
Na SPU ocenili najlepších pedagógov 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre už tradične pri príležitosti Dňa učiteľov 28. 
marca oceňuje pedagógov, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj a dobré meno. Na návrh dekanov 
jednotlivých fakúlt a vedenia SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odovzdal 
ďakovný list 14 pracovníkom. 

Odmenení boli za dlhoročnú 
pedagogickú a vedecko-výskumnú 
prácu, mimoriadne výsledky 
dosiahnuté vo výchovno-
vzdelávacom procese, za inovatívny 
prístup vo vzdelávaní, reprezentáciu 
SPU v zahraničí, bohatú publikačnú 
činnosť či úspešnosť v získavaní 
projektov. Väčšina z nich sú 
významné pedagogické osobnosti 
uznávané na celonárodnej a 
medzinárodnej úrovni a pre ich 
prácu je charakteristická schopnosť 
spájať teoretické poznatky s 
praktickou aplikáciou. Počas svojho 

pôsobenia vychovali celé generácie absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v rámci rezortu 
pôdohospodárstva a potravinárstva, ale aj mimo neho. 
 
Doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.  
 

Na SPU v Nitre pracuje od roku 1972 ako 
výskumná pracovníčka a od roku 1982 ako 
vysokoškolská pedagogička. V súčasnosti pôsobí 
vo funkcii docentky na Katedre rastlinnej výroby. 
Bola školiteľkou 7 doktorandov a 174 bakalárov a 
diplomantov. V rámci vedeckovýskumnej činnosti 
sa orientuje na hustosiate obilniny, konkrétne na 
jačmeň siaty. Na tomto úseku úzko spolupracuje s 
firmou Heineken, a.s., a šľachtiteľskou stanicou 
Hordeum, s.r.o., Sládkovičovo. Bola zodpovednou 
riešiteľkou, resp. spoluriešiteľkou niekoľkých 
domácich a zahraničných vedeckovýskumných 
projektov a za SR vedúcou troch medzivládnych 
bilaterálnych výskumných projektov. Má veľké 
zásluhy na rozvoji a udržiavaní spolupráce FAPZ 
SPU s  poľnohospodárskymi univerzitami v 
Maďarsku, Rumunsku a  Chorvátsku. V rámci 
pedagogickej ako aj vedeckovýskumnej činnosti 
úzko spolupracuje s Debrecínskou univerzitou. Za 
rozvoj spolupráce medzi SPU a Univerzitou Sv. 
Štefana v Gödöllő jej udelili zlatú plaketu a titul 
Honorary Advisor Fakulty agronomických a 

environmentálnych vied. Je členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Protectia Mediului v 
Oradei RO a oponentskej rady vedeckého časopisu AGRICULTURE poljoprivreda Croatian. 



Je členkou výboru  Slovenskej  spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a 
veterinárske vedy pri SAV pobočka Nitra. 

Prof. Peter Bielik poďakoval 
oceneným za ich doterajší 
zodpovedný a profesionálny 
prístup k práci, za všetko 
prospešné, čo urobili pre vzdelanie 
a výchovu na poli SPU, a tým aj 
pre slovenskú spoločnosť. V mene 
celého vedenia univerzity im 
zaželal veľa zdravia, energie,  
trpezlivosti a odhodlania venovať 
sa študentom, ako aj veľa úcty za 
napĺňanie pre budúcnosť našej 
krajiny rozhodujúcej úlohy, akou 
je vzdelávanie dorastajúcich 

generácií. 
 
Z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov bol ocenený prof. Ing. Otto Ložek, CSc., a 
doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva doc. RNDr. 
Dana Urminská, CSc., a prof. RNDr. Alena  Vollmannová, PhD., z Fakulty ekonomiky a 
manažmentu Ing. Zuzana Korcová  a RNDr. Kvetoslava Rúsková, z Fakulty európskych 
štúdií a regionálneho rozvoja doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., a  doc. Ing. Alexander Fehér, 
PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva prof. Ing. Anna Streďanská, PhD., 
a prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., z Technickej fakulty prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD., 
a doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.  Na návrh rektora SPU bola ocenená PhDr. Ľubica 
Jedličková, PhD., a Ing. Peter Brezovský, PhD. 
 
 


