ozimného jačmeňa, sledovaného  na rôznych stanovištiach ÚKSÚP-u SR. 
 
2007   
Bc. Hana Fehérváriová - Vplyv vybraných faktorov na výšku a kvalitu úrody zrna 
jačmeňa ozimného.  
Bc. Lenka Janegová - Vplyv výživy a hnojenia na tvorbu akumulačného potenciálu,   
výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa ozimného. 
Bc. Ladislav Katona - Vplyv vybraných pestovateľských faktorov na výšku a kvalitu 
úrody jačmeňa siateho jarného.  
Bc. Bohumír Krajmer - Hodnotenie úrodového potenciálu a kvalitatívnych znakov 
vybraných odrôd papriky koreninovej v podmienkach  KVO. 
Bc. Ivan Marko - Agronomicko – ekonomické zhodnotenie pestovateľskej technológie 
jačmeňa ozimného v AGROBAN Bátka s. r. o . 
Bc. Iveta Šormanová - Vplyv odrody a ročníka na tvorbu akumulačného potenciálu 
a výšku úrody zrna jačmeňa siateho jarného. 
 
2006 
Ján Kopčák – Vplyv výživy a obrábania pôdy na výšku úrody zrna jačmeňa siateho 
jarného. 
Štefan Lindák – Vplyv pestovateľského ročníka a odrody na výšku a kvalitu úrody 
zrna jačmeňa siateho jarného. 
Karol Slezák – Vplyv odrody na úrodotvorný proces a úrodu kukurice siatej na zrno 
/pokusy fy. Pioneer/. 
 
2005 



Pavol Bočkay – Vplyv obrábania pôdy na výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa 
jarného. 
Eva Cabanová – Kvalitatívne a kvantitatívne parametre sadivových zemiakov pri 
rôznych pestovateľských technológiách. 
Andrej Kupecsek – Vplyv mimokoreňovej výživy na výšku a kvalitu úrody zrna 
jačmeňa siateho jarného. 
Ladislav Miklóš – Vplyv vybraných faktorov na výšku a kvalitu úrody jačmeňa 
ozimného 
Andrea Nagyová – Vplyv mimokoreňovej výživy a ročníka na produkciu a kvalitu zrna 
jačmeňa ozimného. 
 
2004 
Peter Horevaj – Vplyv fungicídneho ošetrenia na výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa 
siateho jarného. 
Andrea Mäsiarová – Agroekonomické zhodnotenie výroby zemiakov vo firme Agro – 
Racio s.r.o. Liptovský Mikuláš. 
Mária Mellenová – Vplyv odrody a ročníka na kvantitu a kvalitu osiva jačmeňa 
dvojradového pravého Hordeum distichon L. subsp. distichon. 
Monika Szalayová – Produkcia a technologická kvalita rôznych odrôd repy cukrovej v 
závislosti od termínu sejby a ročníka. 
Michal Šedivý – Vplyv výživy, hnojenia a obrábania pôdy na kvantitu a kvalitu 
produkcie zrna jačmeňa jarného. 
Peter Ševčík – Vplyv hnojenia na produkciu zrna jačmeňa jarného. 
 
2003 
Tomáš Hegedϋs - Akumulačný potenciál a úroda zrna jačmeňa siateho jarného v 
závislosti od hnojenia a obrábania pôdy.  
Petrík Jurík - Perspektívy pestovania kapusty repkovej pravej na Liptove. 
Norbert Száraz - Produkcia zrna jačmeňa ozimného v závislosti od vybraných 
článkov agrotechniky.  
 
2002 
Dana Augustínová - Agronomicko - ekonomické zhodnotenie pestovateľskej 
technológie pšenice letnej f. ozimnej na p. v. d. AGROCOOP HUL. 
Loránt Kása - Úrodotvorný proces a úroda nažiek slnečnice ročnej v závislosti na 
hybride, hnojení a ekonomike v Kovács Tomáš - Vplyv rôznych fungicídov na úrodu 
buliev a cukornatosť repy cukrovej.  
Marián Macega - Agronomicko - ekonomické zhodnotenie pestovania kapusty 
repkovej pravej na MVL Agro s.r.o. Bánovce na Bebravou. 
Marián Pavlík - Agronomické a ekonomické zhodnotenie pestovania kukurice siatej 
na zrno v PD Chynorany. 
 
2001 
Ivan Gáborík - Úrodotvorný proces a úroda zrna jačmeňa ozimného v závislosti od 
hnojenia, obrábania pôdy a ročníka. 
 
 


