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ÚVOD 
 

 

Vedecká konferencia študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre patrí medzi tradičné podujatia fakulty organizované v 

rámci Nitrianskych univerzitných dní (NUD). Táto tradícia má viac ako 50 ročnú históriu a 

začala sa písať ešte ako Študentská vysokoškolská odborná činnosť (ŠVOČ).  

 Zámerom vedenia fakulty, ktoré pripravilo toto podujatie, je výraznejšie posilniť 

prepojenie vzdelávania, výskumu a praxe v oblasti poľnohospodárskych, biologických 

a prírodných vied. Transfer najmä vedeckých poznatkov medzi študentov je asi tým najlepším 

spôsobom budovania novej, mladej vedeckej základne každej jednej fakulty, resp. univerzity, 

pretože vedecká práca je základným kameňom jej existencie. Výsledky vedeckovýskumnej 

činnosti sú kvantifikačným kritériom v hodnotení kvality univerzít a výskumných ústavov. 

Jednotlivé výstupy je však potrebné prezentovať, publikovať, alebo iným spôsobom ponúknuť 

verejnosti.  

A práve vedecká konferencia študentov (VKŠ) je ideálnou príležitosťou pre študentov 

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej práce, kde 

ukážu svoj potenciál tvorivosti, pracovitosti a zodpovednosti. VKŠ je akousi prehliadkou toho, 

čo študenti vytvorili pod vedením svojich školiteľov a nepriamo tak odzrkadľuje schopnosti 

študentov správne prezentovať, formulovať, vysvetľovať a objasňovať poznatky v podobe 

všeobecne platných záverov.  

Pre mnohých študentov je to prvá osobná skúsenosť s vedeckým životom. Vytvoriť však 

niečo vlastné na základe najnovších poznatkov, pútavo to spracovať, zaujímavo podať a so 

znalosťou veci diskutovať o danej problematike nielen s domácimi, ale aj zahraničnými 

kolegami – to sú veci na nezaplatenie, o ktoré sa budúci absolvent bude môcť kedykoľvek 

oprieť v rámci uplatnenia sa na trhu práce.  

V mene vedenia fakulty by som sa chcel poďakovať organizačnému výboru VKŠ, 

garantom a členom jednotlivých sekcií za vynikajúcu organizáciu a priebeh tohto podujatia 

a recenzentom za ochotu a pomoc pri oponovaní príspevkov. Nuž a v neposlednom rade 

aj samotným študentom a ich školiteľom, že nabrali odvahu a mali chuť sa podeliť s nami 

o výsledky ich vedeckovýskumnej práce. Verím, že aj tohtoročná VKŠ bude prínosom 

a obohatením pre všetkých domácich i zahraničných účastníkov. 

 

 

 

Ing. Jaroslav Andreji, PhD. 

prodekan pre vedu, výskum a vnútorný systém kvality vzdelávania 
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PROGRAM KONFERENCIE 
 

SEKCIA 1. AGROBIOLÓGIA A RASTLINNÁ PRODUKCIA 

 

Miesto konania: Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, A pavilón, 3. poschodie, 

AA-32 

Gestor:  Ing. Peter Hric, PhD. 

Predseda: doc. Ing. Eva Candráková, PhD. 

Členovia: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. 

 Ing. Marián Miko, CSc. 

 Ing. Peter Hric, PhD. 
 

Meno a priezvisko Školiteľ Názov práce 

AFTANAS Michal Mgr. Marek Kolenčík, PhD. Sledovanie vybraných parametrov pri poľnom 
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ANTALA Michal Anshu Rastogi, PhD. Vplyv otepľovania a znížených zrážok na 
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(Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.e.o. Jense a 

S. fallax (Klinggr.) Klinggr.) 

ČVAPEK Jozef prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. Zhodnotenie výživového stavu vybraných odrôd 

viniča hroznorodého na Tajna s.r.o. 

HORŇANSKÝ Filip Ing. Peter Kovár, PhD. Zhodnotenie kvality futbalového trávnika v 

Piešťanoch 

HROMADOVÁ 

Ľubomíra 

Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. Diverzita rastlín a liečivé druhy turčianskej kotliny 

KVAKOVÁ Michaela Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. Biochemická charakteristika niektorých 

rastlinných častí a vody brezy bradavičnatej 

(Betula pendula Roth) 

MARAČKA Matej Ing. Dávid Ernst, PhD. Vplyv stimulátora rastu Atonik na kvantitu a 

kvalitu produkcie slnečnice ročnej (Helianthus 

annuus L.) 

MÁČAJOVÁ Patrícia Ing. Ľuba Ďurišová, PhD. Vývin samičieho gametofytu Crataegus lindmanii 

Hrabětová 

SAMUEL Michal doc. Ing. Eva Candráková, 

PhD. 

Vplyv stresových a intenzifikačných faktorov na 

úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej formy ozimnej 

SZÓRADOVÁ 

Monika 

Ing. Peter Hric, PhD. Zhodnotenie porastov lucerny siatej a ich kvalita 

vo vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku 

SPU, s.r.o., farma Žirany 

TRNKOVÁ Patrícia Ing. Veronika Žitniak Čurná, 

PhD. 

Monitoring výskytu liečivých rastlín v extraviláne 

Novej Bane 

VESELÁ Miroslava Ing. Marián Miko, CSc. Hodnotenie vybraných znakov genofondu voľne 

rastúcich foriem ostružiny malinovej Rubus idaeus 

L. 
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SEKCIA 2. UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO A 

ENVIRONMENTALISTIKA 

 

Miesto konania: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, A pavilón, 2. 

poschodie, AA-02 

Gestor:  doc. Ing. Jana Ivanič-Porhajašová, PhD. 

Predseda: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. 

Členovia: doc. Ing. Jana Ivanič-Porhajašová, PhD. 

 Ing. Monika Tóthová, PhD. 
 

Meno a priezvisko Školiteľ Názov práce 

BUČEKOVÁ Patrícia doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, 

PhD. 

Biologická ochrana čučoriedky 

kanadskej (Vaccinium corymbosum) 

HERKO Daniel Ing. Jozef Smatana, PhD. Udržanie tradičných hodnôt obyvateľstva 

a vidieckej krajiny v obci Brehy 

HORVÁTHOVÁ 

Patrícia 

Mgr. Marek Kolenčík, PhD. Sledovanie ťažkých kovov vo vodách 

ako ukazovateľ hygienických rizík v 

lokalite Nitra-staré mesto 

HOSTAČNÁ Mária Ing. Mária Babošová, PhD. Početnosť jelenej zveri a vplyv ročného 

obdobia na aktivitu jeleňa lesného v 

regióne Bánovce nad Bebravou 

NEUPAUER Jakub doc. Ing. Štefan TÝR, PhD. Efektívnosť regulácie zaburinenosti na 

poľnohospodárskom družstve Tatry v 

Spišskej Belej 

PAVÚKOVÁ Denisa doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, 

PhD. 

Vyhodnotenie populácie medveďa 

hnedého (Ursus arctos) počas dekády na 

Slovensku a škody ním spôsobené 

PETROVIČOVÁ Táňa Ing. Mária Babošová, PhD. Výskyt a aktivita lykoźrúta smrekového 

(Ips typographus) v oblasti Nízkych 

Tatier 

ROSKÓOVÁ Veronika Ing. Peter Bokor, PhD. Podrobný monitoring letovej aktivity ako 

nástroj pre spresnenie jarných aplikácií 

insekticídov proti škodcom ozimnej 

repky 

RUSEŇÁKOVÁ 

Miriama 

Ing. Peter Bokor, PhD. Porovnanie úrovní rezistencie 

slovenských a českých populácii 

blyskáčika repkového Brassicogethes 

aeneus (Fabricius, 1775) k insekticídom 
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SEKCIA 3. VÝŽIVA ĽUDÍ 

 

Miesto konania: Katedra výživy ľudí, A pavilón, 2. poschodie, AA-22 

Gestor:  Ing. Jana Kopčeková, PhD. 

Predseda: doc. Ing. Marta Habánová, PhD. 

Členovia: Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD. 

 Ing. Martina Gažarová, PhD. 

 RNDr. Jana Mrázová, PhD. 

 Ing. Jana Kopčeková, PhD. 

 

Meno a priezvisko Školiteľ Názov práce 

ANTAL Matej Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD. Ľanový olej – vedomosti a skúsenosti s 

konzumáciou vo vybranom súbore 

dospelých osôb 

DUDÁŠOVÁ Diana RNDr. Jana Mrázová, PhD. Porovnanie spotreby kozieho mlieka vo 

výžive ľudí 

FILAČEK Andrej Prof. Ing. Marian Brestič, CSc. Víno ako významný zdroj fenolických 

látok vo výžive ľudí 

GALŠNEIDEROVÁ 

Mária 

Ing. Martina Gažarová, PhD. Diagnostika obezity na základe rôznych 

indexov a parametrov telesného zloženia 

GLUŠTÍKOVÁ 

Adriána 

Ing. Martina Gažarová, PhD. Vplyv nutričných faktorov na rozvoj 

hypertenzie a zmeny telesného zloženia 

HREŠKO Radovan Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD. Význam, účinky a rozdiely fenolových 

látok vo vybraných druhoch bobuľovín 

JANČICHOVÁ Kristína doc. Ing. Marta Habánová, PhD. Hodnotenie príjmu vybraných 

minerálnych látok a odhad zdravotných 

rizík v populácii premenopauzálnych 

žien 

JESKOVÁ Roxana doc. Ing. Marta Habánová, PhD. Vplyv celiakie na kvalitu života vybranej 

skupiny celiatikov 

KIJOVSKÁ Mária doc. Ing. Marta Habánová, PhD. Príjem vitamínu D u pacientov so 

sklerózou multiplex 

KOCIANOVÁ Erika Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD. Nutričné a zdravotné aspekty vo výžive 

gravidných žien 

PETRIĽÁKOVÁ 

Andrea 

RNDr. Jana Mrázová, PhD. Zhodnotenie pitného režimu vo vybranej 

skupine osôb 

VRTÁKOVÁ Mária doc. Ing. Marta Habánová, PhD. Poruchy príjmu potravy a informovanosť 

študentov SPU v Nitre o danej 

problematike 

VYSKOČOVÁ 

Dominika 

Ing. Jana Kopčeková, PhD. Analýza postojov k jedlu vo vybranej 

skupine detí 

ZVERCOVÁ Dominika Ing. Jana Kopčeková, PhD. Vplyv vybraných faktorov výživy na 

lipidový profil pacientov s 

kardiovaskulárnym ochorením 
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SEKCIA 4.: ŽIVOČÍŠNA PRODUKCIA A CHOVATEĽSTVO 

 

Miesto rokovania sekcie: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, pavilón T, 2. 

poschodie, miestnosť AT-22 

Gestor:  doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. 

Predseda: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. 

Členovia: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. 

 Ing. Peter Šmehýl, PhD. 

 Ing. Martin Fik, PhD. 

 

Meno a priezvisko Školiteľ Názov práce 

BENDÍKOVÁ Zuzana Ing. Martin Fik, PhD. Súčasný stav, minulosť a perspektívy 

chovu nemeckých krátkosrstých stavačov 

u nás a vo svete 

GAJDOŠOVÁ Viktória doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD. Charakteristika radu Cetacea a interakcia 

delfína s človekom 

HEGEROVÁ Terézia Ing. Cyril Hrnčár, PhD. Spôsoby odchovu a chovu vybraných 

dravých vtákov doma a v zahraničí 

HORVÁTH Jozef doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. Avifauna agrárnej krajiny podunajskej 

roviny 

HREHA Filip prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. Program rozvoja chovu hovädzieho 

dobytka na PD Kapušany 

IZSÁKOVÁ Erika Ing. Martin Fik, PhD. Zhodnotenie stavu maďarských 

krátkosrstých stavačov na Slovensku 

JENDREKOVÁ Lýdia prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. Vplyv vybraných negenetických faktorov 

na intenzitu rastu kozliat 

JUNGWIRTH Václav doc. Ing. Jarmila Voříšková, PhD. Ekonomické vyhodnocení reprodukce u 

populace masného plemene Aberdeen 

angus 

KÁČEROVÁ Lucia Ing. Martin Fik, PhD. Analýza morfometrických ukazovateľov 

v populácií hrubosrstých jazvečíkov 

KAŠČÁK Kevin Ing. Cyril Hrnčár, PhD. Charakteristika a význam plemena 

australorpka v chovoch na Slovensku 

NÉMETHOVÁ 

Veronika 

doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. Aktivity s asistenciou 

ornitoterapeutického papagája pre 

klientov seniorského veku 

REPKOVSKÝ Marek prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. Vybrané jatočné ukazovatele a kvalita 

mäsa a tuku jahniat z pastevného výkrmu 

SÁNDOROVÁ Ildikó Ing. Martin Fik, PhD. Analýza vybraných morfometrických 

charakteristík u slovenského 

hrubosrstého stavača 

SKOUPÁ Markéta doc. Ing. Martina Lichovníková, PhD. Vliv skladování násadových vajec na 

parametry užitkovosti brojlerových kuřat 

SOCHÁŇOVÁ Kristína Ing. Michaela Horná, PhD. Využitie alternatívnych metód vo 

výcviku koní a ich vplyv na zmenu 

správania sa koní 
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SEKCIA 5.: VÝŽIVA ZVIERAT A KRMIVÁRSTVO 

 

Miesto rokovania sekcie: Katedra výživy zvierat, pavilón T, 4. poschodie, zasadačka katedry 

Gestor:  doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. 

Predseda: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. 

Členovia: prof. Ing. Milan Šimko, PhD. 

 doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD. 

 doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. 

 Ing. Ondrej Hanušovský, PhD. 

 

Meno a priezvisko Školiteľ Názov práce 

CHADIMOVÁ Lucie doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. Vplyv skrmovania hroznových výliskov 

na krvný obraz kráv a jalovíc v 

poslednom týždni gravidity 

CHUDÁ Patrícia doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. Analýza kŕmnych dávok drezúrnych koní 

JANJIĆ Aljoša prof. Ing. Milan Šimko PhD. Vplyv výživy dojníc na čas prežuvania 

LESANSKÝ Gabriel doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. Zhodnotenie kvality ejakulátu kancov na 

vybranej farme 

LIESKOVCOVÁ 

Barbora, Bc. 

doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. Význam poľovníctva v zabezpečení 

biologicky aktívnych látok vo výžive 

MATÚŠ Martin doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD. Vplyv aeróbnej expozície na zmeny 

obsahu mastných kyselín v kukuričných 

silážach 

ONDREJÁKOVÁ 

Katarína 

doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. Vplyv výživy na kvalitu mlieka kȏz 

REPA Matej doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD. Obsah minerálnych látok v silážach 

hroznových výliskov s prídavkom 

močoviny 

ŠEBOVÁ Simona doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. Taníny vo výžive psov 

ŠKULTÉTYOVÁ 

Alexandra 

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. Nutričná analýza kŕmnych dávok pre 

športová kone 

VADKERTIOVÁ 

Monika 

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. Analýza výživnej hodnoty lúčneho sena 

VARGOVÁ Diana prof. Ing. Milan Šimko PhD. Analýza výživnej hodnoty krmív pre 

šteňatá 

ZÁHUMENSKÁ 

Kristína 

doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. Vplyv zdroja tuku na energetickú 

hodnotu vaječných žĺtkov nosníc 

ZMRHAL Vladimír doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Eliminace tepelného stresu u 

brojlerových kuřat pomocí bylinných 

extraktů 
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SEKCIA 6.: GENETICKÉ TECHNOLÓGIE A VETERINÁRNE DISCIPLÍNY 

 

Miesto konania: Katedra veterinárskych disciplín, T pavilón, 5. poschodie, AT-52 

Gestor:  Ing. Slavomír Mindek, PhD. 

Predseda: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. 

Členovia: doc. Ing. Katarína Ražná, PhD. 

 doc. Ing. Martina Miluchová, PhD. 

 Ing. Ivan Imrich, PhD. 

 

Meno a priezvisko Školiteľ Názov práce 

ČOBIRKA Maroš prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Vplyv podniku a vnútorných faktorov na 

dojiteľnosť kráv holštajnského a 

slovenského strakatého plemena 

DUDÁSOVÁ Simona doc. Ing. Martina Miluchová, PhD. Molekulová genetika – nástroj pre 

detekciu nežiaducich fenotypov sfarbenia 

plemena belgický ovčiak variety malinois 

HUDECOVÁ Marcela doc. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD. Expresia alergizujúcej chitinázy vo viniči 

hroznorodom (Vitis vinifera L.) 

KONTÁROVÁ 

Katarína 

Ing. Ivan Imrich, PhD. Analýza výskytu ochorení paznechtov na 

RD Bzovík 

MAJTÁN Milan doc. Ing. Katarína Ražná, PhD. Potenciál mikroRNA markérov v 

genotypizácii mutantných genotypov 

gladiol (Gladiolus sp.) 

MEDVECKÁ Františka doc. PaedDr. Ing. Žiarovská Jana, PhD. Restrikčná analýza Pru p3 génu broskyne 

obyčajnej 

MIKLÁŠ Šimon prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Vplyv sezóny, roku a teploty prostredia 

na produkčné parametre dojníc a ich 

jalovíc 

PAVLOVIČ Martin doc. Ing. Katarína Ražná, PhD. Aplikácia podmienok in vitro pre účely 

uchovávania farmaceuticky významných 

genetických zdrojov rodu Nepenthes 

(Krčiažnik) 

SIMONOVÁ Dominika prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. Genetická podstata sfarbenia plemien 

odvodených od vlka 

SLEPČAN Marek Ing. Michal Gábor, PhD. Využitie DNA barcodingu pre 

identifikáciu sladkovodných druhov rýb 

VARGAOVÁ Angéla doc. Ing. Katarína Ražná, PhD. Aplikácia stres-senzitívnych markérov 

mikroRNA pre selekciu pšenice letnej 

(Triticum aestivum L.) na 

suchovzdornosť 
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Sekcia I. 

AGROBIOLÓGIA A RASTLINNÁ 

PRODUKCIA 
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SLEDOVANIE VYBRANÝCH PARAMETROV PRI POĽNOM POKUSE 

NA SLNEČNICI ROČNEJ APLIKÁCIOU NANOČASTÍC 

EVALUATION OF SEVERAL PARAMETERS IN A FIELD EXPERIMENT 

WITH SUNFLOWER USING BY NANOPARTICLES 
 

AFTANAS Michal 

Katedra pedológie a geológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: aftanas.michal@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo sledovanie vybraných parametrov pri použití nanočastíc (NČ), t.j. oxidu 

zinočnatého a oxidu titaničitého v poľnom pokuse na slnečnici ročnej (Helianthus annuus L.). 

Z hľadiska udržateľného poľnohospodárstva je zaujímavé sledovať použite NČ v laboratórnych 

a pôdnych experimentoch. Schopnosť NČ prechádzať v systéme pôda-rastlina alebo foliárne 

cez listy jednoduchšie ako konvenčné hnojivá, zvyšuje potenciál využitia nanotechnológií 

v poľnohospodárstve. Pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie bola sledovaná veľkosť 

použitých nanočastíc, kde sa prostredníctvom softvéru ImageJ hodnotila veľkosť, morfológia 

a ďalšie fyzikálne parametre. Na základe röntgenovej práškovej difrakcie bola kvantifikovaná 

kryštálová štruktúra a kryštalinita častíc oxidu zinočnatého a oxidu titaničitého. Experiment bol 

vykonaný na Dolnej Malante v roku 2018. Po foliárnej aplikácií (NČ) nebol preukázaný 

výraznejší účinok na zmenu napr. pôdnych resp. fyziologických (morfologických) parametrov 

na listoch v porovaní s kontrolnými experimentmi (bez aplikácie NČ) za použitia skenovacej 

elektrónovej mikroskopie. Zo zistených údajov vyplýva, že aplikácia NČ môže mať rôzne 

efekty v závislosti od ich použitia buď pozitívne, žiadne alebo negatívne. V našom prípade 

nebol pozorovaný výraznejší vplyv nami sledovaných parametrov. 

 

Kľúčové slová: nanočastice, slnečnica, poľný pokus  

Key words: nanoparticles, sunflower, field study 

 

Školiteľ: Mgr. Marek Kolenčík, PhD. 
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VPLYV OTEPĽOVANIA A ZNÍŽENÝCH ZRÁŽOK NA MORFOLÓGIU 

A KONCENTRÁCIU CHLOROFYLU RAŠELINNÍKOV (SPHAGNUM 

ANGUSTIFOLIUM (WARNST.) C.E.O. JENSE A S.FALLAX 

(KLINGGR.) KLINGGR.) 

IMPACT OF WARMING AND REDUCED PRECIPITATION 

ON MORPHOLOGY AND CHLOROPHYLL CONCENTRTION IN PEAT 

MOSSES SPHAGNUM ANGUSTIFOLIUM (WARNST.) C.E.O. JENSE 

A S.FALLAX (KLINGGR.) KLINGGR.) 
 

ANTALA Michal 

Katedra meteorológie, Univerzita prírodných vied v Poznani, Piatkowska 94, 60-649 Poznaň, 

Poľsko 

e-mail: antala.michal9@gmail.com 

 

Rašeliniská zohrávajú dôležitú úlohu v globálnom uhlíkovom cykle, keďže uskladňujú 

ohromný podiel suchozemského uhlíka napriek ich malému podielu z celkovej rozlohy 

pevniny. Rod rašelinník je hlavnou zložkou rašelinísk a tvorcom podmienok priaznivých 

pre ukladanie uhlíka vo forme rašeliny. Svet v posledných dvoch storočiach zažíva dramatické 

zmeny klímy, z ktorých najdiskutovanejšími sú nárast teploty a zmeny v množstve a rozložení 

zrážok počas roka. Je stále neisté, čo tieto rapídne zmeny v životnom prostredí budú znamenať 

pre vegetáciu rašelinísk. Preto sme sa v našej štúdii zamerali na dva dôležité druhy rašelinníku 

(Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jense a S. fallax (Klinggr.) Klinggr.) a ich odpoveď 

na zmenené podmienky životného prostredia so zameraním na zmeny morfológie rastlín 

a obsahu chlorofylu. Zvýšenie teploty bolo indukované použitím infračervených radiátorov, 

zatiaľ čo celkové množstvo zrážok bolo redukované použitím záclon, ktoré obmedzili zrážky 

v noci. Rastliny boli získané z rašeliniska pri obci Rzecin v severovýchodnom Poľsku, kde 

Katedra meteorológie Univerzity prírodných vied v Poznani založila spolu s partnermi v roku 

2014 experiment WETMAN. Pozorovania ukazujú, že nami študované druhy reagovali 

na simulované zmeny klímy rozdielne. Morfológia S. angustifolium zostala relatívne 

nezmenená, i keď v podmienkach zvýšenej teploty boli v porovnaní s kontrolou zaznamenané 

kratšie rastliny s kapitulou s menším priemerom. Avšak hlavné morfologické parametre 

S. fallax boli významne negatívne ovplyvnené redukovanými zrážkami. Zmeny v obsahu 

chlorofylu neboli štatisticky významné pre ani jeden zo študovaných druhov. Táto štúdia teda 

ukazuje, že S. angustifolium má lepšie adaptačné mechanizmy na zvyšujúcu sa teplotu 

a redukované zrážky v porovnaní so S. fallax. 

 

Kľúčové slová: rašelinisko, klimatická zmena, rašelinník, morfológia 

Key words: peatland, climate change, Sphagnum, morphology 

 

Školiteľ: Anshu Rastogi, PhD. 
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ZHODNOTENIE VÝŽIVOÉHO STAVU VYBRANÝCH ODRÔD VINIČA 

HROZNORODÉHO NA TAJNA S.R.O. 

EVALUATION OF THE NUTRITIONAL STATUS OF THE SELECTED 

VARIETES OF GRAPEVINE IN TAJNA VINEYARDS 

 
ČVAPEK Jozef, Bc. 

Katedra agrochémie a výživy rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kavr@uniag.sk 

 

V predkladanej práci „Zhodnotenie výživového stavu vybraných odrôd viniča hroznorodého na 

Tajna s.r.o.“  sme sa zamerali na zhodnotenie obsahu základných makro a mikroelementov v 

listoch viniča hroznorodého. Ďalej sme opísali aj vybrané odrody viniča hroznorodého, ktoré 

sú pestované na Tajna s. r. o.. Vinice Tajna s. r. o. sa nachádzajú v Nitrianskej vinárskej oblasti 

s priemernou nadmorskou výškou 193,49 m n.m. a svahovitosťou 5°. Rozloha viníc, na ktorých 

boli vzorky odobrané je 16 ha. V práci sú uvádzané výsledky listových analýz. Listy 

jednotlivých odrôd viniča hroznorodého boli odoberané v roku 2017 vo fáze kvitnutia.  

Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že obsahy dusíka a fosforu sú v rozpätí optimálneho 

obsahu až malého nadbytku.  Obsah draslíka je pri odrodách Sauvignon Blanc a Ruladnské 

biele optimálny. Pri ostatných odrodách je obsah draslíka v strednom až malom deficite. Obsah 

vápnika je v deficitných hodnotách v rozpätí od 1,44 do 2,05 %. Obsahy mikroelementov Zn, 

Mn a Fe sú optimálne. Odchýlka mimo optimum je len pri odrode Dunaj v prípade Zn a pri 

odrodách Sauvignon Blanc a Ruladnské biele v prípade Mn. Posledný sledovaný mikroelement 

bola meď. Obsah medi v listoch všetkých testovaných odrôd predstavuje stredný až veľký 

nadbytok v rozpätí 232,75 – 521,00 mg.kg-1. Tento nadbytok môže súvisieť s využívaním 

meďnatých prípravkov na ochranu viniča hroznorodého proti hubovým chorobám.   

 

Kľúčové slová: vinič hroznorodý, makroelementy, mikroelementy, odrody viniča 

Keywords: grape vine, makroelements, mikroelements, vine varieties 

 

Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. 
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ZHODNOTENIE KVALITY FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA 

V PIEŠŤANOCH 

EVALUATION OF FOOTBALL PITCH QUALITY IN PIESTANY 
 

HORŇANSKÝ Filip 

Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, 

Nitra 

e-mail: f.hornansky@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo komplexne posúdiť kvalitu futbalového trávnika počas roka na hlavnom a 

tréningovom ihrisku PFK Piešťany. Kvalita hlavného ihriska sa hodnotila v termínoch 23.3., 

16.8. a 10.11., kvalita tréningového ihriska sa hodnotila v termínoch 31.3., 28.8. a 10.11. v roku 

2018 podľa štandardnej metodiky na základe aktuálneho stavu porastu a ďalších viditeľných 

znakov trávnika. Potrebné doplňujúce údaje boli poskytnuté vedením klubu. Futbalový trávnik 

musí spĺňať technicko-herné parametre ako potrebnú hustotu, pevnosť, tlmenie nárazov, 

pružnosť, výšku a taktiež estetické parametre a zároveň musí spĺňať zdravotno-hygienické 

požiadavky. Aby spĺňal tieto všetky funkcie musia byť vytvorené ideálne podmienky. 

Kľúčovými faktormi sú mechanizačné vybavenie, starostlivosť, vhodné botanické zloženie 

porastu a závlaha. V pestovateľskej starostlivosti dosiahlo hlavné ihrisko pri všetkých 

hodnoteniach 18 bodov, tréningové ihrisko dosiahlo 14 bodov na jar, 15 bodov v lete a 14 bodov 

na jeseň z celkovo možných 28 bodov. Na základe zistených výsledkov možno hlavné futbalové 

ihrisko v priebehu celého hodnoteného obdobia označiť za „kvalitné“ a tréningové ihrisko za 

„priemerné“. Hlavné ihrisko v jarnom období sledovania bolo zložené zo základných 

trávnikových druhov, a to lipnice lúčnej (Poa pratensis) s priemernou pokryvnosťou 37,7 % a 

mätonohu trváceho (Lolium perenne), ktorého priemerná pokryvnosť bola 60,7 %, prázdne 

miesta tvorili 1,6 %. Tréningové futbalové ihrisko bolo v jarnom období poškodené hlavne v 

bránkovisku a v okolí stredového kruhu v dôsledku včasnej záťaže ihriska a to i verejnosťou. 

V letnom období bolo výraznejšie poškodenie trávnika hlavne v bránkovisku. Celková 

pokryvnosť ihrísk však ani v jednom z hodnotených termínov neklesla pod hranicu 90 %. Pre 

zlepšenie kvality je potrebné urobiť rozbory vegetačného substrátu a na ich základe zostaviť 

plán výživy, poprípade upraviť zrnitostné zloženie alebo utuženie substrátu, ktorého hodnoty v 

hĺbke 100 mm by mali byť 2 – 2,5 MPa. Na tréningovom ihrisku je nutné zredukovať výskyt 

burín použitím selektívneho herbicídu a to hlavne v letnom období, kedy bola zistená 

prítomnosť ďateliny plazivej (Trifolium repens) – v priemere 5,7 % a púpavy lekárskej 

(Taraxacum officinalis) – v priemere 6,2 % z pozorovanej plochy. Nedostatočne naostrené nože 

kosačky spôsobujú rozštiepenie koncov listov, ktoré bolo možné pozorovať na tréningovom 

ihrisku v jarnom období. Tie zasychajú a spôsobuje to celkový zhoršený vzhľad. V jesennom 

období sa tréningové ihrisko oplotilo, čo by mohlo nepriamo viesť k zlepšeniu stavu hlavne v 

jarnom období, nakoľko sa obmedzí zaťažovanie trávnika verejnosťou. 

 

Kľúčové slová: trávnik, futbalový trávnik, kvalita 
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DIVERZITA RASTLÍN A LIEČIVÉ DRUHY TURČIANSKEJ KOTLINY 

PLANT DIVERSITY AND MEDICINAL PLANTS OF THE TURIEC BASIN 
 

HROMADOVÁ Ľubomíra 

Katedra botaniky, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: lubkahromadova@gmail.com 

 

Región Turiec má vďaka rozmanitosti prírodných podmienok bohatú a dlhú históriu využívania 

rastlín v liečiteľstve, svetovo známi boli tiež turčianski olejkári. Cieľom práce bolo zaznamenať 

druhovú diverzitu vyšších rastlín na území Turca a zistiť zastúpenie a abundanciu 

najhodnotnejších druhov liečivých rastlín (na základe  databázy  „Plants for Future“). Počas 

floristického prieskumu v rokoch 2016 a 2018 bolo na vybraných lokalitách Turca (Dolná 

Štubňa, Rakša, Háj, Sklené) zaznamenaných 238 taxónov vyšších rastlín patriacich do 44 

čeľadí. Najpočetnejšie boli zastúpené čeľade Asteraceae a Rosaceae. Zo zistených druhov je 

jeden druh – Cerasus fruticosa Pall zaradený medzi ohrozené druhy (NT – blízko ohrozenia). 

Inváznych neofytov sa v danom území vyskytuje 7 druhov (2,94 %) a inváznych archeofytov 2 

druhy (0,84 %). Zdomácnené archeofyty sú zastúpené v najväčšom počte 32 druhov (13,45 %) 

a zdomácnené neofyty tvoria 4 druhy (1,68 %). Liečivých rastlín  s významnejšou medicínskou 

hodnotou sa na skúmaných lokalitách vyskytovalo 42 druhov, ktoré boli zaradené do 21 čeľadí, 

pričom najpočetnejšie boli zastúpené čeľade Asteraceae, Rosaceae a Lamiaceae. Najvyššou 

medicínskou hodnotou (4-5 bodov) sa vyznačovalo 6 druhov – Achillea millefolium L., Arctium 

lappa L., Dryopteris filix-mas L., Hypericum perforatum L., Symphytum officinale L. a Urtica 

dioica L. Zaznamenali sme rozdiely v zastúpení jednotlivých druhov liečivých rastlín  v 

závislosti na lokalite. Na lokalitách Rakša a Háj bolo zastúpenie jednotlivých druhov liečivých 

rastlín rovnomernejšie, zatiaľ čo na lokalitách Sklené a Dolná Štubňa situovaných v blízkosti 

agrocenóz prevládali druhy burinného charakteru. Najpočetnejšie zastúpeným druhom na 

všetkých sledovaných lokalitách bol Galium aparine L. (18,31 – 37,22 %). Zo zistených druhov 

liečivých rastlín, konkrétne z ich fytomasy, sa najviac spracováva vňať v podiele 34, 58 %, 

kvety (18,51 %), listy (14,81 %), koreň (12,35 %), ďalej podzemky (8,65 %), liečivé plody 

(6,17 %), stonky alebo ich časti (2,47 %), hľuza sa využíva iba pri Colchicum autumnale L. 

(1,23 %) a rastlinná šťava z Lactuca serriola L. (1,23 %). Na základe realizovaného prieskumu 

možno konštatovať, že na území Turčianskej kotliny aj v súčasnosti existujú vhodné lokality 

s vysokou diverzitou rastlinstva vhodné pre zber a využitie liečivých rastlín.  
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BIOCHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA NIEKTORÝCH 

RASTLINNÝCH ČASTÍ A VODY BREZY BRADAVIČNATEJ (BETULA 

PENDULA ROTH)  

BIOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF CERTAIN PLANT PARTS AND 

WATER OF THE SILVER BIRCH (BETULA PENDULA ROTH) 
 

KVAKOVÁ Michaela 

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kvakova.michaela@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo stanoviť niektoré skupiny biologicky aktívnych komponentov mladých 

a vyvinutých listov, samičích a samčích jahniad brezy bradavičnatej a ich antioxidačnú 

aktivitu. Pre experimenty sme vybrali dva stromy brezy bradavičnatej rastúcich na 

experimentálnej báze Botanickej záhrady na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Biochemické analýzy sme realizovali počas realizácie študijného pobytu v programe Erasmus 

v roku 2018 na Ústave chémie a biochémie na Mendelovej univerzite v Brne. Celkový obsah 

flavonoidov sme stanovili spektrofotometrom. V hodnotených vzorkách sme stanovili celkový 

obsah flavonoidov v rozsahu od 0,010 mmol RE/g v suchej hmote (vyvinuté listy 2 odber) do 

0,217 mmol RE/g (J3-samičie jahňady 2 zber). Celkový obsah polyfenolov sme stanovili 

v rozsahu od 65,697 mg GAE/g v suchej hmote (ML1- mladé nerozvinuté listy) do 246,104 mg 

GAE/g (J3-samičie jahňady 2 zber). Namerané hodnoty jednotlivých vzoriek obsahovali 

chlorofyl A, B a karotenoidy v rozsahu od 4,894mg/g do 25,205 mg/g. Obsah celkovej 

antioxidačnej kapacity bol v rozsahu od 2,713mmol/l do 589,680 mmol/l. Namerané hodnoty 

jednotlivých vzoriek obsahovali chlorofyl a, b a karotenoidy v rozsahu od 4,894mg/g do 25,205 

mg/g. Obsah celkovej antioxidačnej kapacity bol v rozsahu od 2,713mmol/l do 589,680 mmol/l. 

Získané poznatky v práci potvrdzujú významnú fytoterapeutickú hodnotu listov a jahniad brezy 

bradavičnatej, ktoré sa už stáročia využívajú nie len v rámci tradičnej medicíny ale aj v 

modernej farmakológií. 

 

Kľúčové slová: breza bradavičnatá, listy a jahňady, flavonoidy, polyfenoly, antioxidačná 

aktivita,   

Key words: Silver Birch, leaves, male and female catkins, flavonoids, polyphenols, antioxidant 
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VPLYV STIMULÁTORA RASTU ATONIK NA KVANTITU 

A KVALITU PRODUKCIE SLNEČNICE ROČNEJ 

(HELIANTHUS ANNUUS L.) 

IMPACT OF GROWTH STIMULATOR ATONIK ON QUANTITY 

AND QUALITY OF SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.) 

PRODUCTION 
 

MARAČKA Matej 

Katedra rastlinnej výroby, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xmaracka@uniag.sk 

 

Rastlinné stimulátory rastu predstavujú zlúčeniny, ktoré usmerňujú fyziologické procesy 

v rastlinách. Stimulátory rastu aplikované na poľné plodiny podporujú fotosyntézu, stimulujú 

rast rastlín, podporujú kvitnutie a chránia rastliny pred nepriaznivými poveternostnými 

podmienkami. Vytvára sa tak predpoklad pre vysoké a kvalitné úrody. V štúdii bol skúmaný 

vplyv foliárnej aplikácie stimulátora rastu Atonik na kvantitatívne (počet rastlín, počet úborov, 

priemer úboru, hmotnosť úboru, HTN, úroda nažiek) a kvalitatívne (obsah oleja v nažkách) 

parametre produkcie slnečnice ročnej. Poľný monofaktorový experiment bol realizovaný počas 

pestovateľskej sezóny 2018 v poľnohospodárskom subjekte Lúčnica, spol. s.r.o. Pokusná 

lokalita sa nachádza v teplej kukuričnej výrobnej oblasti. Parcela sa nachádza vo veľmi teplom, 

veľmi suchom a nížinnom klimatickom regióne s pôdnym typom černozem. V experimente bol 

zaradený hybrid P-64HE118 od spoločnosti PIONEER. Hybrid je stredne skorý s vysokým 

obsahom kyseliny olejovej, veľmi dobrou úrodou a zaraďuje sa medzi HO (high oleic) hybridy. 

Hybrid je tolerantný voči herbicídu EXPRESS® 50 SX. Atonik je rastlinný stimulátor, ktorého 

účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny (para-nitrofenolát sodný 3g/l, ortho-nitrofenolát 

sodný 2 g/l, 5-nitroguajakolát sodný 1 g/l). Výsledky experimentu ukázali, že vplyv foliárnej 

aplikácie stimulátora rastu Atonik na výšku úrody nažiek (4,17 t.ha-1) bol štatisticky preukazný 

(α = 0,01; P = 0,016). Nižšia úroda nažiek bola zaznamenaná na kontrolnom variante (3,72 

t.ha-1). Vplyv Atoniku na obsah oleja v nažkách bol štatisticky nepreukazný (α = 0,01; P = 

0,284). V štúdii bola hodnotená aj ekonomická efektívnosť (KEE = 5,61) foliárnej aplikácie 

Atoniku, na základe ktorej bolo zistené, že jeho aplikácia bola ekonomicky efektívna. Výsledky 

experimentu umožňujú konštatovať, že foliárnu aplikáciu Atoniku na porasty slnečnice ročnej 

je možné považovať za významný racionalizačný prvok technológie jej pestovania. 

 

Kľúčové slová: slnečnica ročná, Atonik, úrodotvorné prvky, úroda, olejnatosť 
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VÝVIN SAMIČIEHO GAMETOFYTU CRATAEGUS LINDMANII 

HRABĚTOVÁ 

DEVELOPMENT OF FEMALE GAMETOPHYTE CRATAEGUS LINDMANII 

HRABĚTOVÁ 
 

MÁČAJOVÁ Patrícia 

Katedra botaniky, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: macajovapatricia@gmail.com 

 

Crataegus lindmanii Hrabětová (hloh Lindmanov) patrí do čeľade Rosaceae podčeľade 

Spiraeoideae a subtribu Pyrinae. Zástupcovia rodu Crataegus ako aj ich príbuzní (rody 

Amelanchier, Cotoneaster, Malus ai.) sa vyznačujú viacerými spôsobmi rozmnožovania, akými 

je pohlavné a vegetatívne rozmnožovanie a apomixia. Poznanie spôsobov reprodukcie je 

dôležité pre zachovanie druhu, zvlášť pri ohrozených taxónoch, medzi ktoré na Slovensku patrí 

aj C. lindmanii. Cieľom práce bolo pomocou cytoembryologických metód objasniť vývin 

vajíčok a samičieho gametofytu C. lindmanii. Zistili sme, že v semenníku C. lindmanii sa 

pravidelne zakladajú dve vajíčka, ktoré sa počas vývinu stávajú anatropnými. Zrelé vajíčka sú 

bitegmické a krasinucelátne s rôzne dlhými pútkami a obturátorom. Vývin samičieho 

gametofytu začína objavením sa mnohobunkového archespóru v apikálnej časti vajíčka 

a pokračuje diferenciáciou materskej bunky megaspór – megasporocytu. Avšak počas ďalšieho 

vývinu samičieho gametofytu vo väčšine vajíčok dochádza k degenerácii megasporocytu alebo 

tetrády megaspór a v susedstve degenerovaných zvyškov sa objavujú apospórické iniciály 

v počte 8 – 9. Z dvoch alebo viacerých apospórických  iniciál sa neskôr diferencujú 

neredukované apospórické zárodočné miešky s rôznym stupňom organizácie. Zvyčajne iba dva 

apospórické zárodočné miešky sú dobre vyvinuté, obsahujúce vajcový aparát a polárne jadrá. 

Antipódy v čase zrelosti zárodočných mieškov nie sú prítomné. Hoci zárodočné miešky s 

dvoma polárnymi jadrami sú bežné, dva zárodočné miešky obsahovali tri polárne jadrá a jeden 

zárodočný miešok štyri polárne jadrá. Okrem vajíčok obsahujúcich dva vyvinuté zárodočné 

miešky, boli vo vajíčkach tiež prítomné viacjadrové neorganizované zárodočné miešky ako 

aj zárodočné miešky s menším počtom jadier ako pri zrelých zárodočných mieškoch. 

Euspórické (redukované) zárodočné miešky sa vyskytovali iba v skorých fázach 

megagametogenézy, avšak v ďalšom vývine spravidla nepokračovali. Z celkového počtu 

analyzovaných vajíčok, vyše 90 % obsahovalo aposporické zárodočné miešky. Počiatočné fázy 

vývinu endospermu a embrya boli zaznamenané iba v jednom zo zárodočných mieškov vajíčka 

a to v nižšie postavenom vajíčku, zatiaľ čo druhé vajíčko sa ďalej nevyvíjalo. 

Z cytoembryologického štúdia samičieho gametofytu Crataegus lindmanii vyplýva, že 

dominantným spôsobom vzniku samičieho gametofytu je vývin zárodočných mieškov 

z neredukovaných apospórických iniciál (apomixia).  

 

Kľúčové slová: Crataegus lindmanii, samičí gametofyt, apomixia 
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VPLYV STRESOVÝCH A INTENZIFIKAČNÝCH FAKTOROV NA 

ÚRODU A KVALITU ZRNA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ 

THE EFFECT OF STRESS AND INTENSIFICATION FACTORS ON THE 

YIELD AND QUALITY OF WHEAT 
 

SAMUEL Michal 

Katedra rastlinnej výroby, FAPZ SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xsamuel@uniag.sk; Eva.Candrakova@uniag.sk 

 

Na experimentálnej báze Dolná Malanta bol založený polyfaktorový pokus s pestovaním 

pšenice letnej formy ozimnej v rokoch 2014/2015 až 2016/2017. Lokalita sa nachádza 

v kukuričnej výrobnej oblasti v nadmorskej výške 175 m. Pôda je hlinitá hnedozem. Po 

predplodine, ďateline lúčnej, bola vysiata odroda Bertold, ktorá je stredne skorá, stredného 

vzrastu. Skúmané boli dva spôsoby obrábania pôdy: K – konvenčné obrábanie (stredne hlboká 

orba do 0,25 m) a M – minimalizačné obrábanie (tanierovanie do 0,15 m). V každom spôsobe 

obrábania pôdy boli tri varianty hnojenia náhodne usporiadané s cieľom eliminovať 

heterogenitu pôdy: H1 – kontrola bez hnojenia; H2 – racionálne hnojenie priemyselnými 

hnojivami (plánovaná úroda zrna 6 t.ha-1); H3 – racionálne hnojenie priemyselnými hnojivami 

a zapracovanie pozberových zvyškov. Živiny boli doplnené na základe rozborov pôdy. Dusík 

sa aplikoval vo forme liadku amónneho s vápencom, fosfor vo forme 18 % superfosfátu 

a draslík vo forme 60 % draselnej soli. Pre vyhodnotenie významnosti jednotlivých faktorov na 

sledované parametre bola použitá viacfaktorová analýza rozptylu (ANOVA). Rozdiely medzi 

variantmi boli posúdené Tukey testom s minimálnou hladinou významnosti α 0.05 a α 0.01. 

Úroda zrna aj slamy pšenice bola vysokopreukazne ovplyvnená podmienkami ročníka. 

Najvyššia úroda zrna bola v roku 2016/2017 (6,35 t.ha-1) spolu s úrodou slamy (9,50 t.ha-1) a 

najnižšia v roku 2014/2015 (5,17 t.ha-1) a úrodou slamy (7,26 t.ha-1). Podmienky ročníka 

vysokopreukazne ovplyvnili hmotnosť tisíc zŕn a počet klasov na jednotke plochy. Najmenej 

priaznivé hodnoty boli v roku 2016. Najviac klasov na m2 (564 ks) bolo v roku 2015 spolu 

s najvyššou HTZ (48,33 g). Najmenej priaznivé hodnoty boli zaznamenané v roku 2016. 

Spôsoby obrábania pôdy sa prejavili iba na úrode slamy a HTZ. Najviac slamy (9,58 t.ha-1) bolo 

po minimalizačnej príprave pôdy, ale najvyššia HTZ (44,80 g) bola po príprave pôdy 

konvenčnou technológiou. Z variantov hnojenia preukazne najnižšia úroda zrna (4,89 t.ha-1) 

a úroda slamy (7,61 t.ha-1) bola v kontrolnom variante. Najvyššia úroda zrna (6,16 t.ha-1) 

a slamy (9,42 t.ha-1) bola na variante H3, kde okrem priemyselných hnojív boli zaorané aj 

pozberové zvyšky predplodiny. Aplikácia priemyselných hnojív vo variante H2 a spolu aj 

s pozberovými zvyškami vo variante H3, vysokopreukazne ovplyvnili počet klasov na m2 

a HTZ. Najviac klasov bolo vo variante H3 (594 ks.m-2) a najmenej na kontrolnom variante 

(487 ks.m-2). HTZ bola najvyššia vo variante H2 (44,72 g) a najnižšia vo variante H1 (43,76 g). 

Všetky skúmané faktory vplývali aj na kvalitu zrna pšenice. Hodnotili sme obsah lepku. Podľa 

STN sa vyžaduje obsah mokrého lepku v zrne pšenice nad 25 %. Preukazne najvyššia hodnota 

obsahu lepku bola dosiahnutá v roku 2017 (25,01 %), ale najmenej priaznivá bola v roku 2016 

(23,35 %). Preukazný rozdiel bol zaznamenaný v prospech konvenčnej prípravy pôdy (24,73 

%) oproti minimalizačnej príprave (24,16 %), pričom nedosiahol normované hodnoty. Vo 

variantoch hnojenia bol vysokopreukazne najvyšší obsah lepku vo variante H3 (24,93 %).   
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ZHODNOTENIE PORASTOV LUCERNY SIATEJ A ICH KVALITA VO 

VYSOKOŠKOLSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM PODNIKU SPU, 

S.R.O., FARMA ŽIRANY 

EVALUATION OF ALFALFA AND THEIR QUALITY IN THE 

UNIVERSITY AGRICULTURAL ENTERPRISE SPU, S.R.O., ŽIRANY 

FARM 

 

SZÓRADOVÁ Monika 

Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, 

Nitra, e-mail: szoradova.monika@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo zhodnotiť produkčné a vybrané kvalitatívne ukazovatele lucerny siatej 

(Medicago sativa L.) vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU Kolíňany s.r.o., 

farma Žirany v roku 2018. Objektom nášho pozorovania boli tri parcely lucerny siatej a to 

parcela Za vápenkou, Pod lesom a Za školou v treťom úžitkovom roku. Počas experimentu sa 

realizovali spolu 4 kosby. V rámci kosieb sme zisťovali hmotnosť suchej nadzemnej fytomasy. 

Zo získanej vysušenej nadzemnej fytomasy sme zisťovali v jednotlivých kosbách a na 

jednotlivých parcelách vybrané kvalitatívne ukazovatele suchej nadzemnej fytomasy. 

Stanovoval sa obsah celkovej vlákniny (%) a obsah minerálnych látok (N, P, K, Ca, Na a Mg v 

g.kg-1). Zhodnotením hmotnosti suchej nadzemnej fytomasy sme zistili, že produkcia lucerny 

siatej sa každou kosbou znižovala. V prvej kosbe sme zistili štatisticky preukazne najvyššiu 

produkciu v porovnaní s ostatnými kosbami. Produkcia v termíne druhej kosby bola preukazne 

vyššia ako tretia a štvrtá kosba, no preukazne nižšia ako prvá kosba. Rozdiely v produkcii medzi 

treťou a štvrtou kosbou boli štatisticky nepreukazné. Štatisticky preukazne najvyššiu produkciu 

sme zistili na parcele Pod lesom. V analyzovaných vzorkách mala nepreukazne najvyšší obsah 

vlákniny parcela Pod lesom a najnižší obsah parcela Za vápenkou. Analýzou chemického 

zloženia suchej nadzemnej fytomasy sme zistili, že minerálne látky v suchej nadzemnej 

fytomase majú kolísavý obsah a teda nemôžeme s určitosťou povedať, že ich obsah sa každou 

kosbou znižuje alebo zvyšuje. Na parcele Za školou sme v priemere za štyri kosby zistili 

najvyšší obsah dusíka, vápnika a sodíka v suchej nadzemnej fytomase. Obsah sodíka bol 

štatisticky preukazne najvyšší na parcele Za školou v porovnaní s ostatnými parcelami. V 

priemere štyroch kosieb sme na parcele Pod lesom sme v zistili najvyšší obsah fosforu a draslíka 

v suchej nadzemnej fytomase v porovnaní s ostatnými parcelami. Obsah draslíka bol štatisticky 

preukazne najvyšší na parcele Pod lesom v porovnaní s ostatnými parcelami. 
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MONITORING VÝSKYTU LIEČIVÝCH RASTLÍN V EXTRAVILÁNE 

NOVEJ BANE 

OCCURRENCE OF MEDCINAL PLANTS IN NOVÁ BAŇA REGION 
 

TRNKOVÁ Patrícia 

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 

949 76, Nitra 

e-mail: patricia.trnkova93@gmail.com 

 

Liečivé rastliny sú neoddeliteľnou súčasťou histórie ľudstva. Z pokolenia na pokolenie, 

z generácie na generáciu sa odovzdávali znalosti a skúsenosti týkajúce sa liečivých rastlín. 

Neustála pozornosť je týmto druhom venovaná aj v súčasnosti. Problematika výskytu 

a využívania liečivých rastlín sa stáva trendom, o ktorý je v poslednom období medzi 

obyvateľstvom zvýšený záujem. Predkladaná práca sa preto zameriava na charakteristiku, 

rozdelenie významných druhov liečivých rastlín vyskytujúcich sa vo voľnej prírode Slovenska. 

Ťažiskovú časť práce tvorí terénny prieskum realizovaný v roku 2018 na šiestich lokalitách 

v extraviláne Novej Bane, ktorého výsledkom je popis nájdených liečivých druhov rastlín, 

lokalizácia a určenie ich rozlohy. V extraviláne Novej Bane bolo v roku 2018 zaznamenaných 

desať druhov voľne rastúcich liečivých rastlín: púpava lekárska – (Taraxacum officinale Web.), 

podbeľ liečivý – (Tussilago farfara L.), prvosienka jarná – (Primula veris L.), slivka trnková – 

(Prunus spinosa L.), dúška materina – (Thymus serpyllum L.), medvedí cesnak – (Allium 

ursinum L.), fialka voňavá – (Viola odorata L.), bôľhoj lekársky – (Anthyllis vulneraria L.), 

hluchavka purpurová – (Lamium purpureum L.), sedmokráska obyčajná – (Bellis perennis L.). 

Výsledky terénneho prieskumu potvrdzujú slovenské a zahraničné štúdie o výskyte 

sledovaných liečivých rastlín. Najpočetnejšie spoločenstvá tvorili druhy púpava lekárska, 

vyskytujúca sa na medziach, poliach, lúkach, pasienkoch, popri cestách a dúška materina, ktorá 

preferuje stanovištia s ľahkými, priepustnými piesočnatými pôdami a slnečné stráne. Minoritné 

spoločenstvá tvoril druh podbeľ liečivý, lokalizovaný iba na jednom stanovišti, Nová Baňa – 

Šuflek, pozdĺž vodného toku. Výsledky monitoringu je možné využiť ako základ pre podobné 

floristické prieskumy liečivých druhov rastlín v danej lokalite. 

 

Kľúčové slová: liečivé rastliny, monitoring, Nová Baňa, výskyt 
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HODNOTENIE VYBRANÝCH ZNAKOV GENOFONDU VOĽNE 

RASTÚCICH FORIEM OSTRUŽINY MALINOVEJ RUBUS IDAEUS L. 

THE EVALUATION OF SELECTED CHARACTERS OF THE GENETIC 

RESOURCES OF WILD FORMS RED RASPBERRY RUBUS IDAEUS L. 
 

VESELÁ Miroslava  

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: mirkavesela233@gmail.com 

 

Práca bola zameraná na hodnotenie variability vybraných kvantitatívnych znakov, stanovenie 

antioxidačnej aktivity mrazených plodov a senzorickú analýzu konzervovaného ovocia 

genofondu voľne rastúcich rastlín ostružiny malinovej (Rubus ideaus L.). Experimentálny 

materiál predstavovali plody a listy ostružiny malinovej z regiónu Bardejov a okolie. Spolu 

bolo hodnotených 7 rastlín z nadmorských výšok 380 (2 vzorky), 455 (2 vzorky) a 3 vzorky z 

nadmorskej výšky 330 m n. m. Cieľom experimentu bolo posúdiť variabilitu vybraných znakov 

plodov a listov, a posúdiť vzťahy medzi znakmi plodov, vyhodnotiť kvalitu konzervovaných 

plodov (Navrhnúť klasifikátor pre hodnotenie konzervovaných plodov ostružiny malinovej) a 

stanoviť antioxidačnú aktivitu v mrazených vzorkách plodov. Na základe hodnotenia výsledkov 

jednoročného pokusu boli získané nasledujúce výsledky: Variabilita hmotnosti plodov voľne 

rastúcich rastlín ostružiny malinovej bola v rozmedzí od 0,74 do 1,44 gramov, variabilita šírky 

plodu sa pohybovala od 80,0 do 10,2 mm, priemerná výška plodov dosahovala hodnôt od 69,0 

do 10,6 mm. Pri dĺžke listov bola stanovená variabilita od 5,64 do 10,34 cm s priemerom 7,60 

cm, pri šírke vrchného lístka kolísali priemerné hodnoty od 3,11 do 6,07cm s priemerom 

4,47cm. Medzi hodnotenými znakmi hmotnosť a šírka plodu bol stanovený tesný korelačný 

vzťah r = 0,964 (v rámci druhu R. ideaus) pre spoločné hodnotenie vzoriek. Najtesnejší vzťah 

bol stanovený medzi hmotnosťou a šírkou plodu pri vzorke číslo 6 (r = 0,881). Podmienke 

lineárnej závislosti medzi znakmi hmotnosť plodu a šírka plodu najlepšie vyhovovali pri 

vzorkách č. 2 a 6. Pri hodnotení všetkých vzoriek ostružiny malinovej boli dosiahnuté vysoké 

hodnoty koeficientov determinácie R2  = 0,9284 (plod) a 0,766 (list). Antioxidačná aktivita 

bola pri hodnotených vzorkách závislá na geografických podmienkach, pri čom najvyššia bola 

zaznamenaná pri rastlinách v nižšej nadmorskej výške (vzorka 7 vo vode 54,13% a v 

metylalkohole 72,80%). V senzorickej analýze bola dosiahnutá najvyššia suma počtu bodov pri 

vzorke  6, (110,5 priemerného bodu). V hodnotení boli zistené štatisticky významné rozdiely 

medzi deviatimi znakmi, vzhľad kompótu, farba ovocia, vzhľad plodov, tvar a veľkosť plodov, 

čírosť nálevu, konzistencia ovocia, chuť nálevu, chuť ovocia a celková chuť kompótu. 

Nejmenšie rozdiely medzi hodnotiteľmi boli dosahované pri troch hodnotených znakoch: 

vzhľad kompótu, vzhľad plodov a konzistencia ovocia, ktoré umožnili najlepšie diferencovať 

kvalitu konzervovaného ovocia voľne rastúcich foriem ostružiny malinovej. Získané výsledky 

môžu byť využité pri ďalšom štúdiu znakov a vlastností voľne rastúcich druhov rastlín a pri 

návrhu systému hodnotenia senzorických vlastností konzervovaného bobuľového ovocia.  

 

Kľúčové slová: ostružina malinová, plod, kvalita, antioxidačná aktivita 
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BIOLOGICKÁ OCHRANA ČUČORIEDKY KANADSKEJ (VACCINIUM 

CORYMBOSUM) 

BIOLOGICAL PROTECTION OF BLUEBERRY (VACCINIUM 

CORYMBOSUM) 

 
BUČEKOVÁ Patrícia 

Katedra environmentalistiky a zoológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra e-

mail: kez@uniag.sk 

 

Cieľom práce je popísať biologickú ochranu čučoriedkových plantáží v Kanade, s využitím 

sokoliarsky vedených dravých vtákov. Táto metóda ochrany je v našej krajine málo rozšírená 

a známa, preto naši sokoliari vykonávajú ochranu v zahraničí (Kanada, Poľsko, Dánsko a Česká 

republika). Na plantážach bola pestovaná čučoriedka kanadská (Vaccinium corymbosum). 

Najväčšie škody spôsobuje druh Turdus migratorius. Výcvik dravcov bol realizovaný v roku 

2018 a spočíva: z dôvodu letovej a váhovej kondície je nutné dravé vtáky trénovať 14 dní. 

Výcvik začína ráno o 6.00 hod. na farme, prichystané sú posedy a miesta na odpočinok. 

Z dôvodu vysokých teplôt dravce nelietajú v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod. K  výcviku sa 

používajú vábitka na tyči, ich výhodou je, že cez vysoké kry čučoriedok môže sokoliar dravce 

privolať späť. Po dvoch týždňoch sú dravce dostatočne rozlietané a sú v dobrej letovej kondícii. 

Voľba druhu dravca závisí od priestoru, v ktorom sa bude ochrana vykonávať, aby sa predišlo 

zraneniu dravca. Na čučoriedkových farmách sú najvhodnejšie dravce vysokého letu (Falco 

cherrug, Falco peregrinus, Falco rusticolus). Čučoriedková farma sa nachádzala v oblasti rieky 

Fraser (Kanada) a bola rozdelená do 10 podoblastí, samotné rozdelenie záviselo od kvality 

dravca a sokoliara. Ochranu zabezpečovali 4 sokoliari, každý s dvoma až troma dravcami. 

Doba najväčšieho náletu predovšetkým druhu Turdus migratorius a ďalších bobuložravých 

vtákov závisela od dennej teploty a fázy dňa. Pri vysokých teplotách škodcovia na plantáže za 

potravou nelietali, naopak pri priaznivých teplotách boli plantáže nalietavané drobnými 

spevavcami počas celého dňa. Ochrana plantáží trvala 14 týždňov. Možno konštatovať, že prvé 

dva týždne ochrany predstavovali pokles náletu škodcov o 5 %, postupne sa percento úspešnosti 

zvyšovalo. Na konci ochrany bolo pozorované iba necelé 1 % škodcov a škody na plantážach 

boli zanedbateľné v porovnaní pred začiatkom ochrany, kedy škody dosahovali aj 50 %. Počet 

útokov dravých vtákov sa menil v závislosti najmä od počasia. Za chladnejších dní boli 

spevavce neodbytné a častými náletmi sa pokúšali potravu získať. Dravce boli vo vzduch 

takmer 20-krát za deň. Biologická ochrana pomocou dravých vtákov je práca, ktorá sa musí 

vykonávať intenzívne, správne počas celých dní, ale len v prípade, že sa robí poriadne sú 

výsledky jednoznačné. V rámci ochrany sú dnes známe aj iné metódy, ako plašiče vtáctva, 

akustické plašiče, ale ako už býva známe príroda si cestu nájde a preto nemá v praxi veľké 

výsledky.  
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UDRŽANIE TRADIČNÝCH HODNÔT OBYVATEĽSTVA A 

VIDIECKEJ KRAJINY V OBCI BREHY 

MAINTENANCE OF THE TRADITIONAL VALUES OF THE 

POPULATION AND COUNTRYSIDE IN BREHY VILLAGE 

 

HERKO Daniel 

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 

949 76, Nitra 

e-mail: xherko@uniag.sk 

 

Dlhodobé pôsobenie človeka na okolité územie ovplyvnilo vznik typickej vidieckej krajiny. 

Hodnotami tejto krajiny je ekologicky vyvážená príroda. Pod tým si predstavujeme čisté vodné 

toky a vzduch, lesy plné zveriny a vtáctva, vzácne druhy rastlín a živočíchov, lesy a ľudské 

obydlia v súlade s okolitou prírodou. To podmieňuje vidiecky spôsob života, spôsob obživy a 

stále živé tradície a zvyky obyvateľstva. Práve tieto tradičné hodnoty vidieka sú dôvodom na 

ich ochranu a zveľaďovanie. Sú vzácne, výnimočné a niekde žiaľ aj ojedinelé. Práca je analýzou 

a hodnotením udržateľnosti tradičných hodnôt života obyvateľov a vidieckej krajiny v obci 

Brehy s poukázaním na ich význam a spôsob ich uchovávania. Súčasne sa venuje rozvoju obce 

Brehy, spoločenstiev pôsobiacich v obci a obyvateľov. Obec Brehy sa nachádza v pohorí 

Štiavnických vrchov, v oblasti Horného Tekova. Do roku 1996 spadala obec pod správu mesta 

Nová Baňa. Nedostatok poľnohospodárskej pôdy, lúk i pasienkov nútil Brežanov hľadať iné 

existenčné zdroje. Hlavne hrnčiarstvo, ale aj povozníctvo, drevorubačstvo, uhliarstvo a 

priekupníctvo patrili k ich základným zdrojom obživy. Usilovnosť a húževnatosť je 

charakteristickou črtou obce Brehy, ktorá si do súčasnej doby zachováva svoj dedinský ráz 

a uvedomuje si význam svojich ľudových zvykov a tradícií. Práca skúma súčasný stav 

udržiavania zvykov a tradícíí v obci a tiež jediné zachované a udržiavané remeslo na dedine – 

hrnčiarstvo. Na základe dosiahnutých poznatkov je možné konštatovať, že obec Brehy vyvíja 

snahu udržiavať kultúru, tradície a zvyky obyvateľstva. Obec každoročne usporadúva podujatia 

zamerané práve na šírenie povedomia o tradíciách, zvykoch a remeslách, najväčším je 

každoročne v auguste usporadúvané podujatie – Brežské remeselné dvory. 
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SLEDOVANIE ŤAŽKÝCH KOVOV VO VODÁCH AKO UKAZOVATEĽ 

HYGIENICKÝCH RIZÍK V LOKALITE NITRA-STARÉ MESTO 

MONITORING OF HEAVY METALS IN DRINKING WATERS AS 

HYGIENIC INDICATOR IN LOCATION NITRA- STARÉ MESTO 
 

HORVÁTHOVÁ Patrícia 

Katedra pedológie a geológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kpg@uniag.sk 

 

Cieľom práce bolo stanovenie ťažkých kovov pomocou analytického prístroja ECAflow (Istran, 

Slovensko) vo vodách určených ku priamej konzumácii na lokalite Nitra – Staré mesto a vôd 

určených na závlahy v lokalite Komjatice. Z hľadiska výživy ľudí je potrebné krátkodobo a 

dlhodobo sledovať vody z vodných recipientov, ako aj technologicky upravené vody. Jedným 

zo sledovaných ukazovateľov monitoringu (podľa legislatívy) sú ťažké kovy a polokovy. 

Stanovením ďalších ukazovateľov (pH, vodivosť a i.) môžeme predpovedať mobilitu, 

biodostupnosť a potenciálnu toxicitu kovov voči mikro(organizmom) vrátane dopadov na 

ľudské zdravie. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že v lokalite Nitra – Staré Mesto neboli 

legislatívou prekročené limity ťažkých kovov (Zn, Cd, Pb a Cu) vo vode určenej k priamej 

konzumácii. Odobraté vody určené na závlahy so záujmovej lokality Komjatice, taktiež 

neprekročili hodnoty stanovené zákonom. Avšak, zaujímavé rozdiely boli sledované v priamej 

časovej závislosti obsahu zinku vo vodách určených ku konzumácii (Nitra – Staré Mesto). Vo 

vzorkách odoberaných pri prvom odpustení v skorých ranných hodinách boli hodnoty 

sledovaných prvkov (najmä zinku) až 50 násobne vyššie v porovnaní so vzorkami odoberanými 

v neskoršej časovej perióde.  

 

Kľúčové slová: ťažké kovy, vody určené k priamej spotrebe, ľudské zdravie  
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POČETNOSŤ JELENEJ ZVERI A VPLYV ROČNÉHO OBDOBIA NA 

AKTIVITU JELEŇA LESNÉHO V REGIÓNE BÁNOVCE NAD 

BEBRAVOU 

THE NUMBER OF POPULATION OF RED DEER AND THE IMPACT OF 

THE SEASON ON THE ACTIVITY OF RED DEER IN THE REGION 

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
 

HOSTAČNÁ Mária 

Katedra environmentalistiky a zoológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: mariahostacna@gmail.com 

 

Cieľom práce je porovnanie aktivity jelenej zveri počas zmeny ročných období a hodnotenie 

početnosti populácie jeleňa lesného. Početnosť jelenej zveri sa hodnotila v rokoch 2009 – 2016 

v regióne Bánovce nad Bebravou, ktoré ležia na úpätí Strážovských vrchov v údolí rieky 

Bebravy  v nadmorskej výške 216 m. V okolí je množstvo bukových, dubových a borovicových 

lesov, obraz kraja dopĺňajú lúky, polia a sady. Vyskytuje sa tu veľa druhov vzácnych rastlín a 

živočíchov, lesnej a poľnej zveri, sú tu bohaté lovné revíry. V ďalšej časti je uvedená početnosť 

populácie v regióne. Na základe získaných výsledkov vyplýva, že v sledovanom období v 

uvedenej lokalite sa počet jelenej zveri zvyšuje. Z uvedeného dôvodu sa loví viac jedincov, aby 

sa veľkosť populácie udržala v normovanom stave. V práci je hodnotený vplyv ročného obdobia 

a klimatických podmienok vybraného regiónu na správanie jelenej zveri. V porovnaní s rokmi 

2009 – 2015 bol v roku 2016 v danom regióne zaznamenaný najvyšší počet odstrelených 

jedincov. Od roku 2009 do 2016 táto hodnota vzrástla o 324 ks jelenej zveri. V porovnaní s 

okolitými regiónmi, Bánovce nad Bebravou mali najviac odstrelov za posledné roky. Pri 

hodnotení vplyvu ročného obdobia a klimatických podmienok vybraného regiónu na správanie 

jelenej zveri sa zistilo, že aktivita jelenej zveri je najvýraznejšia na jeseň, hlavne v mesiaci 

septembri, kedy prebieha obdobie ruje, ktoré trvá približne do polovice mesiaca októbra. 

Priebeh ruje je výrazne ovplyvňovaný zmenou poveternostných podmienok v danom ročnom 

období. Ďalšími dôležitými etapami v živote jelenej zveri je zhadzovanie parožia 

(najaktívnejšie v mesiaci marec) a rodenie mláďat (v priebehu mesiaca máj). 
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EFEKTÍVNOSŤ REGULÁCIE ZABURINENOSTI NA 

POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE TATRY V SPIŠSKEJ BELEJ 

EFFECTIVENESS OF WEED CONTROL AT THE AGRICULTURAL 

COOPERATIVE TATRAS IN SPIŠSKÁ BELÁ 
 

NEUPAUER Jakub 

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, FAPZ SPU v Nitre, Trieda Andreja 

Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: jakubneupauer@gmail.com 

 

Cieľom predkladanej práce bolo zhodnotiť reguláciu zaburinenosti v porastoch ľuľka 

zemiakového (Solanum tuberosum L.) počas rokov 2017 a 2018 na Poľnohospodárskom 

družstve Tatry v Spišskej Belej. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce buriny v porastoch ľuľka 

zemiakového patria druhy: pýr plazivý (Elytrigia repens (L.) DESV.), lipkavec obyčajný 

(Galium aparine L.), mrlík biely (Chenopodium album L.). V menšej miere sa v porastoch 

vyskytujú druhy burín ako: pichliač roľný (Cirsium arvense (L.) SCOP.), ovos hluchý (Avena 

fatua L.), láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus L.) a ľuľok čierny (Solanum nigrum L.). 

Buriny odčerpávajú z pôdy vodu a živiny, ktoré by mohli prijať pestované plodiny, zmenšujú 

priestor pre rast plodín, zachytávajú svetlo a často sú rezervoárom chorôb a škodcov kultúrnych 

rastlín. V roku 2017 družstvo pestovalo ľuľok zemiakový na dvoch parcelách – „Belanské“  

a „Dlhá Medza, v roku 2018 na troch parcelách – „Colš“, „Vyšný Zákrut“ a „Za Jarečkom“. 

Regulácia zaburinenosti sa realizovala výlučne chemickými prípravkami. Na každej parcele 

boli spočítané buriny pred aplikáciou herbicídov a pred aplikáciou desikantov. Úspešnosť 

regulačných zásahov bola vypočítaná Abotovým vzorcom. V roku 2017 bola lepšia účinnosť 

chemickej regulácie burín na parcele „Dlhá Medza“. Účinnosť herbicídnej ochrany na parcele 

bola 91,05%, čím sa zaraďuje medzi dobré účinnosti herbicídov. Na parcele „Dlhá Medza“  

boli aplikované preemergentné prípravky Sencor Liquid, s účinnou látkou metribuzin, 

a Command 36 CS, s účinnou látkou clomazone. V roku 2018 bola najvyššia účinnosť 

chemickej regulácie burín na parcele „Za Jarečkom“, na ktorej bola úspešnosť regulačných 

zásahov 89,94% a slovne hodnotená ako dostatočná. Na tejto parcele bol aplikovaný herbicíd 

Garland Forte s účinnou látkou propaquizafop. Úspešnosti regulácií na ďalších parcelách boli 

v intervale od 86,93 do 85,08%. Štatistickou metódou však nebol preukázaný rozdiel  

medzi jednotlivými spôsobmi regulácie, potvrdili sme hypotézu H0 a odmietli hypotézu H1. 

Medzi jednotlivými parcelami bol vysoko preukazný rozdiel v počtoch burín. Návrh možných 

opatrení na zníženie zaburinenosti spočíva v zmene predplodiny na pohánku jedlú (Fagopyrum 

esculentum Moench.), pridanie mechanickej operácie po založení porastu a efektívnejšie 

striedanie herbicídov. Z hľadiska možného vytvorenie rezistencie voči často používanej účinnej 

látke, je nutné účinné látky striedať, podľa toho, na ktoré miesto na rastline pôsobia.  

Často využívanou účinnou látkou na Poľnohospodárskom družstve Tatry bol propaquizafop, 

 ktorý inhibuje acetyl CoA a preto by sa mohol striedať s účinnou látkou quizalofop-p-tefuryl, 

ktorý inhibuje syntézu lipidov. Účinná látka metribuzin (inhibítor fotosystému II.) by sa mohla 

striedať s preemergentnou aplikáciou herbicídov s účinnou látkou aclonifen (inhibítor 

biosyntézy karotenoidov) a postemergentnou aplikáciou herbicídov s účinnou látkou 

pendimethalin (inhibítor stavby mikrotubulov). 

 

Kľúčové slová: ľuľok zemiakový, buriny, regulácia zaburinenosti, herbicídy 

Key words: potato, weeds, weed control, herbicides 

 

Školiteľ: doc. Ing. Štefan Týr, PhD.  



XXV. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV FAPZ  

25. apríl 2019 

32 

 

VYHODNOTENIE POPULÁCIE MEDVEĎA HNEDÉHO (URSUS 

ARCTOS) POČAS DEKÁDY NA SLOVENSKU A ŠKODY NÍM 

SPÔSOBENÉ 

EVALUATION OF BROWN BEAR (URSUS ARCTOS) POPULATION 

DURING THE DECADE IN SLOVAKIA AND DAMAGE CAUSED BY IT 
 

PAVÚKOVÁ Denisa 

Katedra environmentalistiky a zoológie, FAPZ SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76, 

Nitra 

e-mail: kez@uniag.sk 

 

Cieľom práce je vyhodnotiť populáciu medveďa hnedého na Slovensku, za obdobie rokov 2008 

až 2017, s následným vyhodnotením a vyčíslením škôd, ktoré modelový druh spôsobil 

v poľnohospodárstve. Tieto škody sú výsledkom činnosti početnej populácie medveďa 

hnedého. Jedná sa predovšetkým o škody spôsobené na hospodárskych zvieratách, včelstvách, 

poľnohospodárskych plodinách a majetku. Výskum bol realizovaný v rámci spolupráce 

s Národným lesníckym centrom Zvolen. Medveď hnedý sa v minulosti vyskytoval v celej 

Európe. Z mnohých častí vymizol ako následok rastu ľudskej populácie, zásahom človeka do 

lesa, intenzívnym poľnohospodárstvom, ale aj jeho nadmerným lovom. Aj na Slovensku boli 

medvede takmer vyhubené. V 20-tych rokoch minulého storočia ich na našom území žilo už 

len niekoľko desiatok, preto bola v roku 1 932 vyhlásená jeho celoročná ochrana. V súčasnosti 

sa odhaduje, že na Slovensku sa početnosť populácie medveďa pohybuje od 2400 do 2500 

jedincov, vrátane mláďat. Práca popisuje vývoj stavu populácie medveďa hnedého na 

Slovensku za posledných desať rokov, s finančným vyčíslením jednotlivých škôd, ktoré 

v slovenskom poľnohospodárstve tento druh spôsobil. Hlavnou myšlienkou bolo zistiť či 

existuje vzťah medzi týmito dvoma javmi. Najmenší počet jedincov bol zaznamenaný v roku 

2008, kedy populácia medveďa hnedého predstavovala 1939 jedincov a spôsobila  celkovo 816 

škôd v hodnote 99 234 €. Zaujímavé je, že v roku 2 009 bola populácia takmer rovnako veľká, 

zistených bolo 1 940 jedincov no množstvo škôd kleslo takmer o polovicu na 483 v celkovej 

hodnote 77 960 €. Nasledoval postupný nárast populácie až do roku 2012 kedy bol odhadovaný 

počet medveďov na našom území 2 080 jedincov a množstvo vzniknutých škôd 576 v celkovej 

hodnote 82 593 €. V období rokov 2013 -2015 bol zaznamenaný pokles stavu populácie na 

počet jedincov 2 011 s množstvom vzniknutých škôd 515 v celkovej hodnote 93 960€ . Od roku 

2015 do roku 2016 došlo k výraznému nárastu populácie na 2 235 jedincov no množstvo škôd 

ostalo ako aj predchádzajúci rok a to 515. Tieto škody však spôsobili finančné straty v celkovej 

hodnote až  134 132 €. V súčasnosti odhadujeme veľkosť populácie na 2 400 -2 500 jedincov. 

Posledné presné meranie populácie sa uskutočnilo v roku 2017 keby bol stav populácie 

medveďa hnedého 2 441 jedincov a počet škôd 624  v celkovej hodnote 141 227 €. Výskumom 

sa zistilo, že nárast alebo pokles veľkosti populácie nemá vplyv na množstvo vzniknutých škôd 

a ich finančné ohodnotenie v danom roku. 

 

Kľúčové slová: medveď hnedý, populácia, poľnohospodárstvo, škody 

Key words: brown bear, population, agriculture, damage 

 

Školiteľ: doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD. 

 

  



XXV. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV FAPZ  

25. apríl 2019 

33 

 

VÝSKYT A AKTIVITA LYKOŽRÚTA SMREKOVÉHO (IPS 

TYPOGRAPHUS) V OBLASTI NÍZKYCH TATIER 

OCCURRENCE AND ACTIVITY OF SPRUCE BARK BEETLE (IPS 

TYPOGRAPHUS) IN THE LOW TATRAS REGION 

 
PETROVIČOVÁ Táňa 

Katedra environmentalistiky a zoológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kez@uniag.sk  

 

V práci sa pozornosť venovala výskytu a aktivite lykožrúta smrekového v oblasti Nízkych 

Tatier ako podkôrového hmyzu, škodcu lesov a lesného hospodárstva. Na základe získaných 

výsledkov vyplýva, že lykožrút smrekový sa v súčasnom období nachádza na celom území 

Slovenskej republiky, kde spôsobuje značné škody a rozsiahle kalamity. Systematicky sa 

lykožrút zaraďuje do radu chrobáky (Coleoptera). Vyznačujú sa veľmi rýchlou reprodukciou, 

kedy veľkosť znášky sa pohybuje od 50 až do 80 vajíčok. Mávajú dve až tri generácie ročne, 

pri vhodných klimatických podmienkach. Pri prezimovaní dokážu dospelé jedince prečkať aj 

teploty, ktoré sa pohybujú až do 1°C. Vyhľadávajú lesy a stromy pozostávajúce zo smreka 

obyčajného. Sú pre nich vhodné staré a oslabené stromy. Veková rôznorodosť patrí medzi 

rozhodujúci faktor pre rojenie, čím viacej stromov v rovnakej vekovej kategórií sa v lese 

nachádza, tým dochádza k väčšiemu rojeniu a kalamitným stavom. Výskyt a aktivita lykožrúta 

smrekového sa sledovala v rokoch 2013 až 2018 v oblasti Lesnej správy Brusno. Z výsledkov 

vyplýva, že na vývin a reprodukciu lykožrúta smrekového významne vplývali extrémne 

klimatické podmienky, napr. veterná kalamita. Zistili sme, že počas sledovaných rokov sa znížil 

počet veterných kalamít, čo sa významne podieľalo na zvýšení populácie lykožrúta. Ďalším 

alarmujúcim faktorom, ktorý prispieva k jeho zvýšeným počtom je globálne otepľovanie. Za 

posledné desaťročia sa so zvyšujúcou teplotou a teplejšími zimnými mesiacmi vytvárajú 

vhodné podmienky pre  lykožrúta smrekového.   
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PODROBNÝ MONITORING LETOVEJ AKTIVITY AKO NÁSTROJ 

PRE SPRESNENIE JARNÝCH APLIKÁCIÍ INSEKTICÍDOV PROTI 

ŠKODCOM OZIMNEJ REPKY 

DETAILED MONITORING OF INSECT PESTS FLIGHT ACTIVITY AS A 

TOOL FOR  BETTER TIMING OF INSECTICIDAL SPRAYS APPLIED 

INTO WINTER OILSEED RAPE CROPS DURING THE SPRING 

 

ROSKÓOVÁ Veronika 

Katedra ochrany rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: veronika.roskoova@gmail.com 
 

Práca sa zaoberá možnosťami využitia podrobného monitoringu letovej aktivity krytonosov 

poškodzujúcich stonky, krytonosa repkového (Ceutorhynchus napi) a krytonosa štvorzubého 

(Ceutorhynchus pallidactylus) pre spresnenie prvých jarných insekticídnych aplikácií proti 

týmto škodcom. Letová aktivita týchto druhov bola monitorovaná pomocou žltých misiek (25 

misiek/porast; 2x týždenne) v priebehu jarných mesiacov (marec - jún) v rokoch 2016, 2017 a 

2018. K monitoringu bol využitý insekticídne neošetrovaný porast (1,2 ha). Zachytení jedinci 

boli triedení podľa druhu, pohlavia a u samičiek bola na základe pitvy vaječníkov určená ich 

pripravenosť na kladenie, podľa stavu zrelosti nájdených vajíčok. Cieľom bolo čo najpresnejšie 

odhadnúť začiatok obdobia kladenia a stanoviť začiatok obdobia intenzívneho kladenia. 

Hodnotenie letovej aktivity a laboratórne rozbory boli vzájomne previazané s 

maloparcelkovými pokusmi, v ktorých bola testovaná účinnosť vybraných insekticídov, proti 

vyššie spomínaným škodcom, aplikovaných v dvoch rôznych termínoch (termín I = začiatok 

kladenia; termín II = začiatok intenzívneho kladenia) zvolených práve na základe výsledkov 

rozborov. Súčasne bola vyhodnotená možnosť nájsť termín pre spoločnú aplikáciu proti 

stonkovým krytonosom a blyskáčikovi repkovému. V našich pokusoch sa v jednotlivých 

rokoch odlišoval termín I a termín II od termínu stanoveného na základe bežne odporúčaného 

prístupu aplikácie insekticídov. V prípade termínu II bol tento časový posun (smerom do 

neskoršieho obdobia) už značný: v roku 2016 - 16 dní, v roku 2017 - 13 dní a v roku 2018 opäť 

16 dní. V popisovaných pokusoch boli porovnávané dva typy insekticídov. Pyretroidy 

reprezentujúce skupinu insekticídov s kratším reziduálnym účinkom, s kontaktnou účinnosťou 

a kombinácia pyretroidov s organofosfátom, ktorá predstavuje razantnejší nástroj s dlhším 

reziduálnym dopadom. Ak nenasledovala ďalšia aplikácia (v termíne III), pyretroidy vždy 

poskytli lepšiu ochranu pred poškodením krytonosmi ak boli aplikované v termíne I. Výsledky 

naznačujú, že pyretroidy samotné nie sú príliš vhodné k aplikácii vykonanej v čase, keď sa už 

väčšina samičiek prítomných v poraste chystá na kladenie (termín II). Pre opodstatnené 

oneskorenie prvej jarnej aplikácie sa oveľa lepšie hodí razantnejšia kombinácia s dlhším 

reziduálnym účinkom. Vo všetkých troch rokoch a to bez ohľadu na to, či nasledovali ešte 

ďalšie insekticídne aplikácie, priniesol lepšie výsledky postrek vykonaný v termíne II ako 

postrek v termíne I. 
 

Kľúčové slová: krytonos, monitoring, triedenie škodcov podľa druhu a pohlavia, pitva 

vaječníkov samičiek stonkových krytonosov, načasovanie aplikácií insekticídov, účinnosť 

insekticídov 
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POROVNANIE ÚROVNÍ REZISTENCIE SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH 

POPULÁCIÍ BLYSKÁČIKA REPKOVÉHO BRASSICOGETHES 

AENEUS (FABRICIUS, 1775) K INSEKTICÍDOM 

COMPARISON THE LEVEL OF RESISTANCE SLOVAK AND CZECH 

POPULATIONS POLLEN BEETLE BRASSICOGETHES AENEUS 

(FABRICIUS, 1775) ON INSECTICIDES 

 
RUSEŇÁKOVÁ Miriama, Bc.  

Katedra ochrany rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: miriama.rusenakova@gmail.com 

 

V roku 2018 sme testovali citlivosť populácii blyskáčika repkového Brassicogethes aeneus 

(Fabricius, 1775) z rôznych regiónov Slovenskej a Českej republiky na pyretroidy lambda-

cyhalothrin, tau-fluvalinate a na neonikotinoid prípravok Biscaya 240 OD s účinnou látkou 

thiacloprid. Odbery boli vykonávané v dobe, kedy rastliny repky boli v rastovej fáze BBCH 57 

- 69 (porast nebol ošetrený insekticídom).  Na blyskáčika repkového je lambda-cyhalothrin 

registrovaný v dávke 7,5g ú.l/ha. Na základe tejto dávky boli určené použité dávky v testovaní 

: 3x čistý acetón, 3x 4% dávka, 3x 20% dávka, 3x 100% dávka, 3x 500% dávka a 3x 1500% 

dávka (100% dávka je v prípade všetkých testovaných účinných látok dávka zodpovedajúca 

dávke registrovanej). Ako aj pre všetky ostatné účinné látky. Registrovaná dávka pre tau-

fluvalinát je 48g ú.l./ha, a pre neonikotinoid thiacloprid je registrovaná dávka 72g ú.l./ha. 

Z výsledkov hodnotení, pre účinnú látku lambda-cyhalotrin vyplýva , že väčšina populácii 

v Slovenskej a Českej republike vykazuje vysoké úrovne rezistencie proti tomuto pyretroidu. 

Účinnosť dosahovaná registrovanou dávkou je vo väčšine prípadov nedostatočná. Hodnoty 

LD95 (vyjadrené v g ú.l/ha) pre väčšinu populácii presahujú úroveň registrovanej dávky 7,5g 

ú.l./ha. Pre účinnú látku tau-fluvalinat z účinnosti 100% a 20% dávkami  vyplýva, že sa v ČR 

v roku 2018 vyskytovalo k tomuto insekticídu 43,11% populácii citlivých, 17,24/ stredne 

rezistentných, 34,48% rezistentných a 5,17% vysoko rezistentných. Na SK bolo v roku 2018 

zaznamenané z celkového počtu testovaných populácii 6,25% vysoko citlivých, 62,50% 

citlivých, 25% stredne rezistentných a 6,25% rezistentných populácii. Vysoko rezistentné 

populácie v r. 2018 tak ako aj po iné roky zaznamenané neboli. Z  hodnotení pre účinnú látku 

thiacloprid (testuje sa Biscaya 240 OD) vyplýva, že v ČR sa nachádza relatívne vysoký podiel 

populácii so zníženou citlivosťou ku kontaktnému pôsobeniu thiaclopridu. A tiež 

nezanedbateľný podiel populácii rezistentných. Na SK je situácia účinku tohto prípravku 

výrazne lepšia. 
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VÝŽIVA ĽUDÍ 
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ĽANOVÝ OLEJ – VEDOMOSTI A SKÚSENOSTI S KONZUMÁCIOU 

VO VYBRANOM SÚBORE DOSPELÝCH OSÔB 

LINSEED OIL – KNOWLEDGE AND EXPERIENCE WITH 

CONSUMPTION IN THE SELECTED FILE OF ADULTS 
 

ANTAL Matej 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: matej.antal.ma@gmail.com 

 

V ostatných desaťročiach sa semeno ľanu siateho (Linumu sitatissimum L.) stalo predmetom 

zvýšeného záujmu v oblasti výživy a zdravia.Používanie ľanového oleja prináša mnoho 

zdravotných výhod.  Ľanový olej je jedným z najlepších rastlinných zdrojov omega-3 (n-3) 

mastných kyselín. Cieľom práce bolo zhodnotiť u študentov SPU v Nitre študijného programu 

„Výživa ľudí“ v porovnaní so študentami nevýživárskych študijných programov úroveň 

vedomostí o ľanovom oleji a ich skúsenosti s používaním ľanového oleja. Hodnotili sme údaje 

o 144 dospelých mladých osôb vo veku 20-27 rokov v dvoch skupinách: 76 študentov 

študijného programu Výživa ľudí (52,8 %; skupina A) a 68 študentov iných študijných 

programov (47,2 %; skupina B). Priemerný vek súboru bol 23,53 1,15 rokov. Skúmali sme aj 

vyšetrovanie lipidových parametrov v súbore. Ľanový olej už používalo 14,5 % zo skupiny A a 

7,4 % zo skupiny B a to celkovo 9,255,62 krát. Dlhodobo ho používa 6,5 % (A) a 3,9 % (B), 

pričom títo konzumenti v súbore ho používajú 1,75-krát týždenne. Účinky ľanového oleja 

nepozná v skupine A takmer tretina (31,2 %) a v skupine B takmer polovica (46,1 %). Pri 

skúmaní, aké zložky prevládajú v ľanovom oleji, jednoznačne preferovaná odpoveď bola 

omega-3 mastné kyseliny (88,2 % a 82,4 % v skupinách), menej častá odpoveď bola vitamín E 

so signifikantným rozdielom (P  0,001) medzi skupinami (59,2 % verzus 22,1 %). Prítomnosť 

lignanov v oleji poznala preukazne viac skupina A, a to viac ako štvrtina (26,4 % verzus 

7,4 %). Z účinkov ľanového oleja pozná priaznivý vplyv na úpravu hypertenzie štatisticky 

významne (P  0,001) viac študentov prvej skupiny (52,6 % a 19,1 %). Najfrekventovanejší bol 

účinok v prevencii kardiovaskulárnych ochorení (72,9 %). Z tých, ktorí majú zvýšený 

cholesterol (6,9 %), väčšina (70 %) ľanový olej nepoužíva. Svoju cholesterolémiu nepozná 

39,6 % probandov. Vyšetrované triacylglyceroly mala so signifikantným rozdielom (P  0,001) 

tretina v skupine A (30,3 %), zatiaľ čo v skupine B len 7,4 %. Takmer jedna pätina súboru (18,8 

%) mala normálnu triglyceridémiu. Skúmaním vedomostnej úrovne v zmysle poznatkov 

o ľanovom oleji sme zaznamenali signifikantné rozdiely medzi skupinami. Z dvanástich 

možných odpovedí o ľanovom oleji (100 %) uviedla skupina A správne deväť odpovedí (75 %) 

a druhá skupina tri odpovede (25 %). Prvá skupina mala lepšie vedomosti pri otázkach 

týkajúcich sa ľanového oleja, čo súvisí aj s ich študijným programom. 

F 

Kľúčové slová: ľanový olej, ľan siaty (Linum usitatissimum L.), ľanové semená, univerzitní 

študenti, vedomosti, konzum 
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HODNOTENIE SPOTREBY KOZIEHO MLIEKA VO VÝŽIVE ĽUDÍ 

EVALUATION OF GOAT MILK CONSUMPTION IN HUMAN NUTRTION 

 
DUDÁŠOVÁ Diana 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: diadudasova@gmail.com 

 

Mlieko a mliečne výrobky majú nezastupiteľnú úlohu vo výžive človeka. Keďže v posledných 

rokoch je v populácií zaznamenaný zvýšený výskyt alergií a intolerancií na kravské mlieko, 

naším cieľom bolo upriamiť pozornosť na kozie mlieko. Kozie mlieko je funkčná potravina, 

ktorá je vhodnou alternatívou s jedinečnými vlastnosťami odlišnými od kravského mlieka. 

Výživové vlastnosti kozieho mlieka prospešné pre ľudský organizmus zahŕňajú schopnosť 

oligosacharidov prítomných v kozom mlieku sa správať ako prebiotiká, čo podporuje zdravú 

črevnú mikroflóru a zvyšuje imunitu. Veľkou výhodou je jeho podobnosť s materským 

mliekom, ľahšia stráviteľnosť a vyššie zastúpenie niektorých vitamínov a minerálnych látok v 

porovnaní s kravským mliekom. Cieľom prieskumu bolo zistiť spotrebu kozieho mlieka vo 

vybranej populácií s počtom respondentov 100, pomocou anonymného dotazníka. Vekové 

zastúpenie respondentov bolo 18 až  60 rokov medzi vzorkou 58 žien a 42 mužov. Dotazník 

bol rozdelený na osobnú a nutričnú anamnézu. Prostredníctvom otázok sme zisťovali 

frekvenciu a množstvo spotreby kozieho mlieka a výrobkov z neho, ako aj preferencie 

konzumentov a ich všeobecné poznatky o kozom mlieku. Zistili sme, že 38 % z opýtaných 

konzumuje kozie mlieko občasne (menej ako 2x za mesiac) a najviac preferované výrobky z 

kozieho mlieka sú syry, ktoré konzumuje 42 % respondentov a jogurty 25 % respondentov. Aj 

napriek zisteniu, že kozie mlieko chutí 60 % opýtaných, radšej siahnu po chuti kravského 

mlieka, čo je vidieť v preferencii 69 % respondentov, ktorým chutí kravské mlieko viac. Ďalším 

cenným poznatkom získaným z dotazníka je chorobnosť respondentov, kde sme zistili že až 39 

% respondentov, ktorí pijú kozie mlieko pravidelne, je chorých len 1x za rok a menej, čo súvisí 

so zdravotným benefitom kozieho mlieka. Produkcia a spotreba kozieho mlieka v posledných 

desaťročiach rastie, aj keď je nižšia v porovnaní s kravským mliekom, predpoklady do 

budúcnosti sú pozitívne, čo súvisí hlavne s vyšším povedomím spotrebiteľov ako aj so 

zdravotnými prínosmi samotného mlieka. 
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VÍNO AKO VÝZNAMNÝ ZDROJ FENOLICKÝCH LÁTOK VO 

VÝŽIVE ĽUDÍ 

Wine as a important source of phenolic substances in human nutrition 
 

FILAČEK Andrej 

Katedra fyziológie rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xfilacek@uniag.sk 
 

Produkcia plodín bohatých z hľadiska obsahu fenolických látok je v súčasnosti v ovocinárstve, 

zeleninárstve, ale aj vo výžive ľudí veľmi aktuálnou témou, pretože lepšie porozumenie 

konzumovaných produktov, môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. Je 

všeobecne známe že hrozno je dobrým zdrojom viacerých látok sekundárneho metabolizmu, 

ktoré sa pri výrobe vína prenášajú do koncového produktu, takže aj konzumácia vína môže mať 

blahodárne účinky na ľudské zdravie. V našej práci sme uskutočnili analýzu obsahu 

sekundárnych metabolitov nachádzajúcich sa vo víne z radošinského vinohradníckeho regióna. 

Porovnávali sme druhy komerčných vín: Alibernet, Dunaj, Pinot Noir, Červený Klevner, 

Svätovavrinecké, Cabernet Sauvignon, Zweigeltrebe a Sauvignon Blanc. Cieľom práce bolo 

porovnať komerčne dostupné vína, ktoré technológiou pestovania a spracovania vína 

dosahujúcich vysoký štandard. Boli urobené analýzy celkových antokyánov, polyfenolov, 

obsah organických kyselín – vinnej, jablčnej, mliečnej, citrónovej a octovej a celková 

antioxidačná kapacita v podmienkach 25 stupňovej teploty, pri zvýšenej teplote a v kyslom 

prostredí. Obsah antokyánov a polyfenolov je silne odrodovo podmienený a  je závislý aj od 

technológie výroby vína a teda prítomnosti antokyánov pri spracovaní červeného hrozna. 

Polyfenoly sú predovšetkým obsiahnuté v šupkách a semenách hrozna, ale aj v strapine a 

dužine. Tým, že v dnešnej technológii výroby bieleho vína používame odkalenie muštu od 

pevných častíc pred samotným kvasením, teda od semien a šupiek, nie je možné dosiahnúť 

velký obsah polyfenolov, ako je tomu u červených vín, kde kvasenie prebieha aj so šupkami a 

semenami. Výsledky meraní ukazujú najlepšie charakteristiky v obsahu polyfenolov a 

antokyánov u odrody Alibernet, ako aj vysokú stabilitu vplyvom teploty a zmeneneho pH 

vzoriek. Zvýšená teplota a kyslosť vzoriek mali najväčší vplyv na antioxidačnú kapacitu 

vzoriek. Ružové víno malo vplyvom skúmaných faktorov prostredia výraznejšie znížený obsah 

fenolických látok ako červené. Červené vína majú vyrovnaný pomer kyselín, avšak ružové a 

biele majú zvýšený obsah kyseliny jablčnej. Naše výsledky môžu slúžiť pre ďalšie 

porovnávacie štúdie. Odporúčame charakterizovať vína aj z ďalších vinohradníckych regiónov 

a spopularizovať slovenské vína v slovenskej verejnosti z pohľadu ich kvality a možných 

pozitívnych účinkov na ľudské zdravie. 
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DIAGNOSTIKA OBEZITY NA ZÁKLADE RÔZNYCH INDEXOV 

A PARAMETROV TELESNÉHO ZLOŽENIA 

OBESITY DIAGNOSIS BASED ON VARIOUS INDICES AND BODY 

COMPOSITION PARAMETERS 
 

GALŠNEIDEROVÁ Mária 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: mariagalsneiderova@gmail.com 
 

Prevalencia nadhmotnosti a obezity je v dnešnej dobe tak rozšírená, že ju môžeme považovať 

za globálnu epidémiu, ktorá je sprevádzaná celým radom chronických ochorení neinfekčného 

pôvodu. Cieľom práce bolo popísať a posúdiť význam a relevanciu rôznych indexov 

a antropometrických parametrov vo vzťahu k zloženiu tela, najmä vo vzťahu k nadhmotnosti a 

obezite a poukázať na to, ktorý z týchto parametrov najlepšie klasifikuje danú problematiku. 

Súbor sledovaných osôb pozostával z 236 respondentov, v zastúpení 173 (73,30 %) žien a 63 

(26,70 %) mužov. Priemerný vek celého súboru predstavoval 20,53±1,77 rokov. 

Antropometrické údaje sme získali vďaka použitiu prístroja InBody 720 (Biospace Co. Ltd., 

Seoul, Republic of Korea), pričom sme sa zamerali hlavne na hodnoty indexu telesnej 

hmotnosti (BMI), obvodu pásu, pomeru pás/boky (WHR), viscerálnej plochy (VFA), percenta 

telesného tuku a čistej hmotnosti bez tuku. Jednotlivé parametre a zložky tela sme posudzovali 

aj medzi sebou navzájom. Respondentov sme pri každom parametri rozdelili do príslušných 

kategórií definujúcich riziko nadhmotnosti či obezity, prípadne rizika smrti. Na základe 

zhodnotenia BMI najviac respondentov, 130 (55,08 %), malo normálnu hmotnosť, 48 (20,34 

%) nadhmotnosť a obezitu 12 (19,5 %). Podľa WHR indexu, ktorý sme posudzovali v závislosti 

od pohlavia, malo obezitu len 9 mužov, ale 92 žien z celého súboru. Podľa obsahu viscerálnej 

plochy bolo v kategórii normálnej hmotnosti 118 (50 %) respondentov, v kategórii 

nadhmotnosti 66 (27,96 %) a v kategórii obezity 27 (11,44 %), pričom ich viscerálna plocha 

bola >100 cm2. Medzi jednotlivými parametrami a zložením tela sme sledovali menej výrazné, 

ale aj výraznejšie rozdiely v zaradení respondentov do kategórii normálna hmotnosť, 

nadhmotnosť a obezita. V práci sme sa zároveň venovali aj vzťahu najnovšieho indexu pre 

posúdenie rizika predčasného úmrtia k už zaužívaným indexom, tzv. body shape index. Na 

rozdiel od BMI a iných využíva pre výpočet rizika údaje ako vek, pohlavie, hodnoty indexu 

telesnej hmotnosti (výška, hmotnosť) a obvodu pásu, teda prihliada na rizikovú akumuláciu 

tuku okolo brucha. Na základe výsledkov sme dospeli k záveru, že všetky antropometrické 

merania, parametre a indexy je nutné, ak je to možné, vykonávať, aby nedošlo k skresleniu 

výsledkov, na základe ktorých sú jednotlivci zaradení do rôznych kategórii nadhmotnosti, resp. 

obezity. Keďže obezitu sprevádza aj celá rada chronických ochorení, je vhodné k jej diagnostike 

využívať aj nový index, ktorý nám dokáže lepšie predpovedať riziko predčasného úmrtia ako 

tradičné antropometrické merania.  
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VPLYV NUTRIČNÝCH FAKTOROV NA ROZVOJ HYPERTENZIE A 

ZMENY TELESNÉHO ZLOŽENIA 

Effect of nutritional factors on the development of hypertension and changes in 

body composition 
 

GLUŠTÍKOVÁ Adriána 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: adrianaglustikova@gmail.com 
 

Hypertenzia patrí k najčastejším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, mŕtvice 

a ischemickej choroby srdca. Aby sme predišli takto závažným ochoreniam, ktoré často končia 

smrťou, je potrebná včasná diagnostika. Podľa WHO môžeme vysoký krvný tlak 

charakterizovať hodnotou systolického tlaku dlhodobo vyššou ako 140 mmHg a diastolického 

90 mmHg. Dôležitými minerálnymi látkami súvisiacimi s vysokým krvným tlakom sú najmä 

sodík, prijímaný hlavne kuchynskou soľou, a draslík, ale aj horčík a vápnik. V práci sme 

sledovali zmeny krvného tlaku (OMRON Microlife AG, 9443; Widnau/Switzerland) u 40 

vysokoškolských študentov v priebehu jedného mesiaca, pričom pri vyhodnotení skríningu sme 

sa zamerali na vzájomné väzby medzi hodnotami tlaku krvi a telesným zložením (InBody 720; 

Biospace Co. Ltd., Seoul, Republic of Korea) jednotlivých probandov z aspektu objemu 

telesných tekutín a v neposlednom rade na vzťahy k nutričnému príjmu (Mountberry – 

Nutrition & Fitness Software; 2011). Zistili sme, že priemerný tlak krvi v súbore sa pohyboval 

na hodnote 112/73 mmHg, pričom za celé sledované obdobie sme zaznamenali najvyšší 

priemerný tlak krvi v systole 132 mmHg a najnižší 91 mmHg, v diastole 92 vs 60 mmHg. 

Podiel celkovej telesnej vody na zložení tela sa nachádzal priemerne na hodnote 54,8 % (max 

66,1 %; min 41,9 %), pričom intracelulárna tekutina tvorila priemerne 62 % a extracelulárna 

38 %. Analýza nutričného príjmu ukázala, že vyváženosť živín v strave probandov nebola 

zabezpečená, pretože v prípade mnohých nutrientov nedošlo k naplneniu odporúčaného príjmu 

(energia – 78 %, sacharidy – 61 %, vápnik – 82 %, draslík – 57 %), alebo naopak, došlo 

k radikálnemu prekročeniu normy pre príjem (tuky – 104 %, bielkoviny – 146 %, chloridy – 

153 %, fosfor – 107 %, horčík – 102 % a sodík – 209 %). Zároveň sa potvrdilo, že stravovanie 

v priebehu týždňa je horšie ako cez víkend. Pri posúdení systolického a diastolického tlaku krvi 

vo vzťahu k BMI, množstvu viscerálneho tuku a percentuálneho podielu tuku v tele sme medzi 

probandmi nezistili štatisticky významné rozdiely (P>0,05), avšak medzi pohlaviami sa 

hodnoty preukazne líšili v prípade percentuálneho podielu tuku, a pri diastolickom tlaku aj 

v prípade viscerálneho tuku u tých, u ktorých sa diastolický tlak krvi nachádzal pod hodnotou 

80 mmHg (P <0,05). Vo vzťahu k nutričnému príjmu sa potvrdili štatisticky preukazné rozdiely 

v BMI a množstve viscerálneho tuku vo vzťahu k príjmu bielkovín (P<0,05). Príjem sodíka, aj 

napriek enormnému prekročeniu normy pre príjem, štatisticky neovplyvnil žiaden zo 

sledovaných parametrov, aj keď medzi pohlaviami sme zaznamenali preukazné rozdiely 

v objeme celkovej, intracelulárnej a extracelulárnej vody. V prípade príjmu draslíka sme zistili 

preukazný vplyv na všetky sledované parametre (P<0,05), s výnimkou diastolického tlaku krvi. 

Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že hypertenzia je multifaktoriálne ochorenie, na 

ktorom sa podieľa aj vek, ktorý do určitej miery dokáže eliminovať negatívne vplyvy iných 

rizikových faktorov.   
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VÝZNAM, ÚČINKY A ROZDIELY FENOLOVÝCH LÁTOK VO 

VYBRANÝCH DRUHOCH BOBUĽOVÍN 

THE IMPORTANCE, EFFECTS AND DIFFERENCES OF PHENOLIC 

SUBSTANCES IN SELECTED TYPES OF BERRIES 
 

HREŠKO Radovan 
Katedra fyziológie rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: hresrado@gmail.com 

 

Praktická časť diplomovej práce je zameraná na stanovenie celkového množstva polyfenolov 

a antokyanínov a následnom porovnaní množstva týchto látok medzi vlastnoručne zbieranými 

plodmi a kupovanými plodmi.  

Na analýzu boli vybrané nasledujúce druhy bobuľovín: ostružina černicová, ostružina malinová 

a čučoriedka obyčajná. Z analýzy vyplýva, že rozdiel v obsahu polyfenolov je najvýraznejší pri 

čučoriedkach. Kým kupované čučoriedky mali obsah polyfenolov 2300 mg.kg-1, tak 

vlastnoručne zbierané plody mali obsah polyfenolov 4535 mg.kg-1. Pri malinách a černiciach 

nie sú rozdiely až také výrazne. Zbierané černice majú obsah polyfenolov 2958 mg. kg-1 a 

kupované 2718 mg.kg-1. Najmenší rozdiel v obsahu polyfenolov je v malinách. 

Vo vlastnoručne zbieraných je obsah polyfenolov 1894 mg.kg1 a v kupovaných 1924 mg.kg-1. 

Zaujímavé zistenie a zároveň najväčší rozdiel v obsahu antokyanínov bol pri malinách, kde 

obsah vo vlastnoručne zbieraných plodoch bol 460 mg.kg-1 a v kupovaných až 1180 mg.kg-1. 

Čo sa týka černíc, tak v zbieraných plodoch bola koncentrácia antokyanínov  1840 mg.kg-1, 

kým v kupovaných bola koncentrácia 1400 mg.kg-1, takže je tam viditeľný rozdiel. 

V čučoriedkach je takisto viditeľný rozdiel. Zbierané čučoriedky mali obsah antokyanínov 

2372 mg.kg -1 a kupované 1816 mg.kg-1. 
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HODNOTENIE PRÍJMU VYBRANÝCH MINERÁLNYCH LÁTOK 

A ODHAD ZDRAVOTNÝCH RIZÍK V POPULÁCII 

PREMENOPAUZÁLNYCH ŽIEN 

ASSESSMENT OF THE INTAKE OF SELECTED MINERALS AND 

ESTIMATION OF HEALTH RISKS IN THE POPULATION OF 

PREMENOPAUSAL WOMEN 
 

JANČICHOVÁ Kristína 
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e-mail: jancichova.k@gmail.com 

 

Intervencie stravovania, modifikovateľného rizikového faktora chronických ochorení, čoraz 

viac zdôrazňujú vplyv prostredia na stravu, zatiaľ čo tradičné prístupy sa zameriavajú na 

individuálne charakteristiky. Cieľom záverečnej práce bolo sledovať príjem minerálnych 

látok - vápnik, fosfor, zinok, meď, selén a chróm, v strave žien pred menopauzou a poukázať 

na možné nepriaznivé účinky disbalancie týchto prvkov. Súčasne sme zisťovali, či majú na 

príjem týchto látok vplyv sociodemografické činitele a výber obchodu pre nakupovanie 

potravín. Meranie príjmu vybraných minerálnych látok sme uskutočnili pomocou trojdňových 

nutričných protokolov a ich následným spracovaním v nutričnom a fitness softvéri Mountberry. 

Cieľovú skupinu tvorili ženy vo veku 40 – 50 rokov, z okresov Partizánske a Prievidza, 

u ktorých ešte nenastal začiatok menopauzy. Probandky poskytli informácie o mieste ich 

bydliska (mesto alebo vidiek), type ich domova (rodinný dom alebo byt) a type obchodu, kde 

nakupujú potraviny. Výsledky poukazujú na nedostatočný príjem vápnika v celej populačnej 

skupine (priemer = 628,18 ± 301,40 mg.d-1), taktiež sme zaznamenali nepriaznivý pomer 

v príjme vápnika a fosforu (1:1,6) a výrazne zvýšené príjmy zinku (priemer = 

25,89 ± 14,06 mg.d-1) a selénu (priemer = 172,55 ± 116,12 µg.d-1). Zaznamenali sme štatisticky 

významný vplyv miesta bydliska na príjem Zn (P=0,01) a na príjem Se (P=0,02) s vyšším 

príjmov u mestskej časti populácie. Vplyv typu domova bol štatisticky významný v prípade 

príjmu Cr a Cu (P=0,05 u oboch skupín) a taktiež vplýval na príjem sacharidov (P=0,02) 

s vyšším príjmom v skupine žijúcej v byte. Príjem ostatných nutrientov nevykazoval štatisticky 

významné rozdiely. Vplyv výberu typu obchodu pre nákup potravín sa nepotvrdil, aj keď sme 

zaznamenali vyššie príjmy väčšiny mikronutrientov v skupine žien nakupujúcich 

v supermarkete. Na základe zistených hodnôt môžeme konštatovať, že sledovaná populácia je 

vystavená vyššiemu riziku porúch skeletálneho systému a vzniku osteoporózy v dôsledku 

deficitného príjmu vápnika a nepriaznivého pomeru Ca:P, zvýšené hodnoty príjmu Zn a Se 

môžu podnecovať rozvoj rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a tiež môžu 

predstavovať zvýšené riziko pre vznik diabetes mellitus 2.typu.  

 

Kľúčové slová: minerálne látky, menopauza, miesto bydliska, typ domova, miesto nákupu 

potravín 
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VPLYV CELIAKIE NA KVALITU ŽIVOTA VYBRANEJ SKUPINY 

CELIATIKOV 

IMPACT OF CELIAC DISEASE ON QUALITY OF LIFE IN SELECTED 

CELIAC GROUP 
 

JESKOVÁ Roxana 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: roxyjeskova@gmail.com 

 

Celiakia je najčastejšie sa vyskytujúcou autoimunitnou enteropatiou na svete. Vyznačuje sa 

neznášanlivosťou gluténu, ktorý po požití u pacientov s celiakiou vyvoláva poškodenie sliznice 

tenkého čreva T-lymfocytmi. Klinický obraz celiakie je rôznorodý a zahŕňa ako intestinálne, 

tak aj extraintestinálne príznaky. Jej prevalencia sa celosvetovo odhaduje na 1%. Pomocou 

krvných testov a biopsie tenkého čreva môžeme celiakiu diagnostikovať. Jej liečba pozostáva 

z celoživotnej bezlepkovej diéty, avšak v súčasnosti sa skúmajú aj nové možnosti terapie. 

Cieľom diplomovej práce bolo oboznámiť sa s problematikou celiakie a pomocou dotazníkovej 

metódy zhodnotiť jej vplyv na zdravotnú, sociálnu, ekonomickú a psychickú stránku vybranej 

skupiny celiatikov. Prieskumu sa zúčastnilo 678 respondentov starších ako 15 rokov, pričom 

výrazne prevažovali ženy (614 žien a 66 mužov). Až 73,3 % respondentov bolo 

diagnostikovaných v dospelosti. Viac ako jedna tretina (34,7 %) respondentov uviedla výskyt 

celiakie v rodine, z toho 23,7 % predstavovali príbuzní prvej línie. Pacienti mali  najčastejšie 

intestinálne aj extraintestinálne symptómy (37,0 %). Malabsorpčný syndróm vykazovalo 46,5 

% respondentov. Vznik psychických problémov, najmä depresie, uviedlo 20,9 % respondentov. 

Najčastejším extraintestinálnym prejavom celiakie bola anémia a osteoporóza. 

Z autoimunitných porúch u respondentov prevažovala hypotyreóza a Hashimotova tyreotitída. 

U pacientoch dodržiavajúcich prísnu bezlepkovú diétu mala táto diéta 74,5 % úspešnosť. 

S ponukou a dostupnosťou bezlepkových produktov nebolo spokojných 59,1 % respondentov. 

Prevažná väčšina pacientov uviedla výrazný vplyv celiakie na ich finančnú situáciu a celkovú 

kvalitu života. 
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PRÍJEM VITAMÍNU D U PACIENTOV SO SKLERÓZOU MULTIPLEX 

VITAMIN D INTAKE IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS 
 

KIJOVSKÁ Mária 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kijoska.m@gmail.com 

 

Práca komplexne spracováva základné poznatky o vitamíne D a poukazuje na jeho postavenie 

v prevencii vzniku chorôb spojených s deficitom tohto vitamínu. Medzi tieto choroby patrí aj  

skleróza multiplex (SM). Napriek tomu, že SM nemá na Slovensku vysokú prevalenciu, je 

dôležité poukázať na možné rizikové faktory, ktoré sa s týmto ochorením spájajú. Cieľom práce 

bolo zistiť príjem vitamínu D prostredníctvom slnečného žiarenia a stravou vo vybranej skupine 

respondentov. Výskumu sa zúčastnilo 244 respondentov, rozdelených do dvoch skupín. Jednu 

skupinu tvorili pacienti s potvrdenou diagnózou SM v počte 161, z toho 141 žien a 20 mužov. 

Väčšina pacientov (65,8 %) s SM trávi podstatnú časť svojho dňa v uzavretých priestoroch 

s umelým osvetlením, čo poukazuje na nízky príjem vitamínu D zo slnečného žiarenia. Až 69 

pacientov (42,9 %) je vystavených počas letného obdobia priamemu slnečnému žiareniu iba 

15-30 minút denne. Druhú, kontrolnú skupinu tvorilo 83 respondentov bez SM, z toho 56 žien 

a 27 mužov. Viac ako polovica respondentov z tejto skupiny (58,7 %) trávi väčšinu času počas 

dňa v priestoroch s dostatočným prístupom slnečného žiarenia a až 41,3 % respondentov sa na 

slnku počas letného obdobia pohybuje 3 a viac hodín. Ako výživový doplnok neužíva vitamín 

D až 84,3 % respondentov z kontrolnej skupiny a 93,3 % respondentov z tejto skupiny ho 

nemalo lekárom ani odporúčaný. Naopak, pacienti s SM užívajú vitamín D ako výživový 

doplnok (90,7 %), pričom 74,5% respondentov uviedlo, že im užívanie zvýšených dávok 

vitamínu D odporučil lekár. Pri sledovaní frekvencie konzumácie potravín obsahujúcich 

vitamín D sme zistili, že najviac respondentov bez SM konzumuje ryby občas (61,4 %), pacienti 

s SM tak isto najčastejšie označili túto možnosť (44,1 %). Z výsledkov vyplýva, že respondenti 

bez SM mali vyšší príjem vitamínu D zo slnečného žiarenia ako zo stravy alebo z výživových 

doplnkov. Naopak pacienti s SM prijímali vitamín D častejšie vo forme výživových doplnkov 

a stravou, ako prostredníctvom slnečného žiarenia. Sledovaná problematika je veľmi zložitá 

a je potrebné sa jej aj naďalej venovať.  
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NUTRIČNÉ A ZDRAVOTNÉ ASPEKTY VO VÝŽIVE GRAVIDNÝCH 

ŽIEN 

NUTRITIONAL AND HEALTH ASPECTS IN NUTRITION OF PREGNANT 

FEMALES 
 

KOCIANOVÁ Erika 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra, 

e-mail: erca100@gmail.com 

 

Správna výživa je základným predpokladom dosiahnutia optimálnych podmienok pre priebeh 

zdravého tehotenstva, ako aj narodenie zdravého potomstva. Práca sa zaoberá hodnotením 

výživy, nutričného a zdravotného stavu gravidných žien. Cieľom práce bolo zhodnotiť 

zdravotno-nutričné parametre z vyšetrení počas gravidity v danom týždni gravidity (hmotnosť, 

krvný tlak, orálny glukózový tolerančný test a hemoglobín v krvi). Špecifickým cieľom bolo 

zistiť a zhodnotiť stravovacie návyky počas gravidity a porovnať so stavom pred otehotnením, 

ako aj preskúmať ďalšie aspekty: problémy vo výžive, pitný režim, negatívne faktory, užívanie 

nutričných doplnkov. Výskumu sa zúčastnilo 75 gravidných žien s jednoplodovou graviditou 

z Banskobystrického kraja vo veku 19 až 40 rokov (priemerný vek 26,76 ± 4,38 rokov). Na 

začiatku výskumu bolo 8,0 % žien v prvom trimestri (1.T), 13,3 % v druhom (2.T) a 78,7 % 

v treťom (3.T) a na konci výskumu bolo v jednotlivých trimestroch 5,3 %, 14,7 % a 80,0 % 

žien. Pred graviditou sme pozorovali podhmotnosť u 4 %, normálnu hmotnosť u dvoch tretín 

súboru (66,7 %) preobezitu u 28 % a obezitu 1. stupňa v jednom prípade. Anémia bola 

vyšetrením zistená u 9,30 % žien v 2.T (hemoglobín menej ako 105 mmol.l-1) a 26,70 % v 3.T 

(hemoglobín menej ako 110 mmol.l-1) s preukazne vyššou prevalenciou (P < 0,05) v neskoršom 

trimestri. Nepriaznivé hodnoty glykémie sa vyskytli pri vyšetrení OGTT (orálny glukózový 

tolerančný test) v 0. minúte u jednej ženy (viac ako 5,6 mmol.l-1) a po 60 min. od začiatku 

testovania u 18,2 % gravidných (viac ako 7,8 mmol.l-1). Metódou nutričnej anamnézy 

a dotazníka bolo pozorované signifikantné zlepšenie stravovacieho režimu: zvýšenie zaradenia 

raňajok v gravidite verzus pred graviditou (o 61,33 % viac žien; P < 0,001) a pokles ich 

uplatňovania len občas (o 34,67 %; P < 0,001), pravidelný konzum desiaty a obeda u viacerých 

žien (s rozdielom 14,67 % a 9,33 %), vzostup pravidelne olovrantujúcich (o 20 %; P < 0,05) 

a večerajúcich (o 30,67 %; P < 0,001). Pritom vôbec neolovrantovalo o 20 % (P < 0,05) a len 

občas večeralo o 26,67 % menej gravidných probandiek. Výrazné zmeny v nutričných 

zvyklostiach boli pozorované pri konzume rýb (preukazne viac žien o 24 % s častejším 

príjmom 1-3 x denne; P < 0,05) a pri konzume strukovín (o 16 % menej probandiek s príjmom 

len menej ako raz týždenne t.j. zriedkavo). Bolo zistených viac gravidných žien 

nekonzumujúcich resp. konzumujúcich biele pečivo len zriedkavo a naopak konzumujúcich 

celozrnné pečivo. Priaznivé zlepšenie bolo aj v nižšom konzume sladkých pochutín a potravín, 

kofeínovej kávy a vo vyššom príjme tekutín.   
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ZHODNOTENIE PITNÉHO REŽIMU VO VYBRANEJ SKUPINE OSÔB 

EVALUATION OF DRINKING REGIME IN SELECTED POPULATION 
 

PETRIĽÁKOVÁ Andrea 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kvl@uniag.sk 

 

Pitný režim zahŕňa príjem a výdaj vody, ktorý je podmienený telesnou konštrukciou, vekom, 

aktivitou organizmu, ale tiež prostredím v ktorom sa človek nachádza. Zámerom  práce bola 

sumarizácia odborných poznatkov o význame vody v ľudskom organizme, ako aj 

o problematike pitného režimu a vybraných nápojov vo výžive ľudí. Cieľom prieskumu bolo 

zhodnotenie pitného režimu vybranej skupiny ľudí, ako aj preferencií, množstva a druhov 

prijímaných nápojov. Zhromaždenie údajov bolo vykonané pomocou dotazníkov. Zastúpenie 

žien v našom prieskume bolo 56,8 % a 43,2 % mužov. Z výsledkov našej práce vyplýva, že 

56,7 % osôb zo sledovanej skupiny prijíma denne 1 – 2 l tekutín. Príjem tekutín menej ako 1 l 

denne sme sledovali u 14,9 % osôb. Väčšina respondentov (62,6 %) preferuje v pitnom režime 

čistú vodu. Sladené nápoje v pitnom režime preferuje 4,5 % opýtaných z ktorých 42,8 % bolo 

v rozsahu BMI nadmernej hmotnosti 25 – 29,99 kg.m-2. 36,1 % sledovanej skupiny prijíma 

nápoje až keď pociťuje smäd. Z minerálnych vôd najvyšší podiel respondentov preferuje vody 

horečnaté. Záverom môžeme konštatovať, že v sledovanej skupine väčšina respondentov 

dodržiava odporúčania pre pitný režim.  
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PORUCHY PRÍJMU POTRAVY A INFORMOVANOSŤ ŠTUDENTOV 

SPU V NITRE O DANEJ PROBLEMATIKE 

EATING DISORDER AND UNIVERSITY STUDENT′S AWARENESS OF 

THIS ISSUE 
 

VRTÁKOVÁ Mária 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: dzull3@azet.sk 

 

Diplomová práca sa zameriava na štúdium problematiky týkajúcej sa porúch príjmu potravy. 

Cieľom záverečnej práce bolo zistiť informovanosť študentov vysokých škôl o danej 

problematike. Výskum sa uskutočnil formou anonymných dotazníkov, ktorý pozostával z 25 

otázok. Zúčastnilo sa ho spolu 100 respondentov, ktorí boli následne rozdelení na dve skupiny, 

50 respondentov bolo z odboru Výživa ľudí a 50 respondentov bolo z iného odboru. Zisťovali 

sme informovanosť študentov o poruchách príjmu potravy, ďalej ich poznatky o ochoreniach 

ako sú mentálna anorexia a mentálna bulímia, ich význam, výskyt alebo zdravotné ťažkosti. Na 

základe vyhodnotených dotazníkov môžeme konštatovať, že až 76 % študentov odboru Výživa 

ľudí pozná význam porúch príjmu potravy a z iného odboru počulo o poruchách príjmu potravy 

48 % študentov. Ďalším zistením je, že 52 % respondentov z odboru Výživa ľudí vie, čo je 

podstatou mentálnej anorexie, pričom z iného odboru je s touto problematikou oboznámených 

len 32% respondentov. Podobne viac než polovica študentov z odboru Výživa ľudí (56 %) 

pozná význam mentálnej bulímie, z iného odboru pozná význam mentálnej bulímie 32% 

študentov. Ďalej sme zistili že, 52% respondentov odboru VĽU sa nestretlo ani s jedným z 

daných ochorení ako je pregorexia, ortorexia, bigorexia, drunkorexia, 42 % študentov počulo o 

niektorom z týchto ochorení a 6 % si nie je istých. U iného odboru sme zistili, že 64 % 

respondentov sa nestretlo so žiadnym z daných ochorení, 22 % nevie, či už niekedy počuli o 

nich a 14 % študentov sa strelo s niektorým s uvedených ochorení. Na otázku, či je podľa 

respondentov potrebné informovať už deti mladšieho školského veku (6 až 11 rokov) o 

závažnosti týchto ochorení, 78 % študentov odpovedalo že áno, 16 % to nevie posúdiť a 6 % 

študentov si myslí že to nie je treba. Podľa 68 % respondentov iného odboru je potrebné deti 

informovať o týchto závažnostiach, 28 % študentov to nevie posúdiť a len 4 % si myslí že to 

nie je potrebné. Daná problematika je dôležitá, pretože poruchami príjmu potravy trpí mnoho 

ľudí, najmä mladých dievčat. Tejto problematike je potrebné sa aj naďalej venovať a 

informovať ľudí o zdravotných ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok niektorej 

poruchy príjmu potravy. 
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ANALÝZA POSTOJOV K JEDLU VO VYBRANEJ SKUPINE DETÍ 

ANALYSIS OF SELECTED CHILD GROUP´S ATTITUDES TOWARDS 

FOOD 
 

VYSKOČOVÁ Dominika 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: dekfapz@uniag.sk 

 

Stravovacie návyky a výživové zvyklosti sa formujú už od raného detstva, a to predovšetkým 

pod vplyvom životného štýlu rodiny a pôsobením širokého spoločenského prostredia, v ktorom 

dieťa vyrastá. Zručnosti, vedomosti a návyky, ktoré si dieťa osvojí v detskom veku, ho potom 

často sprevádzajú po celý zvyšok života. Cieľom diplomovej práce bolo pomocou dotazníka 

analyzovať postoje detí k jedlu vo veku od 3 do 6 rokov predškolského veku. Informácie sme 

získali od 100 rodičov detí navštevujúcich Materskú školu v obciach Močenok a Pata. Dotazník 

obsahoval 22 otázok, v ktorom sme na začiatku zisťovali osobnú anamnézu ako vek a pohlavie 

dieťaťa. Z vyhodnotených údajov sme zistili, že 70 % detí nerado ochutnáva nové jedlá, ktoré 

sú im ponúkané. Zarážajúce je, že vyše polovica detí pozerá televíziu počas konzumácie jedla 

a takéto množstvo detí si potom pýta propagované jedlo, ktoré videlo v reklame. Zaskočil nás 

fakt, že viac ako polovica rodičov odmieňa svoje dieťa formou sladkosti. Po ďalšie nás 

prekvapilo, že viac ako polovica detí obľubuje zeleninu. Ale neprekvapilo nás na druhej strane, 

že nadpolovičná skupina detí dá prednosť radšej sladenej vode ako čistej vode. Ďalej sme zistili, 

že len 10 % detí je alergické na nejaký druh potraviny. Najčastejšie odpovede rodičov boli, že 

ich dieťa je alergické na mlieko, vajce, bryndzu, kravskú bielkovinu, sóju, jahody, banán, 

paradajky, kapustu a dve deti trpia intoleranciou laktózy. Všimli sme si, že 86 % detí opakuje 

návyky svojich členov rodiny. Zaznamenali sme, že 80 % rodičov trávi čas spoločne so svojimi 

deťmi pri jedle. Postrehli sme, že 80 % detí raňajkuje doma ešte pred odchodom do materskej 

školy. Za pozitívum hodnotíme to, že len 1/3 detí obľubuje rýchle občerstvenia. Osvojenie 

správnych stravovacích návykov v ranom detstve má výrazný vplyv na stravovanie 

a životosprávu v neskoršom období človeka.  
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VPLYV VYBRANÝCH FAKTOROV VÝŽIVY NA LIPIDOVÝ PROFIL 

PACIENTOV S KARDIOVASKULÁRNYM OCHORENÍM  

EFFECT OF SELECTED NUTRITION FACTORS ON THE LIPID PROFILE 

OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE 
 

ZVERCOVÁ Dominika  

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xzvercova@uniag.sk 

 

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) a komplikácie s nimi spojené, sú najrozšírenejšou príčinou 

mortality a morbidity na celom svete. Na ochorenia kardiovaskulárneho systému pôsobia rôzne 

faktory, medzi ktoré patrí okrem iného aj výživa. Cieľom diplomovej práce bolo preskúmať 

pôsobenie vybraných zložiek výživy na lipidový profil – celkový cholesterol, lipoproteíny 

vysokej hustoty (HDL), lipoproteíny nízkej hustoty (LDL) a triacylglyceroly (TAG). Súbor 

pozorovania tvorila skupina pacientov v zložení 60 žien a 60 mužov, vo veku 45 - 59 rokov, 

hospitalizovaných v Kardiocentre Nitra. Na získanie informácií sme použili metódu dotazníka. 

Zistili sme, že pacienti mali rôzne diagnózy: 22 % infarkt myokardu, 25 % upchávanie ciev, 53 

% iné príčiny KVO. Správnu frekvenciu jedál dodržiavalo 38 % žien a 28 % mužov. Pacienti, 

ktorí počas dňa jedli priemerne iba jedno až dve, alebo viac ako sedem jedál, mali najhorší 

profil celkového a LDL cholesterolu. Ženy, ktoré nekonzumovali bravčové mäso, mali hladiny 

lipidov v norme. Naproti tomu, tí ktorí konzumovali tento druh mäsa najčastejšie, mali zvýšené 

hladiny LDL cholesterolu a TAG. Frekvencia konzumácie hovädzieho mäsa bola menej častá 

a súvislosť vplyvu jeho konzumácie na celkový cholesterol nebola preukázaná. Pri konzumácii 

hydinového mäsa mali najlepší profil lipidov ženy, ktoré ho vôbec nekonzumovali. V 

obľúbenosti mäsových výrobkov, neboli medzi pohlaviami výrazné rozdiely. Z rýb obľubovali 

pacienti viac sladkovodné než morské ryby, ale najlepšie hodnoty celkového cholesterolu boli 

u mužov, ktorí najčastejšie konzumovali morské ryby. Konzumácia veľkého počtu vajec 

ovplyvnila hladiny HDL a LDL cholesterolu a TAG; z pohľadu frekvencie neboli preukázané 

rozdiely. Pacienti obľubujú polotučné mlieko, ale konzumácia nízkotučného mlieka a 

nízkotučných mliečnych výrobkov je spojená s lepšími výsledkami. Spomedzi orechov a 

semien mali na lipidy najlepší vplyv vlašské orechy a ľanové semená. Nedostatočná 

konzumácia ovocia ovplyvnila hladiny LDL cholesterolu a TAG; a najnižšia konzumácia 

zeleniny zvýšila u mužov celkový, LDL cholesterol a TAG. Margarín a masť majú negatívny 

vplyv na lipidy, rovnako ako vyprážanie a častá konzumácia fast-food jedál. Používanie 

olivového oleja v teplej kuchyni malo za následok najhorší, naopak, v studenej kuchyni najlepší 

vplyv na lipidový profil. Správnym výberom zložiek výživy je možné regulovať lipidový profil 

a tým predchádzať vzniku alebo ovplyvňovať priebeh a minimalizovať následky 

kardiovaskulárnych ochorení.  

 

Kľúčové slová: kardiovaskulárne ochorenia, rizikové faktory, faktory výživy, lipidový profil 
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ŽIVOČÍŠNA PRODUKCIA A 

CHOVATEĽSTVO 
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SÚČASNÝ STAV, MINULOSŤ A PERSPEKTÍVY CHOVU 

NEMECKÝCH KRÁTKOSRSTÝCH STAVAČOV U NÁS A VO SVETE 

CURRENT SITUATION, PAST AND PERSPECTIVES OF BREEDING 

GERMAN SHORTHAIRED POINTERS IN SLOVAKIA AND IN THE 

WORLD 
BENDÍKOVÁ Zuzana 

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, FAPZ SPU Nitra 

e-mail: bendikovazuz@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo analyzovať stav chovných jedincov nemeckého krátkosrstého stavača na 

Slovensku od roku 1993 až po súčasnosť. V práci sme zhodnotili  aj počet narodených šteniat 

- psy a suky a taktiež sem sa zaoberali importovanými a exportovanými jedincami. Na analýzu 

sme využili výsledky získané hlavne zo Slovenskej plemennej knihy psov (SPKP), ale aj zo 

spravodajov Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov (KCH NKS) na Slovensku. 

Zistili sme, že počty vrhov a narodených šteniat z roka na rok kolíšu. V roku 1993 bolo najviac  

chovných súk – 67 a len 5 chovných psov. Od roku 1994 do roku 2004 sa stav chovných súk  

pohyboval v rozmedzí 38 – 56 súk a 4 – 19 chovných psov.  V roku 2005, 2006, 2007 a 2008 

bolo na Slovensku v priemere 33 chovných súk a počet psov sa pohyboval  od 11 do 27 

chovných jedincov. Od roku 2009 až po súčasnosť  pretrváva vyššie zastúpenie chovných súk 

ako chovných psov.  V práci sme ďalej porovnávali počet zápisov VII. skupiny FCI - stavače 

v SPKP do roku 1993 a za roky  2017 a 2018. Nemecký krátkosrstý stavač patril už aj 

v minulosti medzi najobľúbenejšie plemeno u nás zo skupiny stavačov. Najvyššie zastúpenie 

v počte zápisov v Slovenskej plemennej knihe psov do roku 1993 sme zaznamenali 

u nemeckého krátkosrstého stavača – 3944, druhé najvyššie zastúpenie mal český fúzač – 2439 

a tretí bol nemecký drôtosrstý stavač 2210. V roku 2017 bolo zapísaných najviac maďarských 

krátkosrstých stavačov – 138 ďalej s počtom 97 bol zapísaný slovenský hrubosrstý stavač 

a tretie najvyššie zastúpenie mal nemecký krátkosrstý stavač – 95 jedincov. Maďarský 

krátkosrstý stavač mal najviac zápisov aj v nasledujúcom roku – 107 jedincov. Za ním 

nasledoval slovenský hrubosrstý stavač – 101 zápisov a nemecký drôtosrstý stavač – 99 

zápisov. NKS mal v roku 2018 98 zápisov. 
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CHARAKTERISTIKA RADU CETACEA A INTERAKCIA DELFÍNA 

S ČLOVEKOM 

CHARACTERISTICS OF THE CETACEA FAMILY AND INTERACTION 

BETWEEN DOLPHIN AND HUMAN 
 

GAJDOŠOVÁ Viktória 

Katedra veterinárskych disciplín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

email: xgajdosova@uniag.sk 

 

Cieľom práce bolo priblížiť charakteristiku kitovcov, konkrétne radu Cetacea, , ktorý zahŕňa 

čaľade Delphinidae, Platanistidae, Iniidae, Pontoporiidae a vyhynutú čeľaď Lipotidae a 

poukázať na rôznorodosť vnímania týchto morských cicavcov ľuďmi. Delfíny sú morské 

cicavce, rozšírené takmer vo všetkých klimatických pásmach. Poznáme 37 druhov delfínov, 

žijúcich v oceánoch a riekach. Boli vyobrazené v rôznych kultúrach po celom svete. Sú veľmi 

spoločenské, vytvárajú silné putá nielen v rámci svojho druhu ale aj s ľuďmi. Napriek životu 

vo vode nemajú vyvinuté žiabre, preto sa musia chodiť pravidelne nadychovať nad hladinu. 

Používajú prepracovaný systém nazývaný echolokácia, ktorý slúži na orientáciu v priestore a 

taktiež pri love. Delfíny sú považované za jedny z najinteligentnejších tvorov, o čom svedčí 

mnoho výskumov. Majú výbornú schopnosť učenia a ich fascinujúce vystúpenia v delfináriách 

zaujmú nejedného diváka. Delfíny sú taktiež využívané v delfínoterapii a v amerických 

službách námorníctva. Na druhú stranu, existujú krajiny, kde sú delfíny konzumované, čo 

vytvára obrovský kontrast vnímania týchto cicavcov ľuďmi.  
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SPÔSOBY ODCHOVU A CHOVU VYBRANÝCH DRAVÝCH VTÁKOV 

DOMA A V ZAHRANIČÍ 

METHODS OF REARING AND BREEDING FOR SELECTED BIRDS OF 

PREY AT HOME AND ABROAD 
 

HEGEROVÁ Terézia 

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 

76, Nitra 

e-mail: terezia.hegerova@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo definovať a porovnať vhodné podmienky v odchove a chove vybraných 

dravých vtákov doma a v zahraničí. Práca je vhodná pre zootechnikov, sokoliarov a chovateľov 

na návrh a realizáciu optimálnych podmienok pre chov a odchov dravých vtákov. Práca sa 

skladá z teoretickej časti a výsledkov práce z praktického skúmania. V prvej časti práce 

popisujeme dravé vtáky a definujeme teoretické optimálne podmienky pri chove a odchove ako 

rozmer voliér, kŕmne dávky, ošetrovanie a iné. Výskumná časť práce je členená do troch 

hlavných častí a to : chov dravých vtákov, odchov a inseminácia a postup vo výcviku pre rôzne 

uplatnenie dravých vtákov. Praktická rovina práce bola realizovaná na sokoliarskych 

strediskách  v Anglicku (Cotswold Falconry Centre a Lincolnshire Falcons) Taliansku (La 

Corte dell'Astore) a vo vybraných sokoliarskych strediskách na Slovensku. V práci sú podrobne 

opísané reálne používané rozmery voliér, kŕmne dávky a špecifické spôsoby starostlivosti 

o dravé vtáky zo sokoliarskych stredísk. Z výsledkov práce je zrejmé, že odporúčané veľkosti 

voliér napr. pre sokola sťahovavého (Falco peregrinus), ktoré sú pri tréningu 2,5 x 2,5 x 2 m a 

4 x 3 x 2 m pre prirodzený chovný pár v reálnej situácii nedodržujú všetky strediská. Rozmery 

jednotlivých voliér sú v reálnej praxi prispôsobované daným podmienkam jednotlivých 

stredísk. Pri porovnávaní rôznych spôsobov inseminácie napr. medzi strediskami v Taliansku, 

Anglicku a na Slovensku sme zistili v niektorých prípadoch rozdiel 20 % v úspešnosti. V práci 

popisujeme celkový priebeh inseminácie v jednotlivých strediskách V neposlednom rade 

poukazujeme na nutričné hodnoty krmiva a stanovenie optimálnej kŕmnej dávky pre vybraného 

dravého vtáka.   

 

Kľúčové slová: dravé vtáky, podmienky chovu, kŕmna dávka, inseminácia 
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AVIFAUNA AGRÁRNEJ KRAJINY PODUNAJSKEJ ROVINY 

AVIFAUNA OF AGRICULTURAL LAND OF THE DANUBIAN FLAT 
 

HORVÁTH Jozef 

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 

76, Nitra 

e-mail: xhorvathj1@uniag.sk 

 

Agrárna krajina Európy posledné desaťročia prežíva krízu v podobe straty biodiverzity. Tento 

problém inšpiroval mnohých odborníkov a vedcov aby sa zaoberali štúdiom tejto problematiky. 

Z ich prác vyplýva, že na strate biodiverzity sa podieľa samotná poľnohospodárska výroba. 

Intenzifikácia poľnohospodárstva priniesla so sebou čo najväčšiu možnú produkciu rastlinnej 

hmoty, chemickú ochranu plodín, zánik hospodárenia na menších pôdnych celkoch, stratu 

rozmanitosti biotopov, zmenu štruktúry pestovaných plodín a iné. Jedným z prejavov straty 

biodiverzity je ubúdanie jednotlivých druhov avifauny agrárnej krajiny, a to aj bežných druhov. 

Tento trend sa už nekoľko rokov prejavuje aj na území Slovenska. Z tohto dôvodu bolo cieľom 

našej práce priblížiť túto problematiku pomocou výskumu druhového zloženia a zisťovania 

kvantitatívnych ukazovateľov avifauny na dvoch od seba vzdialených lokalitách Podunajskej 

roviny, situovaných v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine, pričom jedno zo 

skúmaných modelových území podlieha územnej ochrane. Do našich cieľov sme zahrnuli aj 

zmapovanie výmer jednotlivých druhov pestovaných plodín v spomínaných lokalitách a ich 

vplyv na druhovú diverzitu a kvantitu ornitocenóz. Z našich výsledkov vyplynulo, že 

porovnávané oblasti sú z hľadiska druhovej diverzity a kvantitatívnych ukazovateľov na 

podobnej úrovni. Rovnako sa dokázalo, že trendy úbytku druhov agrárnej krajiny pretrvávajú 

naďalej v poľnohospodársky najintenzívnejšie využívanej oblasti Slovenska, na území 

Podunajskej roviny. Prieskum uskutočnený v podobe zisťovania výmer jednotlivých 

pestovaných plodín určil za dominantné druhy skupinu vysokosteblových plodín – kukuricu, 

slnečnicu a repku. Rovnako zo štúdie vyplýva, že územná ochrana na Slovensku, a tým pádom 

aj zákony Slovenskej republiky, sú nedostačujúce. Toto konštatovanie potvrdzujú výmery 

pestovaných plodín a výsledky z hodnotenia druhovej diverzity a kvantitatívnych ukazovateľov 

ornitocenóz. 
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PROGRAM ROZVOJA CHOVU HOVÄDZIEHO DOBYTKA NA PD 

KAPUŠANY 

PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF CATTLE BREEDING ON 

AGRICULTURAL FARM KAPUŠANY 
 

HREHA Filip  

Katedra špeciálnej zootechniky, FAPZ SPU Nitra  

e-mail: xhreha@is.uniag.sk 

 

Práca navrhuje postupy a ciele, ktoré majú pomôcť k napredovaniu chovu hovädzieho dobytka 

(HD) na Poľnohospodárskom družstve PD Kapušany. Družstvo chová dojnice slovenského 

strakatého plemena, je zaradené ako šľachtiteľský chov a dosahuje priemernú úžitkovosť 7500 

kg mlieka za laktáciu. Analýza chovu bola spracovaná v práci „Zootechnicko – ekonomická 

analýza chovu HD na PD Kapušany“. V nej sme analyzovali plemenné zloženie  stáda, zloženie 

stáda kráv podľa žijúcich otcov, vekovú štruktúru stáda, produkčnú analýzu kráv na 1. a ďalších 

laktáciách, reprodukčné parametre, techniku chovu a technológiu, výživu a ekonomiku výroby. 

Na základe výsledkov bola vypracovaná SWOT analýza, z ktorej vyplynuli silné a slabé 

stránky, ako aj príležitosti a riziká podnikania v sektore mliečnej produkcie v konkurenčných 

podmienkach prešovského regiónu. V druhej časti práce bola vypracovaná dlhodobá koncepcia 

chovu dobytka na PD, boli určené čiastkové dlhodobé ciele a nutné zmeny pre ich dosiahnutie. 

Pre dosiahnutie základného cieľa - zefektívniť chov dobytka, sme navrhli pokračovať v chove 

slovenského strakatého dobytka, postupne unifikovať stádo, ďalej zlepšovať produkčné 

a reprodukčné vlastnosti stáda, využiť výkrmový potenciál plemena, vybudovať vlastný 

bitúnok, zlepšiť marketing, realizovať rekonštrukciu zariadení, využívať poradenský systém, 

motivovať zamestnancov, zlepšiť kvalitu a využitie objemových krmív, zlepšiť welfare zvierat 

a tým stabilizovať ekonomiku výroby mlieka v chove. Návrh obsahuje konkrétne postupy pre 

dosiahnutie plánovaných dlhodobých cieľov.  
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ZHODNOTENIE STAVU MAĎARSKÝCH KRÁTKOSRSTÝCH 

STAVAČOV NA SLOVENSKU 

THE EVALUATION OF HUNGARIAN VIZSLAS IN SLOVAKIA 

 
IZSÁKOVÁ Erika  

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, FAPZ SPU, Tr. A. Hlinku 2., 949 76, 

Nitra 

e-mail: www.khmhz@uniag.sk 

 

Cieľom práce bolo zhodnotenie stavu maďarských krátkosrstých stavačov na území Slovenska 

v rokoch 2016, 2017 a 2018. Plemená stavačov sú charakteristické tým, že zver vystavujú. Túto 

vlastnosť, ktorú majú vrodenú, nemá nijaké iné plemeno. Všestranný stavač zver nielen 

vyhľadáva a vystaví, ale aj dohľadá, prenesie pernatú zver, pracuje aj na pofarbenej stope srnčej 

zveri, ktorú má na remeni spoľahlivo sledovať alebo voľne vypustený zhasnutú zver hlásiť 

alebo oznámiť. Používajú sa na prácu v poli i v lesných revíroch. Z pôvodných plemien sa 

v rozličných krajinách selekciou a čistokrvnou plemenitbou vyšľachtili samostatné plemená, 

ktoré sa rozdeľujú na anglické a kontinentálne stavače.  Pre anglické stavače je charakteristický 

výrazný záhlavový výčnelok a veľmi výrazný sklon čela. Delíme ich na krátkosrsté (pointre) 

a dlhosrsté (setre). Chvost sa im neskracuje. Kontinentálne stavače sa vyznačujú plochou 

lebkou a mierne strmým sklonom čela. Podľa srsti ich delíme na krátkosrsté, hrubosrsté 

a dlhosrsté. Pri celkovom zhodnotení stavu jedincov pozorujeme nárast počtu narodených 

šteniat zo 74 v roku 2016, na 117 v roku 2017, následne 106 v roku 2018.  Pri vývoze jedincov 

do zahraničia sledujeme nárast zo 17 v roku 2016 na 38 v roku 2018. U chovných jedincov tiež 

sledujeme nárast zo 6 v roku 2016 na 16 v roku 2017. Výsledky poukazujú na zvyšovanie 

stavov maďarských krátkosrstých stavačov. 
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VPLYV VYBRANÝCH NEGENETICKÝCH FAKTOROV NA 

INTENZITU RASTU KOZLIAT 

INFLUENCE OF SELECTED NON-GENETIC FACTORS ON THE 

INTENSITY OF GOAT KIDS GROWTH 
 

JENDREKOVÁ Lýdia 

Katedra špeciálnej zootechniky, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: lydiajendrekova@zoznam.sk 

 

V práci sme pomocou viacfaktorovej analýzy rozptylu analyzovali vplyv negenetických 

faktorov (kontrolný rok, poradie laktácie, veľkosť vrhu, pohlavie) na intenzitu rastu kozliat od 

narodenia do veku 56 dní. Kozľatá bielych a hnedých krátkosrstých kôz a ich krížencov 

chované spolu s matkami boli vážené v týždenných intervaloch v kontrolných rokoch 2016 – 

2018. Analyzovali sme hmotnosti a priemerné denné prírastky (PDP) 30 capkov, 33 kozičiek 

a 4 hermafroditov. Štatisticky významný vplyv (P<0,05) na hmotnosť kozliat malo poradie 

laktácie (vo veku 14, 21, 28 dní). Najvyššie hmotnosti dosahovali kozľatá od matiek na 1. 

laktácii, ktoré rodili najviac jedináčikov. Priemerná hmotnosť pri pôrode bola 2,67 kg, capkovia 

mali najvyššie pôrodné hmotnosti (2,85 ± 0,14 kg), kozičky 2,63 ± 0,14 kg, a hermafrodity 2,34 

± 0,36 kg. Rozdiely v hmotnosti medzi pohlaviami boli zjavné počas celého obdobia, ale vplyv 

pohlavia sa neukázal ako štatisticky významný. Veľkosť vrhu mala významný vplyv (P<0,05) 

na rast kozliat, najvyššie hmotnosti a PDP boli u trojčiat a štvorčiat. Vysoká plodnosť ich 

matiek bola zrejme spojená s nadpriemernou produkciou mlieka. Na celkové PDP (od 

narodenia po odstav) mala štatisticky významný vplyv veľkosť vrhu, na PDP vo veku 0 – 14 

dní malo veľmi vysoko významný vplyv poradie laktácie, keď najvyššie PDP boli zistené pri 

1. laktácii (175,26 ± 15,10 g) a najnižšie pri 5. laktácii (91,30 ± 15,31 g). Vplyv kontrolného 

roka nebol štatisticky významný. Najvyšší počet úhynov (50 %) bol spôsobený podvýživou, 

najmenej úhynov bolo u kozičiek, z hermafroditov sa veku 56 dní dožilo len 50 % jedincov. 
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EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ REPRODUKCE U POPULACE 

MASNÉHO PLEMENE ABERDEEN ANGUS 

ECONOMIC EVALUATION OF REPRODUCTION OF POPULATION 

ABERDEEN ANGUS CATTLE 
 

JUNGWIRTH Václav 

Katedra Zootechnických věd, ZF JU, Studentská 1668, 370 05, České Budějovice 

email: vaclav.jungwirth@seznam.cz 

 

Aberdeen Angus je nejrozšířenější masné plemeno skotu na světě a druhé nejrozšířenější  

v České republice. Předností tohoto plemene je ranost, výborné mateřské vlastnosti, odolnost, 

dlouhověkost, přizpůsobivost, velká životaschopnost telat a vynikající pastevní schopnost. Na 

základě všech těchto vlastností má Aberdeen Angus potenciál být v našich zemědělských 

podmínkách rentabilní. Cílem práce bylo vyhodnocení vlivu reprodukčních ukazatelů na 

ekonomiku chovu v závislosti na věku jalovic při 1. otelení. Pro vypracování práce byla použita 

data z Kontroly užitkovosti masných plemen skotu. Celkem byla získána data za období 2003-

2015 o 6 366 kravách a 24 483 telatech. Plemenice byly rozděleny do 4 skupin podle věku při 

prvním otelení. Náklady na odchov jalovice do 1. otelení zasahují významně do celoživotních 

nákladů. Nejnižší náklady do 1. otelení byly u skupiny do 24 měsíců (14 272 Kč) a nejvyšší u 

skupiny nad 36 měsíců (32 325 Kč). V těchto hodnotách není započítaný nákup zástavového 

skotu ve věku 8,4 měsíců. Významným ukazatelem je délka produkčního období – nejdelší bylo 

u skupiny do 24 měsíců 4,05 roku (dlouhověkost 6,2 roku) a nejkratší produkční období 

u skupiny nad 36 měsíců 3,48 roku (dlouhověkost 7,7 roku). Do celoživotních nákladů na 1 

plemenici byl započítán nákup jako zástav, odchov, produkční období a poprodukční období. 

Po součtu těchto ukazatelů vyšlo, že nejnižších celoživotních nákladů dosahují plemenice ve 

skupině 24-28 měsíců (134 231 Kč) a naopak nejvyšších plemenice  

ve skupině nad 36 měsíců (150 658 Kč). Pro výpočet výsledku hospodaření je důležitý přepočet 

nákladů na 1 užitný rok (produkční + poprodukční období). Z tohoto pohledu nejnižších 

nákladů dosáhla skupina do 24 měsíců věku při 1. otelení (31 562 Kč). Hlavním produktem 

v chovu krav bez tržní produkce mléka je odchované tele. Počet odchovaných telat za život byl 

nejvyšší u plemenic ze skupiny do 24 měsíců (3,62 ks) a nejnižší u skupiny nad 36 měsíců (3,16 

ks). Pro výpočet výsledku hospodaření byly tržby za odstavená telata převedeny na 1 užitný 

rok. Nejvyšších tržeb dosahovaly plemenice ze skupiny do 24 měsíců (18 700 Kč). Jeden 

z hlavních reprodukčních ukazatelů je délka mezidobí. Zkrácením délky mezidobí o 1 den se 

zvýší zisk o 46,9 Kč. Výsledek hospodaření po zápočtu dotací je nejpříznivější ve skupině do 

24 měsíců (zisk 6 825 Kč/plemenici/rok). Naopak u plemenic ze skupiny nad 36 měsíců byla 

vyčíslena ztráta -35 Kč/plemenici/rok. Využitím ranosti plemene Aberdeen Angus lze 

dosáhnout příznivých výsledků hospodaření. Naopak oddalování prvního otelí je ekonomicky 

nevýhodné a tyto chovy jsou dlouhodobě nerentabilní. 
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ANALÝZA MORFOMETRICKÝCH UKAZOVATEĽOV V POPULÁCII 

HRUBOSRSTÝCH JAZVEČÍKOV 

ANALYSIS OF MORPHOTMETRIC INDICATORS IN WIREHAIRED 

DACHSHUND POPULATION 
 

KÁČEROVÁ Lucia 

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 

76, Nitra 

e-mail: xkacerova@uniag.sk 

Cieľom práce bola analýza vybraných morfologických vlastností u plemena štandardný 

hrubosrstý jazvečík. Na analýzu boli využité len jedince hrubosrstých jazvečíkov od veku 12 

mesiacov do veku 4 rokov, s preukazom o pôvode. Sledovali sme nasledujúce ukazovatele:  

výška v kohútiku, odstup hrude, výška v krížoch, hĺbka hrudníka, dĺžka hrudníka, dĺžka chrbta, 

šírka v bedrách, dĺžka lopatky, dĺžka ramena, dĺžka predlaktia, výška stehna, dĺžka predpätia, 

dĺžka podpätia, dĺžka hlavy, šírka hlavy, dĺžka mordy, dĺžka mozgovne, ušnica pravá, ušnica 

ľavá, dĺžka kroku – dopredu, dĺžka kroku – dozadu, obvod hrudníka a dĺžka tela. Zistili sme 

nasledujúce priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky od štandardu. U súk bola výška 

v kohútiku (ẋ 24,58 cm ± 1,13 cm), odstup hrude (ẋ 8,08 cm ± 1,32 cm), výška v krížoch (ẋ 

24,60 cm ± 1,43 cm), hĺbka hrudníka (ẋ 17,65 cm ± 1,61 cm), dĺžka hrudníka (ẋ 25,59 cm ± 

2,10 cm), dĺžka chrbta (ẋ 39,88 cm ± 1,92 cm), šírka v bedrách (ẋ 10,73 cm ± 1,05 cm), dĺžka 

lopatky (ẋ 11,88 cm ± 0,91 cm), dĺžka ramena (ẋ 10,24 cm ± 0,88 cm), dĺžka predlaktia (ẋ 9,88 

cm ± 0,98 cm), výška stehna (ẋ 13,29 cm ± 1,46 cm), dĺžka predpätia (ẋ 10,05 cm ± 1,13 cm), 

dĺžka podpätia (ẋ 9,72 cm ± 1,09 cm), dĺžka hlavy (ẋ 18,75 cm ± 1,30 cm), šírka hlavy(ẋ 9,84 

cm ± 0,73 cm), dĺžka mordy (ẋ 9,07 cm ± 0,77 cm), dĺžka mozgovne (ẋ 9,76 cm ± 0,97 cm), 

ušnica pravá (ẋ 12,04 cm ± 0,92 cm), ušnica ľavá (ẋ 12,04 cm ± 0,92 cm), dĺžka kroku – dopredu 

(ẋ 18,08 cm ± 0,95 cm), dĺžka kroku – dozadu (ẋ 25,17 cm ± 0,92 cm), obvod hrudníka (ẋ 45,65 

cm ± 2,93 cm), dĺžka tela (ẋ 52,54 cm ± 2,07 cm). U psov bola výška v kohútiku (ẋ 28,67 cm 

± 1,26 cm), odstup hrude (ẋ 11,23 cm ± 1,37 cm), výška v krížoch (ẋ 27,03 cm ± 0,06 cm), 

hĺbka hrudníka (ẋ 17,57 cm ± 0,51 cm), dĺžka hrudníka (ẋ 29,17 cm ± 2,47 cm), dĺžka chrbta 

(ẋ 44,67 cm ± 1,15 cm), šírka v bedrách (ẋ 10,83 cm ± 0,76 cm), dĺžka lopatky (ẋ 13,57 cm ± 

0,40 cm), dĺžka ramena (ẋ 11,47 cm ± 0,83 cm), dĺžka predlaktia (ẋ 10,43 cm ± 0,25 cm), výška 

stehna (ẋ 15,00 cm ± 0,87 cm), dĺžka predpätia (ẋ 11,30 cm ± 0,56 cm), dĺžka podpätia (ẋ 10,43 

cm ± 0,45 cm), dĺžka hlavy (ẋ 20,83 cm ± 0,76 cm), šírka hlavy (ẋ 10,13 cm ± 0,21 cm), dĺžka 

mordy (ẋ 10,17 cm ± 0,29 cm), dĺžka mozgovne (ẋ 10,67 cm ± 0,58 cm), ušnica pravá (ẋ 12,83 

cm ± 0,29 cm), ušnica ľavá (ẋ 12,83 cm ± 0,29 cm), dĺžka kroku – dopredu (ẋ 20,13 cm ± 0,23 

cm), dĺžka kroku – dozadu (ẋ 27,17 cm ± 0,29 cm), obvod hrudníka (ẋ 49,50 cm ± 0,50 cm), 

dĺžka tela (ẋ 59,67 cm ± 0,58 cm). Analýzou jednotlivých morfometrických charakteristík 

môžeme uviesť priemerný ideálny typ psa aj suky u štandardného hrubosrstého jazvečíka. 

 

Kľúčové slová: hrubosrstý jazvečík, morfometrické ukazovatele, štandard 

Key words: wirehaired dachshund, morphometric indicators, standard 

 

Školiteľ: Ing. Martin Fik, PhD. 

  



XXV. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV FAPZ  

25. apríl 2019 

61 

 

CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM PLEMENA AUSTRALORPKA 

V CHOVOCH NA SLOVENSKU 

CHARACTERISTICS AND IMPORTANCE OF AUSTRALORP BREED IN 

SLOVAKIA 

 

KAŠČÁK Kevin 

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 

76, Nitra 

e-mail: kevin.kascak@gmail.com 

 

Australorpky vznikli z čiernych orpingtoniek dovezených do Austrálie z Anglicka  

po roku 1890. Orpingtonky sa tam osvedčili ako výborné nosnice (uvádza sa aj vyše 300 ks 

vajec).  Chovatelia ich krížili s minorkami, leghornkami a langšankami, neskôr boli použité aj 

plymutky. Dôraz bol kladený na znášku, typ bol až druhoradý. Práve vďaka svojej znáške boli 

australorpky dovezené do Ameriky v roku 1925, kde bol v roku 1929 uznaný ich štandard. Do 

Európy boli australorpky privezené okolo roku 1930, na veľkej výstave boli k videniu až v roku 

1950. Vtedy išlo najmä o kurčatá a vajcia dovážané z  amerických fariem. V Európe vzniklo 

niekoľko typov australorpiek. V Nemecku a v Holandsku sa prikrížili rýnske sliepky a 

barneveldky. Zvieratá boli odlišného typu než anglické australorpky, ktoré sa vyznačovali 

intenzívnym zeleným leskom. Vznikali spory o vlastníctvo tohto plemena a o platnosť 

štandardu. V Nemecku boli australorpky uznané v roku 1952. Na Slovensko sa plemeno dostalo 

po 2. svetovej vojne, ale ich chov sa vo väčšej miere rozšíril len prednedávnom. Chovným 

cieľom u australorpiek bolo plemeno kúr s kombinovanou úžitkovosťou. Astralorpky sú rýchlo 

rastúce, rané kury, schopné vysokej znášky s dobrou mäsovou produkciu. Vyznačujú sa 

pokojnou a priateľskou povahou. Australorpky nedokážu príliš dobre lietať, preto im postačí 

oplotenie pozemku do výšky 1,5 m. Zvieratá sú voči sebe znášanlivé. Pôvodné a najviac sa 

vyskytujúce sfarbenie je čierne, ale uznané farebné rázy sú tiež biele a modré s lemom.  V roku 

2019 bolo podľa uznávacích protokolov Slovenského zväzu chovateľov (SZCH)  uznaných 12 

rozmnožovacích chovov (A chovov) a 1 plemenný chov ( B chov) plemena australorpka čierna. 

V rozmnožovacích chovoch bolo uznaných 19 kohútov a 154 sliepok. V plemennom chove boli 

uznaní 2 kohúti a 20 sliepok. Chovný kmeň v A chovoch pozostával v priemere z 1 kohúta a 12 

sliepok a v B chove z  2 kohútov a 20 sliepok. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 

každoročne počet chovov australorpky na Slovenskú stúpa. Pre porovnanie, v roku 2016 bolo 

uznaných 7 rozmnožovacích chovov a 3 plemenné chovy. V rozmnožovacích chovoch bolo 

uznaných 10 kohútov a 85 sliepok. V plemenných chovoch bolo uznaných 9 kohútov a 41 

sliepok. Chovný kmeň pozostával v priemere z 1 kohúta a 12 sliepok. V našej práci sme 

sledovali základné parametre chovu: hmotnosť násadových vajec, oplodnenosť násadových 

vajec, liahnivosť kurčiat a priemernú živú hmotnosť pri odchove kurčiat. Oplodnenosť 

násadových vajec  kolísala v priemere od 85 do 95 %, liahnivosť kurčiat od 88 do 93 %. 

Hmotnosť násadových vajec bola od 55 do 58 g. Priemerná živá hmotnosť  v odchove kurčiat 

bola v 2. týždni veku 80 g, 4. týždni 230 g, 6. týždni 380 g, 8. týždni 500g, 10. týždni 650 g 

a v 12. týždni 800 g. Tieto parametre chovu sme sledovali v rokoch 2014 až 2019. 
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AKTIVITY S ASISTENCIOU ORNITOTERAPEUTICKÉHO 

PAPAGÁJA PRE KLIENTOV SENIORSKÉHO VEKU 

ACTIVITIES WITH ASSISTANCE OF ORNITOTHERAPEUTIC PARROT 

FOR SENIOR CLIENTS 
 

NÉMETHOVÁ Veronika 

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 

76, Nitra 

e-mail: nemethova.kori@gmail.com  

 

V práci sme sa zamerali na sformulovanie šiestich aktivít v smere humánno-animálnych 

interakcií. IAHAIO (Medzinárodná asociácia organizácií zaoberajúcich sa 

humánnoanimálnymi interakciami) definuje zvieratami asistované aktivity (AAA) ako 

neformálne interakcie/návštevy často vykonávané na dobrovoľníckej báze humánno-

animálnymi tímami kvôli motivačným, edukačným či rekreačným cieľom. Zaoberali sme sa 

konkrétne aktivitami zameranými jednak na hrubú motoriku ako sú prelety s pomôckami, 

prelety bez pomôcok,  jednak na jemnú motoriku ako sú rôzne hlavolamy ako aj na edukáciu.  

Aktivity sme realizovali s druhom papagája kakadu ružový (Eolophus roseicapilla). Definovali 

sme si postupné kroky výcviku a následne vyskúšali svoju hypotézu v praxi. Pri výcviku sme 

využívali metódu habituácie, pozorovania s napodobňovaním a operantné podmieňovanie. 

Zistili sme, že typ učenia zvieraťa je modifikovateľný podľa situácie, v ktorej sa vykonáva. 

Výkon papagája sme zaznamenali a subjektívne vyhodnotili z hľadiska porovnania aktivít 

medzi sebou a v rámci rôznych prostredí (doma s postrojom a bez postroja, v neznámom 

interiéri s postrojom a bez postroja, vo vonkajšom prostredí s postrojom a v zariadení s 

postrojom). Ďalej sme zistili, že samotná aktivita môže byť pre papagája hrou, a tým pádom aj 

pomôckou pri socializácii.  Za modelovú skupinu zariadení sme si vybrali dva domovy 

sociálnych služieb pre seniorov, kde sme výcvik aktivít systematicky precvičovali 18 mesiacov. 

Dospeli sme k záveru, že táto skupina klientov je pre začínajúceho ornitoterapeutického vtáka 

ideálnou, nakoľko seniori sú poväčšine pokojní, nevykonávajú prudké pohyby, čo na papagája 

nepôsobí stresujúco.  
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VYBRANÉ JATOČNÉ UKAZOVATELE A KVALITA MÄSA A TUKU 

JAHNIAT Z PASTEVNÉHO VÝKRMU 

SELECTED CARCASS INDICATORS AND MEAT AND FAT QUALITY 

OF LAMBS FROM PASTURE FATTENING 
 

REPKOVSKÝ Marek 
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e-mail: ksz@uniag.sk 

 

Cieľom práce bolo zhodnotiť vybrané jatočné ukazovatele ťažkých jatočných jahniat 

z pastevného výkrmu a posúdiť ich kvalitu mäsa, a to na základe analýzy spektra vybraných 

mastných kyselín (MK) intramuskulárneho (IMT) a subkutánneho tuku (SKT). Výkrm jahniat 

bol realizovaný po predchádzajúcom odstave od ich matiek (priemerná hmotnosť 10 kg), a to 

v oplôtkoch lokalizovaných v pohorí Javorníky (katastrálne územie Kolárovice). Do pokusu 

bolo zaradených celkom 10 jahniat (8 ks krížence, 2 ks čistokrvné jahňatá plemena suffolk; 6 

ks baránky, 4 ks jahničky). Získané primárne podklady z jatočnej rozrábky boli analyzované  

s  využitím dvojfaktorovej analýzy rozptylu, do ktorej bol zahrnutý faktor „genotypová 

skupina“ a „pohlavie“ jahniat. Pri ukazovateľoch charakterizujúcich kvalitu mäsa a tuku 

(spektrum MK) boli vypočítané základné variačno-štatistické charakteristiky  (hodnotená len 

skupina krížencov). Jahňatá boli odporážané pri priemernej hmotnosti 28,68 ± 5,901 kg. Jatočná 

výťažnosť pokusných jahniat bola v priemere na úrovni 46,03 ± 6,00 %, podiel výsekovej časti 

stehno bol na úrovni 33,87 % a podiel výsekových častí 1. triedy kvality bol na úrovni 46,9 %. 

Jahňatá plemena suffolk mali významne vyššiu jatočnú výťažnosť (57,48 %) ako skupina 

jahniat – krížencov (42,88 %). Rozdiely v sledovaných jatočných ukazovateľoch medzi 

baránkami a jahničkami neboli významné. Na základe výsledkov získaných analýzou spektra 

mastných kyselín intramuskulárneho a subkutánneho tuku môžeme konštatovať, že jahňatá 

z pastevného výkrmu sa vyznačovali mimoriadne vysokou kvalitou mäsa a tuku. Mäso jahniat 

obsahovalo vysoký obsah všetkých zdraviu prospešných mastných kyselín, (trans-vakcénová 

MK - 3,730 g/100g FAME, CLA – 1,159 g/100g FAME, EPA – 1,520 g/100g FAME, DHA – 

0,438 g/100g FAME). Pomer omega 6 a omega 3 MK bol tiež veľmi priaznivý a mäso sa 

vyznačovalo relatívne vysokým podielom PUFA a nižším podielom SFA. Súvisí to 

pravdepodobne s tým, že  pastva oviec je všeobecne považovaná za zdroj živín s vysokým 

podielom ALA, čo sa prejavilo aj v skúmanom mäse jahniat (3,245 g/100g FAME). Hodnoty 

atherogénneho, trombogénneho indexu a tiež indexu h/H a DFA indexu svedčia tiež o vysokej 

kvalite mäsa a tuku hodnotených jahniat. 
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ANALÝZA VYBRANÝCH MORFOMETRICKÝCH 
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ANALYSIS OF SELECTED 

MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF SLOVAKIAN WIREHAIRED 

POINTER 
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Slovenský hrubosrstý stavač je jedno z našich 5 národných plemien psov. U plemena sa v 

minulosti značne zvyšoval imbriding, preto chovatelia museli pristúpiť k priliatiu krvi iných 

plemien (hlavne východzích plemien). V súčasnosti plemeno prežíva takzvané znovuzrodenie. 

Postupne sa stabilizuje v exteriérových vlastnostiach.  Cieľom práce bolo analyzovať vybrané 

morfometrické charakteristiky nášho národného plemena – Slovenský hrubosrstý stavač (SHS). 

Použili sme jedince vo veku od 15 mesiacov do 4 rokov. Analyzovali sme vybrané 

morfometrické chrakteristiky. Údaje boli získané od 22 jedincov plemena SHS s preukazom 

pôvodu. Z morfometriských charakteristík sme analyzovali dĺžku tela 76,33 ± 3,70 cm, dĺžku 

chrbta 59,58 ± 3,40 cm, obvod hrudníka 75,83 ± 4,57 cm, dĺžku hrudníka 32,42 ± 3,00 cm, 

výšku v kohútiku 63,17 ± 2,12 cm, odstup hrude 34,08 ± 1,83 cm, dĺžku hlavy 25,67 ± 1,03 

cm, šírku hlavy 14,17 ± 1,60 cm, mordy 12,13 ± 0,53 cm, mozgovne 13,63 ± 1,15 cm a dĺžky 

ušníc 15,96 ± 1,16cm. 
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UŽITKOVOSTI BROJLEROVÝCH KUŘAT 

EFFECTS OF HATCHING EGGS STORAGE ON GROWTH PARAMETERS 

OF BROILER CHICKENS 
 

SKOUPÁ Markéta 

Ústav chovu a šlechtění zvířat, AF MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 613 00, Brno 

e-mail: xskoupa2@mendelu.cz 

 

Tato práce se zabývá vlivem skladování násadových vajec brojlerových kuřat na jednotlivé 

líhňařské parametry a parametry užitkovosti. Do sledování byla zařazena také aktivita trypsinu 

u osmidenních kuřat. Pokus byl proveden u 562 ks kuřat hybrida Ross 308 v období od vylíhnutí 

do 35. dne věku. Kuřata byla rozdělena do dvou skupin. Kuřata kontrolní skupiny byla 

vylíhnuta z vajec nasazených do líhně po čtyřech dnech skladování, zatímco vejce pokusné 

skupiny byla před nasazením skladována 18 dní. Všechna kuřata byla krmena stejnou krmnou 

směsí ad-libitně. Při naskladnění bylo každé kuře individuálně zváženo a 30 kuřatům z každé 

skupiny byla měřena kloakální teplota. Dále byla kuřata individuálně vážena v 10., 17., 24., 31. 

a 35. dni výkrmu. Osmý den věku bylo z každé skupiny odebráno 15 ks kuřat za účelem 

stanovení aktivity trypsinu v ileu a stanovení hmotnosti slinivky břišní. V průměrné hmotnosti 

jednodenních kuřat se mezi skupinami nevyskytoval statisticky průkazný (P˃0,05) rozdíl. 

Skladování násadových vajec nemělo vliv na hmotnost jednodenních kuřat. Nicméně při 

každém dalším vážení kuřat rozdíl v průměrné hmotnosti statisticky průkazný (P˂0,05) byl. 

Na konci pokusu dosahovala průměrná hmotnost kuřat pokusné skupiny o 47,4 g méně. 

V konverzi krmiva nebyl zaznamenán statisticky průkazný (P˃0,05) rozdíl během celé doby 

sledování. Kuřata pokusné skupiny vykazovala statisticky průkazně (P˂0,05) vyšší aktivitu 

trypsinu (2703,15 U/ml) oproti kuřatům kontrolní skupiny (2125,60 U/ml). Rozdíl v průměrné 

hmotnosti slinivky břišní, ani v podílu slinivky břišní z živé hmotnosti mezi těmito skupinami 

statistický průkazný (P˃0,05) nebyl. Líhnivost z oplozených vajec byla statisticky průkazně 

(P˂0,05) vyšší u kontrolní skupiny v porovnání s násadovými vejci pokusné skupiny. Rozdíl 

v rané a střední embryonální mortalitě nebyl mezi sledovanými skupinami statisticky průkazný 

(P˃0,05). Naopak v pozdní embryonální mortalitě statisticky průkazný (P˂0,05) rozdíl byl. 

Pozdní embryonální mortalita dosahovala u vajec nasazených po čtyřech dnech skladování 

1,35 %, zatímco u vajec nasazených po 18 dnech skladování 3,95 %. Dlouhodobé skladování 

násadových vajec mělo negativní vliv na parametry užitkovosti brojlerových kuřat. 
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VYUŽITIE ALTERNATÍVNYCH METÓD VO VÝCVIKU KONÍ A ICH 

VPLYV NA ZMENU SPRÁVANIA SA KONÍ 

THE USE OF ALTERNATIVE METHODS IN HORSE TRAINING AND 

THEIR IMPACT ON HORSE BEHAVIOR CHANGE 
 

SOCHÁŇOVÁ Kristína 

Katedra špeciálnej zootechniky, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra  

e-mail: kristina.sochanova@gmail.com 

 

Využitie a význam koní sa počas storočí menil podľa potreby danej generácie ľudí. To vedie aj 

k dynamickým zmenám v chove a výcviku koní. Človek sa v tomto smere stal otvorenejší 

novým prístupom a metódam. Zvýšenej popularite sa tešia alternatívne metódy vo výcviku 

koní. Cieľom našej práce bolo zistiť aktuálny stav využívania metód výcviku koní, ktoré sú 

označované ako alternatívne, prirodzené, či metódy výcviku zo zeme (tzv. „horsemanship“). 

Súčasne sme zisťovali ich uplatniteľnosť pri dosahovaní zmien v správaní u koní. Ďalším 

cieľom bolo overiť si vplyv alternatívnych metód v praxi. Prieskum sme realizovali 2 

elektronickými dotazníkmi, ktoré sme distribuovali medzi majiteľov a trénerov koní. Prvý 

dotazník obsahoval 13 otázok zameraných na všeobecné informácie o majiteľovi a o koňoch 

a prípadné využitie alternatívnych metód pri výcviku a dosiahnuté výsledky Dotazník vyplnilo 

spolu 109 respondentov, z ktorých sme vybrali skupinu 78 využívajúcu nejakú z alternatívnych 

metód výcviku koní. Táto skupina vyplnila druhý dotazník s 11 otázkami ohľadom dôvodov 

použitia alternatívnej metódy výcviku, prípadné problematické správanie a na výsledky či 

zmeny dosiahnuté po zaradení alternatívnych metód do výcviku. Výsledky prvého dotazníka 

ukázali, že zo 109 respondentov až 88,99 % využilo alternatívne metódy pri výcviku koní. 76,29 

% uviedlo, že ciele stanovené pred začiatkom výcviku pomocou horsemanshipu boli 

dosiahnuté. Prevažná časť respondentov sa venuje chovu koní 5-9 rokov (32,11 %), čo je 

dostatočne dlhá doba na posúdenie a  kone využívali prevažne na rekreáciu a hobby (70,64 %). 

Využívanie alternatívnych metód bolo zaznamenané aj u športových koní, hlavne parkúrových 

(45,87 %). 79,38 % respondentov uviedlo ako hlavný dôvod pre využitie alternatívnych metód 

zvýšenie dôvery medzi koňom a človekom a 35,05 % potrebu riešiť problematické alebo 

nežiadúce správanie. Najčastejšie využívanou metódou je PNH Pata Parelliho (34,02 %). 

V druhom dotazníku všetci respondenti uviedli získanie alebo zvýšenie dôvery u koní počas 

výcviku zo zeme. U koní, kde boli metódy horsemanshipu použité kvôli nejakému 

problémovému správaniu, respondenti uvádzali zlepšenie vo všetkých prípadoch. Na základe 

vyhodnotenia dotazníkov sme sa rozhodli uplatniť dve z metód prirodzeného výcviku 

(Parelliho a Robertsovu metódu) u 9 koní rôznych plemien. V tejto časti práce sme nezistili 

žiadne plemenné rozdiely, uplatniteľnosť metód bola daná skôr schopnosťou trénera či majiteľa 

vnímať individualitu zvieraťa, jeho povahu a temperament. Vo všetkých prípadoch sme 

zaznamenali zlepšenie vzťahu medzi človekom a koňom, zvýšenie dôvery a taktiež zmiernenie 

alebo úplné odstránenie problematického správania.Alternatívne metódy sa preto javia ako 

vhodná cesta nenásilného dosiahnutia výsledkov pri výcviku koní (bez ohľadu na plemennú 

príslušnosť), umožňujúce získanie zdravého a psychicky vyrovnaného koňa. 
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VPLYV SKRMOVANIA HROZNOVÝCH VÝLISKOV NA KRVNÝ 

OBRAZ KRÁV A JALOVÍC V POSLEDNOM TÝŽDNI GRAVIDITY 

THE EFFECT OF FEEDING OF GRAPE POMACE ON BLOOD CELLS 

COUNT OF COWS AND HEIFERS IN LAST WEEK OF PREGNANCY 
 

CHADIMOVÁ Lucie12 

1Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Trieda. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 
2PD Kozárovce, Kozárovce 878, 935 22 Kozárovce 

e-mail: xmierna@is.uniag.sk 

 

Niektoré publikované práce zdokumentovali po konzumácii polyfenolov imunostimulačný 

efekt. Výsledky predchádzajúcich experimentov poukazujú na zvýšený počet bielych krviniek 

(WBC) a lymfocytov (LYM) v krvi škopov a oviec po konzumácii hroznových výliskov. 

Hroznové výlisky obsahujú najmä šupky a jadierka, ktoré sa vyznačujú vyšším obsahom 

polyfenolov, tanínov. Jedným z čiastkových cieľov projektu zameraného na využitie vedľajších 

produktov pri spracovaní hrozna ako zdroja bioaktívnych látok vo výžive zvierat, ktorý sa práve 

rieši na Katedre výživy zvierat (FAPZ, SPU v Nitre), bolo sledovať vplyv prídavku sušených 

hroznových výliskov (HV) v množstve 1% zo sušiny kŕmnej dávky na krvný obraz kráv 

a jalovíc v poslednom týždni gravidity. Experiment sa realizoval v priestoroch PD Kozárovce, 

hroznové výlisky boli skrmované 4 kravám a 4 jaloviciam plemena slovenské strakaté. 

V kontrolnej a aj v pokusnej skupine boli 2 kravy a 2 jalovice (n = 4). Pred začiatkom 

skrmovania ako aj po 7 dňoch skrmovania HV v pokusnej skupine boli odobrané vzorky krvi 

kráv a jalovíc z chvosta do skúmaviek pre odber nezrazenej krvi EDTA. Vzorky krvi boli 

analyzované do dvoch hodín po odber na hematologickom analyzátore Abacus junior vet. 

Stanovené počty krvných buniek a ich parametre boli štatisticky spracované v programe IBM 

SPSS. Medzi začiatkom a koncom experimentu sa v kontrolnej skupine zvýšil počet WBC 

z 6,50 na 7,00 x 109/L a počet LYM zostal nezmenený na úrovni 4,00 x 109/L. V pokusnej 

skupine sa počas toho istého obdobia zvýšil počet WBC z 8,23 na 9,40 x 109/L a počet LYM 

z 4,91 na 5,33 x 109/L. V pokusnej skupine sme zaznamenali aj zvýšenie počtu monocytov, 

zatiaľ čo v kontrolnej skupine sa ich počet nezmenil. Zvýšenie počtu granulocytov medzi 

začiatkom a koncom experimentu bolo v oboch skupinách zhodné. Pri WBC a LYM vykazovali 

jalovice v porovnaní s kravami mierne vyššie hodnoty. Bol zaznamenaný štatisticky preukazný 

(P<0,05) vplyv skrmovania HV na WBC, LYM ako aj na počet červených krviniek a krvných 

doštičiek. Stanovené priemerné parametre krvného obrazu kráv a jalovíc boli v rámci 

referenčných hodnôt. Zvýšenie WBC a LYM mohlo byť spôsobené imunostimulačným 

efektom vyvolaným vyšším príjmom polyfenolov,  tanínov. Stanovené zvýšenie počtu WBC 

a LYM v krvi vysokoteľných kráv a jalovíc by mohlo mať pozitívny efekt na imunologickú 

a nutričnú hodnotu mledziva a tým aj na pasívnu imunizáciu teliat. Existuje predpoklad, že 

teľatá od kráv s vyšším počtom WBC a LYM v krvi by sa mohli narodiť s krvou vykazujúcou 

vyššie počty WBC a LYM, čím by tieto teľatá disponovali lepšou imunitou. Pre potvrdenie 

týchto hypotéz sú však potrebné ďalšie experimenty. Výsledky tohto experimentu potvrdili 

preukazný vplyv skrmovania HV na zvýšenie počtu WBC a LYM v krvi vysokoteľných kráv 

a jalovíc. 

Realizácia tohto experimentu bola finančne podporená projektom APVV-16-0170. 
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ANALÝZA KŔMNYCH DÁVOK DREZÚRNYCH KONÍ 

ANALYSES OF DRESSAGE HORSES FEEDING RATION 
 

CHUDÁ Patrícia 

Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

email: chudapatricia@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo nutričné analyzovanie kŕmnych dávok športových koní v Drezúrnom centre 

Jazdeckého klubu Máriakálnok v Maďarsku. Do pozorovania boli zahrnuté 4 kone,15 ročný 

český teplokrvník 750 kg, 14 ročný vestfvalský teplokrvník 720 kg,10 ročný hannoverský 

teplokrvník 610 kg a 10 ročný holštýnsky teplokrvník 740 kg. Kone boli ustajnené individuálne 

boxovo, kŕmené 3 krát do dňa s objemovým a jadrovým krmivom, napájané pomocou 

automatických napájačiek. V práci sme porovnávali odlišné kŕmne dávky pri rovnakej technike 

kŕmenia a rovnakom zaťažení koní. Denný príjem živín stanovený štandardnými laboratórnymi 

metódami v laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív (KVZ FAPZ SPU v Nitre). Kŕmna 

dávka sledovaných koní pozostávala z lúčneho sena, ovsa, pšeničných otrúb a doplnkovej 

kŕmnej zmesi. Výsledky denného príjmu boli porovnávané s vypočítanou dennou potrebou 

živín pre konkrétne kone, ktoré boli stanovené na základe ich živej hmotnosti a pracovného 

zaťaženia. Sledovali sme príjem stráviteľnej energie, N-látok, vápnika a fosforu. Na základe 

nutričnej analýzy sme dospeli k viacerým záverom. S výnimkou 1 koňa boli kŕmne dávky 

živinovo nevyrovnané z pohľadu organických živín aj minerálnych látok. Na základe zistených 

výsledkov navrhujeme prepracovanie kŕmnych dávok z pohľadu zaradenia ovsa, respektíve 

prehodnotenia dávky niektorých komponentov. 
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VPLYV VÝŽÍVY DOJNÍC NA ČAS PREŽUVANIA  

IFLUENCE OF DAIRY COW NUTRITION ON RUMINATION TIME 
 

JANJIĆ Aljoša 

Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre 

e-mail: xjanjic@uniag.sk 

 

Prežuvanie je cyklický proces ktorý zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaniu vysokého príjmu 

krmiva a účinnosti tráviacej sústavy u dojníc. Prežuvanie pomáha udržať optimálnu hodnotu 

pH v bachore, čim sa znižuje riziko prejavu bachorovej acidózy a tiež fyzikálne odbúrava 

bunkové steny rastlín, čim sa uľahčuje mikrobiálna kolonizácia krmiva v bachore a jeho 

stráviteľnosť. Cieľom práce bolo zhodnotenie dĺžky času prežuvania mliečneho dobytku 

v jednotlivých fázach laktácie na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU v Nitre, 

kde chovajú holštajnské plemeno. Dĺžka času prežuvania bola pozorovaná u 137 dojníc. 

Dojnice boli rozdelene do štyroch skupín, podľa fázy laktácie, v ktorej sa nachádzali. V skupine 

1 – rozdoj bolo 27 dojníc, skupine 2 – vrchol laktácie kravy bolo 53 dojníc, v skupine 3 – vrchol 

laktácie prvôstky bolo 39 dojníc, a v skupine 4 – stred laktácie bolo 18 dojníc. Dĺžka času 

prežuvania bola meraná použitím automatického systému sledovania prežuvania Heatime HR 

(SCR Engineers Ltd.). Pri hodnotení dĺžky času prežuvania boli použite údaje za obdobie do 

troch mesiacov. Priemerná hodnota dĺžky prežuvania všetkých dojníc bola 482,89 (±90,28) 

minút za deň. Priemerná dĺžka času prežuvania v skupine dojníc v rozdoji, bola 445,91 (±93,24) 

minút za deň. U prvôstok bol priemerný čas prežuvania 483,64 (±91,18) minút za deň a u dojníc 

na vrchole laktácie 494,51 (±86,80) minút za deň. Priemer za skupinu stred laktácie bol 466,06 

(±89,49) minút za deň. Medzi jednotlivými skupinami boli zaznamenane vysoko významne 

štatistické rozdiely (p< 0.001). Pri hodnotení bolo zistené, že dojnice najviac prežuvali v období 

medzi 00:00 hod. až 02:00 hod., v priemere 57,32 (±16,5) minút za dvojhodinový interval, 

potom v období medzi 02:00 hod. až 4:00 hod., v priemere 54,63 (±17,4) minút za 

dvojhodinový interval. Dojnice najmenej prežúvali v období medzi 04:00 hod. až 06:00 hod., 

v priemere 26,97 (±16,33) minút za dvojhodinový interval a v období medzi 12:00 hod. 

až 14:00 hod., v priemere 31,98 (±15,49) minút.   
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ZHODNOTENIE KVALITY EJAKULÁTU KANCOV NA VYBRANEJ 

FARME 

QUALITY ASSESSMENT OF BOAR EJACULATE IN A SELECTED FARM 
 

LESANSKÝGabriel 

Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xlesansky@is.uniag.sk 

 

Práca sa zaoberá reálnou situáciou na farme vo Vištuku (Silárd). Cieľom výskumu je 

zhodnotenie kvality ejakulátu kancov na danom podniku. Jedná sa o jednu z najväčších fariem 

so zameraním na výrobu bravčového mäsa na Slovensku. Počet prasníc sa pohybuje okolo 

3000, 350 prasničiek a 600 kusov pripustených prasničiek. Na farme sa už dlhé roky vykonáva 

iba umelá inseminácia. Na produkciu inseminačných dávok slúžia kance chované na podniku. 

Ich ejakulát je na farme spracúvaný, uskladňovaný a využívaný maximálne niekoľko dní. 

Hodnotených bolo 10 jedincov jedného plemena (duroc) a odbery prebiehali počas dvoch 

týždňov v mesiacoch február a marec, aby sa vylúčil tepelný stres zvierat. Vzorky sa po odobratí 

preniesli v daný deň na Katedru fyziológie živočíchov kde sa pomocou analýzy CASA stanovili 

základné parametre čerstvého ejakulátu. Okrem základných parametrov sme sledovali aj 

mitochondriálnu aktivitu, akrozómovú reakciu ako aj viabilitu spermií. Kance boli kŕmené 

kompletnou kŕmnou zmesou pre prasné prasnice s prídavkom ľanového šrotu. Živinový rozbor 

krmiva bol stanovený v Laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív na Katedre výživy 

zvierat. Vzhľadom na intenzitu využívania kancov na farme, sme dostali hodnoty, ktoré 

poukazujú na vysokú reprodukčnú schopnosť kancov. V prípade koncentrácie spermii sme 

zistili hodnotu 717 ± 249 (x 106 v ml), ktorá je vyššia ako hodnoty uvádzané vo viacerých 

štúdiách a to skoro dvojnásobne. Celková motilita spermií bola pri hodnote 80,5 ± 15,8 (%) a 

progresívna motilita na úrovni 58,0 ± 19,1 (%). Priemerná dráhová rýchlosť spermii bola 67,5 

± 11,9 (μm.s-1) a hodnota priamosti pohybu spermii bola 0,54 ± 0,03. Dokopy bolo 

hodnotených 17 parametrom, vďaka ktorým sme zhodnotili celkovú kvalitu ejakulátu kancov 

na farme a mohli sme ich navzájom porovnať. Podľa stanovených parametrov ejakulátu 

môžeme povedať, že hodnotené kance mali v priemere vynikajúce výsledky, ktoré potvrdzujú 

aj výsledky reprodukcie dosahované na sledovanej farme. 
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VÝZNAM POĽOVNÍCTVA V ZABEZPEČENÍ BIOLOGICKY 

AKTÍVNYCH LÁTOK VO VÝŽIVE  

THE IMPORTANCE OF HUNTING FOR ENSUING THE BIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES IN NUTRITION 
 

LIESKOVCOVÁ Barbora 

Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xlieskovcovb @is.uniag.sk 

 

Slovenské poľovníctvo patrí medzi kultúrne dedičstvo a je súčasťou života na vidieku. Jednou 

z najvýznamnejších produkčných funkcií poľovníctva je produkcia diviny, ktorej podiel na 

spotrebe sa v posledných rokoch zvyšuje. Cieľom diplomovej práce bolo stanoviť koncentráciu 

energie, tuku a obsah mastných kyselín a vybraných minerálnych látok v mäse diviaka lesného 

(Sus scrofa) uloveného v poľovnom združení Hôrka Rohožník na juhozápade Slovenska. 

Vzorky mäsa zo stehna (musculus semimembranosus) boli odobraté ihneď po ulovení a 

vyvrhnutí a rozdelené do dvoch kategórií podľa pohlavia (samec /n=6/ a samica /n=6/). Z 

výsledkov vyplýva, že mäso samcov obsahuje nižšie množstvo tuku ako mäso samíc a tiež má 

nižšiu energetickú hodnotu. Hodnoty tuku kolíšu v rozmedzí od 1,22 do 6,13 % a hodnoty 

brutto energie od 544,4 do 836, 17 kJ.100g⁻¹. Vplyv pohlavia na obsah tuku a koncentráciu 

energie nebol štatisticky preukazný. Z mastných kyselín bol štatisticky preukazný vplyv 

pohlavia (P>0,05) zistený pri kyseline palmitovej (C16:0), stearovej (C18:0), α-linolénovej 

(C18:3 n3) a arachidovej (C20:0). Najviac zastúpenými kyselinami boli kyselina olejová 

(C18:1 cis n-9) s hodnotou od 32,34 do 48,82 %, kyselina palmitová (C16:0) a kyselina stearová 

(C18:0). Z esenciálnych zdraviu prospešných kyselín sa vo vzorkách vyskytli kyselina linolová 

(C18:2 n-6) a α-linolénová (C18:3 n-3). Kyselina linolová sa nachádzala vo vyššom množstve 

vo vzorkách samíc, jej hodnoty sa nachádzali v rozmedzí od 0,85 do 8,18 % a kyselina α-

linolénová sa vo vyššom množstve nachádzala vo vzorkách samcov s hodnotami od 0,14 do 

0,39 %. Štatisticky preukazný vplyv pohlavia (P>0,05) bol zistený pri množstve SFA, ktoré 

bolo vyššie vo vzorkách samcov. Vyššie hodnoty pozitívne pôsobiacich PUFA obsahovali 

vzorky samíc, avšak pomer n-6/n-3 mali priaznivejší vzorky samcov. Priemerné hodnoty SFA 

boli 42,62 %, MUFA 44,88 % a PUFA 3,72 %. Pri minerálnych látkach bol zistený štatisticky 

preukazný vplyv pohlavia (P>0,05) iba pri fosfore. Najvyšší obsah bol zistený pri draslíku a to 

od 3 660,75 do 4 599, 68 mg.kg⁻¹ a nasledoval fosfor s hodnotami od 2 589, 83 do 3 480, 57 

mg.kg⁻¹. Najnižšie zastúpenie dosiahla meď s hodnotou 1,6 až 3,34 mg.kg⁻¹. Celkové množstvo 

popola v analyzovaných vzorkách bolo na úrovni 1,12 %. Z meraní vyplýva, že pohlavie 

ovplyvňuje iba vybrané mastné kyseliny a minerálne látky. Poľovníctvo plní významnú úlohu 

v zabezpečovaní esenciálnych a biologicky účinných látok ako sú PUFA a minerálne látky vo 

výžive ľudí. 
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VPLYV AERÓBNEJ EXPOZÍCIE NA ZMENY OBSAHU MASTNÝCH 

KYSELÍN V KUKURIČNÝCH SILÁŽACH 

THE EFFECT OF AEROBIC EXPOSURE ON CHANGES IN FATTY ACID 

CONTENT IN MAIZE SILAGES 
 

MATÚŠ Martin 

Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xmatusm1@is.uniag.sk 

 

Cieľom práce bolo zistiť zastúpenie mastných kyselín v kukuričných silážach bez prídavku 

aditív a charakterizovať vplyv aeróbnej expozície na zmeny obsahu mastných kyselín. 

V experimentálnych podmienkach sme v spolupráci s VPP SPU s.r.o. Kolíňany farma Oponice 

silážovali kukuricu siatu. Jednalo sa o neskorý silážny hybrid s číslom FAO 480, s typom zrna 

konský zub, s dozrievaním pozvoľným až stay-green. Kukurica siata bola zberaná v rastovej 

fáze mliečno-voskovej zrelosti zrna samohybnou rezačkou a narezaná na dĺžku rezanky 20 mm. 

Zberaná hmota kukurice siatej mala obsah sušiny 422 g.kg-1. Po narezaní sa hmota bez prídavku 

aditív zasilážovala do silážnych plastových jednotiek pomocou vákuovej baličky (celkovo 

n=9). Silážne jednotky boli uskladnené v klimatizovaných priestoroch pri teplote 22°C. Po 6 

týždňoch uskladnenia sa všetky silážne jednotky otvorili a odobrali sa priemerné vzorky (n=3) 

na analýzu: vzorky K (deň 0), ostatné vzorky sa ponechali otvorené pri laboratórnej teplote a 

po 2 dňovej aeróbnej expozícii sa odobrali vzorky K2 (n=3) a následne po 7 dňovej aeróbnej 

expozícii vzorky K7 (n=3). V kukuričných silážach sa stanovil obsah sušiny (sušením pri t 

103±2°C), obsah tuku (podľa Soxhlett-Henkela: extrakciou petroléterom) a následne aj obsah 

mastných kyselín (metódou plynovej chromatografie - Agilent technologies 6890A GC 

systém). V kukuričných silážach sa zaznamenalo najvyššie zastúpenie kyseliny linolovej, druhá 

v poradí bola kyslina olejová a tretie najvyššie zastúpenie mala kyselina palmitová. Sledovaním 

vplyvu 2 dňovej aeróbnej expozície na zastúpenie obsahu mastných kyselín v kukuričných 

silážach sa zistilo štatisticky preukazné (P<0,05) zníženie zastúpenia nasýtených mastných 

kyselín (SFA) a preukazné (P<0,05) zvýšenie zastúpenia mononenasýtených mastných kyselín 

(MUFA). Po 7 dňovej aeróbnej expozícii sa v porovnaní s kukuričnými silážami hneď po 

otvorení zvýšilo zastúpenie MUFA (P<0,05) a znížilo sa zastúpenie polynenasýtených 

mastných kyselín (PUFA). Výsledky potvrdili, že z esenciálnych mastných kyselín sa počas 

aeróbnej expozície štatisticky preukazne (P<0,05) znižuje zastúpenie kyseliny α-linolénovej 

a tým sa zhoršuje pomer kyselín n6/n3. 

 

Kľúčové slová: mastné kyseliny, kukuričná siláž, aerobná expozícia 

Key words: fatty acids, maize silage, aerobic exposure 

 

Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD. 

 

  



XXV. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV FAPZ  

25. apríl 2019 

74 

 

VPLYV VÝŽIVY NA KVALITU MLIEKA KȎZ 

INFLUENCE OF NUTRITION ON GOAT MILK QUALITY 

 
ONDREJÁKOVÁ Katarína 

Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xondrejakovk@is.uniag.sk 

 
Cieľom tejto práce bolo analyzovať vplyv zmeny kŕmenia na zloženie kozieho mlieka po 

prechode z kŕmenia v maštali na pasienok a vplyv začiatku pastvy na profil mastných kyselín 

na ekologickej farme RD Pod Skalkou, Tvrdošín. Experiment bol realizovaný od polovice 

apríla do konca júna, bolo použitých 150 kôz ktoré sa nachádzali v rôznych poradiach laktácie. 

Kŕmenie v maštali, čiže pred začiatkom pasenia, pozostávalo z lúčneho sena (ad libitum) 

a zmesi jadrového krmiva a bielkovinového koncentrátu. Po prechode na pasienok bola kŕmna 

zmes rovnaká (0,2 kg miaganý ovos + 0,3 kg zmes jačmeň a kukurica v pomere 2:1 + 0,1 kg 

bielkovinový koncentrát). Kozy boli dojené dvakrát denne. Vo všetkých vzorkách mlieka boli 

stanovené základné živiny podľa štandardných laboratórnych metód, energia s použitím Leco 

AC500 a minerálne látky s použitím CotrAA®700. Okrem tuku, laktózy a popola, boli všetky 

analyzované parametre kozieho mlieka významne (P<0,05 resp. P<0,01) ovplyvnené začiatkom 

pasenia. Koncentrácia Ca, P, Mg, Na a Mn bola najvyššia v mlieku kôz kŕmených iba v maštali, 

zatiaľ čo koncentrácia Cu, Fe a Zn bola najvyššia v 7. deň pasenia. Vo všetkých vzorkách 

mlieka bol stanovený profil mastných kyselín. Podiel mastných kyselín, ktoré sú zodpovedné 

za prítomnosť nepríjemnej arómy (C6:0, C8:0 a C10:0) v mliečnom tuku bol najnižší (P <0,01), 

keď boli kozy kŕmené iba v maštali a najvyšší, keď boli kozy 7 dní na pasienku. Podiel C18:2 

cis 6 v mliečnom tuku sa pohyboval medzi 2,54 a 2,63 g.100g-1. Koncentrácia C18:3 n - 3 bola 

najvyššia (1,25 g.100g-1 MK), keď boli kozy kŕmené iba v maštali, po 7 dňoch pasenia sa znížila 

na 0,93 g.100g-1 MK (P<0,01). Na druhej strane, konjugovaná kyselina linolová (CLA) v 

mlieku bola najnižšia (0,55 g.100g-1 MK), keď boli kozy kŕmené iba v maštali. Po 7 dňoch 

pasenia sa CLA v mlieku zvýšila na 0,91 g.100g-1 MK (P<0,01). V nasledujúcich vzorkách sa 

CLA znížila na 0,65 g.100g-1. Vývoj SFA, MUFA a PUFA v kozom mlieku po začiatku pastvy 

bol v tomto experimente odlišný od publikácii väčšiny autorov. Popísané zmeny základných 

živín, energie,  minerálnych látok a profilu mastných kyselín v mlieku potvrdzujú významný 

vplyv začiatku pasenia na zloženie mlieka.  
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OBSAH MINERÁLNYCH LÁTOK V SILÁŽACH HROZNOVÝCH 

VÝLISKOV S PRÍDAVKOM MOČOVINY 

THE MINERAL ELEMENTS IN GRAPE POMACE SILAGE  

WITH UREA ADDITION 
 

REPA Matej 

Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xrepa@uniag.sk 

 

Cieľom práce bolo zistiť obsah minerálnych látok v silážach hroznových výliskov 

a charakterizovať vplyv prídavku močoviny na obsah  minerálnych látok v silážach hroznových 

výliskov. V experimentálnych podmienkach sa v spolupráci s VPP SPU s.r.o. v Kolíňanoch 

farma Oponice silážovali hroznové výlisky odrody Rulandské šedé s obsahom sušiny 45 %. 

Hroznové výlisky sa zasilážovali v dvoch variantoch: K variant - kontrola (n=3) a A variant 

s prídavkom močoviny v dávke  2 kg.t-1 (n=3). Hroznové výlisky boli uskladnené v silážnych 

plastových jednotkách, hermeticky uzavreté a uskladnené v klimatizovanom laboratóriu pri 

teplote 22 °C po dobu 6 týždňov. Následne sa silážne jednotky otvorili a odobrali sa priemerné 

vzorky na chemickú analýzu. Vo vzorkách sa stanovil obsah sušiny (sušením pri t  103±2 °C), 

obsah popolovín (v muflovej peci pri t 550± 20 °C) a obsah minerálnych látok: Ca, Na, K, Mg, 

Zn, Mn, Fe, Cu (atómovou absorbčnou spektrofotometriou - prístroj CONTRAA700) a P 

(kolorimetricky - spektrofotometer JENWAY). Prídavok močoviny sa v silážach hroznových 

výliskov prejavil štatisticky preukazne (P<0,05) nižším obsahom popolovín. Zo sledovaných 

makroprvkov mali siláže hroznových výliskov najvyšší obsah K, nasledoval Ca a P. 

Z analyzovaných mikroprvkov bolo najvyššie zastúpenie Fe. Sledovaním vplyvu prídavku 

aditíva na obsah minerálnych látok sa zistil štatisticky preukazne (P<0,05) nižší obsah P 

a K v silážach hroznových výliskov s prídavkom močoviny. Štatisticky preukazne (P<0,05) 

vyšší obsah Mg sa zaznamenal v silážach s močovinou, v porovnaní s silážami bez ošetrenia. 

U ostatných sledovaných minerálnych látok sa nezaznamenali štatisticky preukazné rozdiely. 
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TANÍNY VO VÝŽIVE PSOV 

TANNINS IN CANINE NUTRITION 
 

ŠEBOVÁ Simona 
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e-mail: xsebovas@is.uniag.sk 

 

Cieľom diplomovej práce bolo sledovanie vplyvu hroznových výliskov na krvný obraz 

a vybrané biochemické parametre krvi u psov. Do experimentu boli zaradené 3 psy, samičieho 

pohlavia plemena Americký stafordšírsky teriér. Experiment bol v trvaní 6 týždňov. Feny 

dostávali komerčnú bežne dostupnú kompletnú kŕmnu zmes pre dospelých psov dvakrát denne 

a to ráno a večer. Množstvo skrmovanej kŕmnej dávky bolo vypočítané tak, aby zodpovedalo 

živinovým požiadavkám sledovaných psov. Počas 1., 3. a 5. týždňa konzumovali feny iba KKZ 

(kontrolné týždne). Počas 2., 4. a 6 týždňa konzumovali feny KKZ s prídavkom 1% sušených 

hroznových výliskov (pokusné týždne). Vzorky krvi boli odoberané z vena cephalica 

antebrachii, v týždňových intervaloch. Vzorky krvi na hematologické vyšetrenie sa odoberali 

do EDTA skúmavky. Výsledky krvi sa stanovili analyzátorom Abacus Junior Vet (Diatron, 

Austria). Stanovené boli základné parametre krvného obrazu a vybrané biochemické parametre. 

Priemerné výsledky hematologických a biochemických parametrov krvi po kontrole a po 

výliskoch boli nasledovné: WBC (12,52 vs. 11,81 x 109 l), LYM (5,13 vs. 5,31 x 109 l), MID 

(0,8 vs. 0,58 x 109 l), GRA (6,58 vs. 5,9 x 109 l), LY% (39,88 vs. 45,1 %), MI% (7,07 vs. 5,45 

%), GR% (53,74 vs. 49,74 %), RBC (8,99 vs. 8,99 x 1012 l), HGB (206,44 vs. 206, 67 g/l), HCT 

(59,93 vs. 60,15 %), MCV (66,67 vs. 67 fl), MCH (22,96 vs. 23 pg), MCHC (344,44 vs. 343,67 

g/l), RDWc (14,39 vs. 14,39 %), PLT (309,11 vs. 349,33 x 109 l), PCT (0,33 vs. 0,39 %), MPV 

(10,13 vs. 10,89 fl), PDWc (40,51 vs. 41,87 %), lipáza (0,44 vs. 0,41μkat/l), fosfor (1,29 

vs. 1,22 mmol/l), vápnik (2,57 vs. 2,55 mmol/l), glukóza (5,3 vs. 5,45 mmol/l), kreatinín (124,3 

vs. 123,17 μmol/l), celkové bielkoviny (70,74 vs. 67,34 g/l), albumín (38,49 vs. 36,61 g/l), 

cholesterol (7,86 vs. 7,3 mmol/l). Štatisticky preukazný rozdiel (P˂0,05) bol len pri PDWc a pri 

glukóze. Rozdiely v ostatných hematologických a biochemických parametroch neboli 

štatisticky preukazné (P˃0,05). Krvný obraz psov bol vcelku dobrý, po skrmovaní hroznových 

výliskov sa miene zvýšili LYM a znížili GRA, avšak na konci 6. odberu mali stúpajúci 

charakter. Tieto zmeny by sme mohli pripisovať hroznovým výliskom. Parametre červených 

krviniek nevykazovali takmer žiadne značné rozdiely po kontrolných odberoch, ani po 

odberoch skrmovania hroznových výliskov. Zaznamenali sme však výrazné zvýšenie PLT. 

Obsah cholesterolu sa v rámci realizácie experimentu dostal do rozmedzia referenčných hodnôt. 

Realizácia tohto experimentu bola finančne podporená projektom APVV-16-0170 
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NUTRIČNÁ ANALÝZA KŔMNYCH DÁVOK PRE ŠPORTOVÁ KONE 

SPORT HORSES FEED RATIONS NUTRITIONAL ANALYSIS 
 

ŠKULTÉTYOVÁ Alexandra 

Katedra výživy zviera, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: alex.skultetyova@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo analyzovanie kŕmnych dávok pre športové kone na ranči v Martine. V 

pozorovaní boli 4 kone, westernovo využívané s priemernou živou hmotnosťou 500 kg, vo veku 

8-11 rokov. Skrmované kŕmne dávky pozostávali z lúčneho sena, granulovanej a sypkej 

doplnkovej kŕmnej zmesi pre športové kone. Pre splnenie cieľa práce boli štandardne odobraté 

priemerné vzorky krmív, ktoré boli živonovo analyzované v Laboratóriu kvality a nutričnej 

hodnoty krmív (Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre). Boli použité štandardné 

laboratórne metódy a princípy. Skrmované krmivá sa vyznačovali priemernou kvalitou, obsah 

N-látok v lúčnom sene sa pohyboval na úrovni 7 %, obsah vlákniny na úrovni 30 %. Doplnkové 

kŕmne zmesi pre športové kone sa vyznačovali obsahom N-látok v rozpätí od 10 do 12 %, v 

granulovanej kŕmnej zmesi prevyšoval obsah vápnika, v sypkej obsah fosforu. Na základe 

nutričnej analýzy kŕmnych dávok sme dospeli k záveru, že skrmované kŕmne dávky reálne 

zodpovedali dennej potrebe sledovaných koní na základe veku, živej hmotnosti a intenzity 

záťaže. Denný príjem stráviteľnej energie (SE), N-látok (NL), vápnika (Ca) a fosforu (P) ako 

hlavných sledovaných indikátorov bol vyrovnaný. Z hľadiska reálnej výživnej hodnoty 

skrmovaných krmív sme dospeli k záveru, že nie je potrebné analyzované kŕmne dávky 

upravovať.   
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ANALÝZA VÝŽIVNEJ HODNOTY LÚČNEHO SENA 

ANALYSIS OF MEADOW HAY NUTRITIVE VALUE 
 

VADKERTIOVÁ Monika 
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e-mail: vadkertiova.m@gmail.com 

 

Cieľom práce bolo analyzovanie nutričnej hodnoty rôznych vzoriek lúčneho sena, ktoré 

pochádzalo z Laboratória kvality a nutričnej hodnoty krmív Katedry výživy zvierat FAPZ SPU 

v Nitre, ďalej na hodnotenie kvality rôznych vzoriek sena a  poukázanie na existujúce rozdiely 

medzi senom. Priemerné vzorky biologického materiálu boli po orientačnom zmyslovom 

posúdení mechanicky upravené do formy laboratórnych vzoriek. Hodnotili sme obsah sušiny, 

ktorý bol stanovený po vysušení pri teplote 103±2 °C, ktorý sa pohyboval v rozpätí od 80,61 % 

do 91,06 %. Obsah dusíkatých látok metódou podľa Kjeldahla, ktorý sa pohyboval od 4,17 % 

do 9,29 %. Množstvo hrubej vlákniny metódou podľa Henneberg-Stockmanna. Jeho obsah sa 

pohyboval v rozpätí 33,3 % až 40,5 %. Obsah Vlákniny dopĺňajú informácie o obsahu 

neutrálnedetergentnej vlákniny acidodetergentnej vlákniny. Obsah NDV sme určovali 

lúhovaním v neutrálnom roztoku a jeho obsah sa pohyboval od 56,79 % do 69,1 %. Obsah ADV 

sme určovali lúhovaním v kyseline a dosahovala hodnoty od 35,42 % do 42,74 %. Ďalším 

hodnoteným údajom bol obsah bezdusíkatých látok výťažkových, ktoré sme stanovili nepriamo 

výpočtom a dosahoval výsledky od 44,59 % do 50,24 %. Obsah stráviteľnej energie sa stanovil 

tak isto výpočtom a jeho hodnoty dosahovali hodnoty od 6,47 MJ.kg-1 sušiny do 8,21 MJ.kg-1 

v sušine. Celkovo môžeme zhodnotiť, že sa jednalo o priemerné vzorky s primeranou výživnou 

hodnotou. Avšak pre vyšší obsah vlákniny a nižší obsah dusíkatých látok sa podľa systému 

hodnotenia sena na Slovensku podarilo zaradiť len 2 vzorky sena do 3.triedy kvality. Nižší bol 

aj obsah stráviteľnej energie čo pravdepodobne súvisí s vysokým obsahom vlákniny konkrétne 

ADV a nestráviteľného lignínu. Odporúčame preto dbať na správny čas zberu a tým docieliť 

vyššiu kvalitu sena. 

 

Kľúčové slová: objemové krmivá, seno, lúčne seno, kvalita sena, nutričná hodnota sena 

Key words: forages, hay, meadow hay, hay quality, nutritional value 
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ANALÝZA VÝŽIVNEJ HODNOTY KRMÍV PRE ŠTEŇATÁ 

ANALYSIS OF NUTRITIONAL VALUE OF FEEDS FOR PUPPIES 
 

VARGOVÁ DIANA 

Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xvargovad@is.uniag.sk 

 

Cieľom výživy šteniat je vychovať zdravého dospelého psa, optimalizovať rast a minimalizovať 

výskyt ochorení. Výživa má dôležitú úlohu pri zabezpečovaní rastu a rozvoja zdravých psov, 

ovplyvňuje imunitný systém, zloženie tela, intenzitu rastu a rozvoj kostry. Miera rastu mladých 

a zdravých psov je podmienená koncentráciou živín v krmive a množstva prijatého krmiva. 

Zloženie granúl je veľmi dôležité a krmivo by malo obsahovať minimálne normy pre danú 

kategóriu. Cieľom bolo urobiť analýzu výživnej hodnoty vybraných krmív pre šteňatá a 

následné porovnanie s obsahom živín uvedeným na obale daného krmiva. Analyzovalo sa osem 

vzoriek krmív. Vzorky boli podrobené laboratórnej analýze, pričom sa stanovoval obsah 

dusíkatých látok, tuku, vlákniny, vápnika a fosforu. Z výsledkov analýzy a následného 

porovnania týchto hodnôt s hodnotami uvedenými na obale krmiva, sme dospeli 

k nasledujúcemu záveru. Z našich vzoriek neboli ani jedny výsledky analýzy krmiva v úplnom 

súlade s popisom hodnôt živín na obale. Najväčšie rozdiely boli zistené v obsahu tuku pri 

všetkých krmivách, pričom najväčšia odchýlka bola pri prvej vzorke. Prvé krmivo obsahovalo 

až o 4,98 % tuku menej oproti tomu čo je uvedené na obale krmiva. Najhoršie obstálo krmivo 

č. 3, v ktorom boli zistené najväčšie odchýlky, krmivo obsahovalo o 14,93 % menej dusíkatých 

látok, ako je na obale a takisto sa krmivo nezhodovalo s obalom ani pri ostatných zložkách. 

Napríklad výrobca uvádza na obale krmiva, že obsah tuku v krmive je 15 %, no v skutočnosti 

po našej analýze sme zistili, že krmivo obsahovalo len 10,62 % tuku. Tie drahšie krmivá, ktoré 

mali aj dobré recenzie na internete, vyšli aj nám len s malými odchýlkami. Lacné krmivá, ktoré 

nespĺňali ani len normy živín pre šteňatá, mali po našej analýze veľmi zlé výsledky. Majitelia 

psov by si mali uvedomiť, že investícia do kvalitného krmiva v mladom veku psa, sa im neskôr 

vráti na menších výdavkoch pri veterinárnych ošetreniach, pretože kvalitné krmivo zabezpečuje 

zdravý vývoj psov.  

 

Kľúčové slová : šteňatá, výživa, krmivo, analýza  
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VPLYV ZDROJA TUKU NA ENERGETICKÚ HODNOTU VAJEČNÝCH 

ŽĹTKOV NOSNÍC 

THE IMPACT OF THE FAT SOURCE ON THE ENERGY VALUE OF EGG 

YOLK OF LAYING HENS 
 

ZÁHUMENSKÁ Kristína 

Katedra výživy ľudí, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kzahumenska.cszs@gmail.com 

 

Vajcia ako zdroj základných živín sa konzumujú na celom svete. Sú základom ľudskej stravy, 

ich produkcia je relatívne lacná a sú ľahko prístupné pre väčšinu svetovej populácie. Práca je  

zameraná na analýzu vaječného žĺtka. Sledované boli zmeny energetickej hodnoty vaječného 

žĺtka, vplyvom pridávaných rastlinných olejov (tekvicový, ľanový, olivový, konopný, 

marhuľový a hroznový) a vitamínu E do kŕmnej zmesi nosníc. Konopný olej ma vysoký obsah 

esenciálnych mastných kyselín, hlavne kyseliny α–linolénovej, patriacej do skupiny omega-3, 

taktiež má vysoký obsah polynenasýtených mastných kyselín (PUFA). Marhuľový olej 

obsahuje nenasýtené mastné kyseliny – palmitovú olejovú, linolénovú a množstvo vitamínov. 

Celkovo bolo hodnotených 44 nosníc, ktoré boli rozdelené do 11 skupín: C – kontrola 

(komerčná KKZ pre nosnice); E1 – tekvicový olej (3% +2,5g vitamínu E); E2 – ľanový olej 

(3% + 2,5g vit. E). Prídavok oleja a vitamínu E pri ostatných olejoch bol rovnaký: (2,5 a 5% + 

2,5g vit. E). E2 a E3 – hroznový olej; E5 a E6 – olivový olej; E7 a E8 – konopný olej a E9 

a E10 – marhuľový olej. Z každej skupiny boli analyzované 4 vajíčka, z ktorých bol získaný 

žĺtok. Vzorky žĺtka boli sušené vymrazovaním. Energetická hodnota žĺtkov bola stanovená 

pomocou kalorimetra Leco AC-500 navážením 0,5 g žĺtkov. Vplyv pridávaných olejov mal 

preukazný efekt (P<0,001) na koncentráciu energie vo vaječnom žĺtku nosníc. Porovnaním 

rozdielov medzi priemernými hodnotami koncentrácie energie v žĺtku bol zaznamenaný 

preukazný (P<0,05) rozdiel medzi skupinou E8 (1653 kJ.100g-1 žĺtka) a skupinou E10 (1613 

kJ.100g-1 žĺtka). Skupina E8 bola kŕmená prídavkom konopného oleja a skupina E10 bola 

kŕmená s prídavkom marhuľového oleja. Rozdiely v koncentrácii energie žĺtkov medzi 

ostatnými skupinami boli štatisticky nepreukazné (P>0,05). V porovnaní s kontrolnou skupinou 

(1619 kJ.100g-1 žĺtka), prídavok konopného oleja zvýšil energetickú hodnotu žĺtka, zatiaľ čo 

prídavok marhuľového oleja znížil energetickú hodnotu žĺtka. Táto problematika, prídavku 

rôznych olejov do kŕmnych dávok nosníc a ich vplyv na energetickú hodnotu je pomerne zložitá 

a málo prebádaná, preto je potrebné aj naďalej sa venovať danej problematike. 
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ELIMINACE TEPELNÉHO STRESU U BROJLEROVÝCH KUŘAT 

POMOCÍ BYLINNÝCH EXTRAKTŮ 

ELIMINATION OF HEAT STRESS IN BROILER CHICKENS BY 

SUPPLEMENTATION OF HERBAL EXTRACTS 
 

ZMRHAL Vladimír 

Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, 

Zemědělská 1, 613 00, Brno 

e-mail: vladozmrhal14@seznam.cz 

 

Cílem výzkumu bylo zjistit vliv suplementace směsi extraktů z kurkumy (Curcuma) a šišáku 

bajkalského (Scutellaria baicalensis) na snížení negativních dopadů tepelného stresu u 

brojlerových kuřat. V rámci řešení byly realizovány 2 pokusy. V prvním pokusu byla směs 

extraktů zkrmována pokusné skupině v koncentraci 0,1 % od 21. dne věku kuřat až do konce 

pokusu v 35. dnu. Od 28. do 35. dne věku byl kuřatům simulován tepelný stres zvýšením teploty 

až na 29 °C. Ve 28. a 35. dnu byla kuřatům odebrána krev pro stanovení počtu jednotlivých 

druhů leukocytů a hladin cytokinů (IL10 a TNF-α). Etologické pozorování bylo provedeno ve 

31., 32. a 33. dnu a byly sledovány počty kuřat s otevřenými zobáky, odtaženými křídly od těla 

a příjímajících krmivo a vodu. V období od 21. do 28. dne byla v pokusné skupině zjištěna 

průkazně lepší konverze krmiva (P<0,05) oproti skupině kontrolní (1,33 resp. 1,51 kg). 

V pokusné skupině byla konverze krmiva lepší i v období tepelného stresu (1,71 v pokusné a 

1,87 kg v kontrolní skupině), ale rozdíl nebyl statisticky průkazný. Přírůstek byl v tomto období 

průkazně vyšší (P<0,05) v pokusné skupině (579 g) oproti kontrole (529 g). Hladiny 

protizánětlivého cytokinu IL10 a prozánětlivého cytokinu TNF-α nebyly průkazně ovlivněny 

přídavkem extraktů.  Extrakty neměly vliv na zastoupení jednotlivých druhů leukocytů. 

Tepelný stres způsoboval průkazné zvýšení (P<0,05) hladiny TNF-α, počtu heterofilů a 

průkazně snižoval (P<0,05) počty lymfocytů. Etologické pozorování prokázalo průkazně nižší 

(P<0,05) projevy termoregulačního chování a zároveň průkazně vyšší (P<0,05) počty kuřat 

přijímajících krmivo v pokusné skupině s přídavkem bylinných extraktů. V druhém pokusu byl 

hodnocen vliv přídavku stejných extraktů a ve stejné koncentraci na metabolizovatelnost 

energie a zdánlivou ileální stravitelnost aminokyselin krmiva. Metabolizovatelná energie byla 

průkazně vyšší (P<0,05) v pokusné skupině s přídavkem extraktů (14,03 MJ oproti 12,95 MJ 

v kontrolní skupině). Zdánlivá ileální stravitelnost dusíkatých látek byla o 1,8 % vyšší 

v pokusné skupině (P<0,05). Zdánlivé ileální stravitelnosti lysinu, threoninu, argininu, 

histidinu, fenylalaninu, valinu, leucinu, isoleucinu, tyrosinu, serinu, glycinu, kyseliny 

asparagové a glutamové a alaninu byly průkazně vyšší (P<0,05) v pokusné skupině. 

Stravitelnosti methioninu a prolinu nebyly extrakty ovlivněny. Z výsledků této diplomové práce 

vyplynulo že přídavek směsi extraktů z kurkumy a šišáku bajkalského může být využit ke 

snížení negativních dopadů tepelného stresu na užitkovost brojlerových kuřat. 

 

Klíčová slova: tepelný stres, brojlerové kuře, Scutellaria baicalensis, Curcuma, konverze 

krmiva 
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VPLYV PODNIKU A VNÚTORNÝCH FAKTOROV NA DOJITEĽNOSŤ 

KRÁV HOLŠTAJNSKÉHO A SLOVENSKÉHO STRAKATÉHO 

PLEMENA 

EFFECT OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON MILKABILITY 

OF DAIRY COWS OF HOLSTEIN AND SLOVAK SPOTTED BREEDS 

 

ČOBIRKA Maroš 

Katedra veterinárskych disciplín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: cobirkamaros@gmail.com 

 

Cieľom predkladanej práce bolo zhodnotiť vplyv podniku, úrovne nádoja, výskytu bimodality 

a úrovne maximálneho toku mlieka na parametre dojiteľnosti (nádoj, čas toku mlieka, trvanie 

hlavnej fázy dojenia, maximálny tok, trvanie fáz toku mlieka – vzostupná, plató a zostupná, 

nádoj v 1., 2. a 3. min) holštajnského (HP) (5 podnikov) a slovenského strakatého plemena 

(SSP) (7 podnikov). Na každom podniku sa uskutočnilo jedno meranie dojiteľnosti pri 

večernom dojení pomocou prístroja Lactocorder. Pre štatistické spracovanie nameraných 

údajov sme údaje rozdelili podľa podniku (1 až 12), výskytu bimodality (áno, nie), úrovne 

nádoja (4 - 9 kg nízky; 9 - 12 kg stredný; 12 - 15 kg vyšší a nad 15 kg vysoký), úroveň 

maximálneho toku mlieka (0,9 – 2 kg.min-1 nízky; 2 – 3 kg.min-1 stredný (a), 3 – 4 kg.min-1 

stredný (b), 4 - 5 kg.min-1 vyšší, a nad 5 kg.min-1 najvyšší).  Získané údaje z prístroja boli 

spracované pomocou štatistického programu SAS/8,2 (2002). Štatistická preukaznosť 

jednotlivých vplyvov zahrnutých do štatistického modelu bola stanovená použitím 

Finisherovho F – testu. Pre pozorované vlastnosti sme k stanoveniu rozdielnosti v rámci 

jednotlivých efektov použili Scheffeho multiple range test. Pri hodotení sme zistili, že samotný 

podnik veľmi výrazne vplýva na množstvo nadojeného mlieka, kedy sa priemerné nádoje pri 

HP pohybovali od 10,63±0,52 kg do 15,79±0,55 kg. Priemerné nádoje pri SSP na pohybovali 

od 7,42±0,62 kg do 12,49±0,23 kg. Podnik mal takisto veľmi vysoký vplyv na výskyt 

bimodality. Pri SP predstavovalo celkové množstvo dojníc s bimodalitou 22,56 %, kde výskyt 

v konkrétnych podnikoch bol od 8,94 % do 51,79 %. Pri HP kravy s bimodalitou predstavovali 

39,03 %, kde výskyt v konkrétnych podnikoch bol od 0,00 % do 58,09 %. Zistili sme, že dojnice 

s bimodalitou mali nižší celkový nádoj (p < 0.05), ale na druhej strane, maximálny tok mlieka 

mali preukazne vyšší (p < 0.05). Dojnice, pri ktorých sa bimodalita nevyskytla a mali vyšší 

celkový nádoj, mali oproti bimodálnym dojniciam kratšie trvanie hlavnej fázy dojenia. 

S narastajúcim nádojom pri SSP došlo k nárastu času dojenia z 5,87±0,14 min (nádoj nízky) na 

9,63±0,19 min (nádoj vysoký) (p < 0.05). Pri HP to bolo z 5,13±0,18 min na 8,71±0,15 min (p 

< 0.05). Rovnako tak sa s vyšším nádojom zvyšoval aj maximálny tok mlieka, ktorý 

predstavoval pri SP 2,89±0,06 kg.min-1 (nádoj nízky) a stúpal až na 3,91±0,09 kg.min-1 (nádoj 

vysoký) (p < 0.05). Pri HP sa maximálny tok mlieka pri nízkom nádoji pohyboval od 3,11±0,14 

kg.min-1 do 4,2±0,11 kg.min-1 pri vysokom nádoji (p < 0.05). Hodnotením vplyvu úrovne 

maximálneho toku mlieka môžeme uviesť, že pri narastajúcej tendencíi sa zvyšuje aj nádoj 

a čas toku mlieka zase postupne klesá (p < 0.05). Záverom je možné konštatovať, že podnik má 

významný vplyv na dojiteľnosť kráv toho istého plemena, čo poukazuje na možnú rozdielnosť 

chovateľskej úrovne. Hodnotenie dojiteľnosti je dôležitým zdrojom informácii pre ďalšie 

skvalitňovanie podmienok dojenia a šľachtenia.   
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MOLEKULOVÁ GENETIKA – NÁSTROJ PRE DETEKCIU 

NEŽIADUCICH FENOTYPOV SFARBENIA PLEMENA BELGICKÝ 

OVČIAK VARIETY MALINOIS  

MOLECULAR GENETICS – A TOOL TO DETECT UNDESIRED 

COLORING PHENOTYPES IN BELGIAN SHEPHERD VARIETY 

MALINOIS 
 

DUDÁSOVÁ Simona 

Katedra genetiky a plemenárskej biológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: sim.dudasova@gmail.com 

 

Sfarbenie je jedným z rozhodujúcich atribútov štandardu plemena, preto je dôležité študovať 

dedičnosť sfarbenia srsti. Pokrok v oblasti genetiky zabezpečil identifikáciu génov 

zodpovedných za pigmentáciu srsti u psov. Medzi alelami týchto génov existujú interakcie, 

ktoré sú zodpovedné za výsledné sfarbenie. Dnes existujú DNA testy, ktoré dokážu určiť 

genotyp testovaného jedinca pre konkrétne sfarbenia a tým umožňujú chovateľom vybrať 

najvhodnejšie rodičovské páry pre ďalší chov. Cieľom práce bolo identifikovať rizikové alely 

v lokusoch zodpovedných za neštandardný fenotyp sfarbenia v populácii belgického ovčiaka 

variety Malinois. V práci bolo analyzovaných 56 psov plemena belgický ovčiak variety 

Malinois s cieľom identifikácie polymorfizmov v géne MLPH (lokus D) zodpovedného za 

vznik zriedeného sfarbenia a SINE elementu v regulačnej oblasti génu MITF (lokus S) 

asociovaného s výskytom bielych znakov. Zriedené sfarbenie, ktoré je tiež niekedy medzi 

chovateľmi belgického ovčiaka nazývané „modré“ sfarbenie, rovnako aj biele znaky príliš 

rozšírené na predhrudí a na labkách presahujúce polovicu záprstia je neštandardné u všetkých 

variet belgického ovčiaka. Biologický materiál bol získaný formou bukálneho steru. Pomocou 

molekulovo-genetických metód s využitím PCR-RFLP metódy prebehla identifikácia 

polymorfizmu c.-22G>A v géne MLPH. Jedná sa o sériu alel D lokusu, pričom pre 

polymorfizmus c.-22G>A boli popísané 2 alely. Dominantná alela D kontroluje normálne 

sfarbenie srsti a recesívna alela d je zodpovedná za zriedenie. V sledovanej populácii 56 psov 

boli zistené tieto genotypy: 50 psov s homozygotným genotypom DD, čo predstavuje 

frekvenciu výskytu 89,29 %  a 6 psov s heterozygotným genotypom Dd, čo zodpovedá 

frekvencii výskytu 10,71 %. V prípade S lokusu bola skúmaná prítomnosť SINE elementu 

lokalizovaného 3,1 kb pred iniciačným kodónom MITF génu použitím PCR metódy. V nami 

testovanej populácii nebola detegovaná prítomnosť SINE elementu ovplyvňujúca aktivitu 

MITF génu asociovaného s výskytom bielych znakov u rôznych plemien psov, preto 

pravdepodobne nie je možné využitie tohto polymorfizmu k detekcii bielych znakov u plemena 

belgický ovčiak. V ďalšej fáze práce budú testované iné kauzálne mutácie, ktoré by mohli byť 

asociované z bielymi znakmi plemena belgický ovčiak variety Malinois. Genetickým 

testovaným DNA je možná identifikácia nežiaducich alel v populácii belgického ovčiaka, čím 

umožňuje chovateľovi vybrať vhodných jedincov pre ďalší chov bez toho, aby bolo nutné 

automatické vyraďovanie všetkých jedincov nesúcich  rizikové alely. 
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EXPRESIA ALERGIZUJÚCEJ CHITINÁZY VO VINIČI 

HROZNORODOM (VITIS VINIFERA L.) 

EXPRESSION OF ALLERGENIC CHITINASE IN GRAPE-VINE (VITIS 

VINIFERA L.) 
 

HUDECOVÁ Marcela 

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kgsr@uniag.sk 

 

Vinič hroznorodý je obľúbenou kultúrnou rastlinou, ktorej pestovanie je rozšírené po celom 

svete. V súčasnosti sa však zaraďuje medzi potraviny, ktoré majú potenciál vyvolávať po 

konzumácii hrozna alergické reakcie. Jednou z hlavných bielkovín, ktorá má potenciál 

spôsobovať alergiu na hrozno je chitináza. V práci sme sa zamerali na odlišnosti v expresii 

alergizujúcej chitinázy vo vybraných odrodách viniča hroznorodého, ktoré boli zozbierané vo 

fáze zrelej bobule. Experiment začal izoláciou RNA s následnou syntézou cDNA. 

Optimalizačnými krokmi PCR analýzy boli docielené ideálne podmienky na uskutočnenie 

finálnej PCR v reálnom čase a následnej relatívnej kvantifikácie expresie chitinázy v odrodách 

viniča horznorodého. Expresia chitinázy bola analyzovaná porovnávaním Ct hodnôt metódou 

∆∆Ct spôsobom porovnať navzájom každú odrodu s každou. Doplňujúcou metódou HRM 

analýzy bola detegovaná prítomnosť jednej izoformy chitinázy.  Výsledné hodnoty expresie 

chitinázy boli sumarizované do 3 prehľadných skupín: 1. skupina predstavovala 2-20-násobnú 

zmenu v expresii chitinázy, 2. skupina zahŕňala 20-60-násobnú zmenu a 3. skupina obsahovala 

2 extrémne hodnoty > 60-násobnej zmeny v expresii chitinázy. Dve analyzované odrody 

ukázali v porovnávaniach rozličné násobné zmeny expresie chitinázy, avšak buď vo zvýšenej 

miere alebo v zníženej miere k ostatným odrodám. Odroda Sauvignon blanc vykázala 

v každom porovnaní zvýšenú expresiu chitinázy k ostatným odrodám, dokonca k odrode 

Cabernet a Rízling rýnsky presiahla 100-násobnú zmenu. Naopak odroda Rízling rýnsky 

zaznamenala v každom porovnaní zníženú expresiu chitinázy v porovnaní s ostatnými 

odrodami. Získanými výsledkami bola potvrdená existencia prirodzenej variability 

vyskytujúcej sa v expresii génov a ich produktov v rozličných odrodách rastliny jedného druhu.  
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ANALÝZA VÝSKYTU OCHORENÍ PAZNECHTOV NA RD BZOVÍK 

ANALYSIS OF THE OCCURRENCE OF HOOF DISEASES IN FARM 

BZOVÍK 
 

KONTÁROVÁ Katarína 

Katedra veterinárskych disciplín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kvd@uniag.sk 

 

Choroby pohybového aparátu v chovoch hovädzieho dobytka predstavujú celosvetový problém 

s rôznou intenzitou výskytu. Naša práca je zameraná  práve na túto závažnú problematiku, ktorá 

sa  týka ochorení paznechtov. Cieľom vykonaných analýz bolo zistiť výskyt a frekvenciu 

rôznych ochorení paznechtov počas jednotlivých ročných období na vybranom družstve. 

Porovnávali sme aj výskyt jednotlivých ochorení medzi dojnicami chovanými a ošetrovanými 

na novej farme a na starej farme. Zo všetkých ošetrených zvierat (2217 ks) na starej a novej 

farme  počas roku 2017 a 2018 sme zistili, že počet postihnutých zvierat s jedným alebo 

viacerými ochoreniami na paznechtoch bol 584 ks (26,3 %). Z prevedených analýz sme prišli 

k záveru, že na družstve bolo najviac a to 30,2 % zvierat so zdravotným problémom v jesennom 

období, pričom v zime bol výskyt zdravotných problémov končatín na porovnateľnej úrovni, 

iba o 0,3 % nižší. Zo všetkých ošetrených zvierat bol výskyt kráv so zdravotným problémom 

končatiny vyšší na novej farme o 6,7 %. Zistené rozdiely boli štatisticky preukazné. Najčastejšie 

sa vyskytujúce ochorenia na družstve boli interdigitálna a digitálna dermatitída, ktoré mali 

najvyššie zastúpenie v zimnom období a to digitálna dermatitída 34,2 % a interdigitálna 

dermatitída 45,9 %. Medzi najmenej vyskytujúce sa ochorenia na tomto družstve patrili mozoľ, 

nekrobacilóza, otlaky a iné. Zároveň sme zistili, že všetky ochorenia vyskytujúce sa na 

družstve, postihovali u kráv v priemere až 85 % panvové končatiny. 
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POTENCIÁL MIKRORNA MARKÉROV V GENOTYPIZÁCII 

MUTANTNÝCH GENOTYPOV GLADIOL  

(GLADIOLUS SP.) 

POTENTIAL OF MICRORNA MARKERS IN GENOTYPIZATION OF 

GLADIOL'S (GLADIOLUS SP.) MUTANT GENOTYPES 
 

MAJTÁN Milan 

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: milanos.majtan@gmail.com 

 

Cieľom experimentov diplomovej práce bolo overenie možnosti aplikácie molekulových 

markérov na báze sekvencií mikroRNA v genotypizácii mutantných genotypov gladiol. Do 

analýzy bolo vybraných 20 vzoriek, ktoré zastupovali 10 farebne i tvarovo zaujímavých 

genotypov hybridov gladiol. Mutantnú líniu gladiol reprezentuje genotyp ''CINNAMON 

CANDY'', ktorý vznikol skrížením genotypu ''RED FLECKLES'' a genotypu ''PEPPERMINT 

TWIST'', ktorý má mutagénny pôvod. Jedným z cieľov práce bolo, podľa dostupných údajov 

týkajúcich sa histórie šľachtenia a pestovania gladiol identifikovať fylogenetické vzťahy v 

rámci druhu, a na ich základe vypracovať genealogickú schému druhu. Keďže cieľom 

indukovanej mutagenézy gladiol sú práve farebné a tvarové variácie kvetov, preto sme sa pri 

výbere markérov sústredili na tie molekuly mikroRNA, ktoré sú súčasťou regulačných procesov 

tvorby kvetu (miR167), cirkadiálneho rytmu rastlín (miR171) a procesov rastu a vývinu rastliny 

(miR156). Jednotlivé markéry boli amplifikované pomocou touchdown PCR, separované na 

15% polyakrylamidových géloch a vyhodnocované analytickým softvérom GeneTool 

(Syngene). Markér miR171 amplifikoval monomorfné miRNA lokusy, takže nebolo možné 

zaznamenať polymorfizmus v rámci hodnotených genotypov. Polymorfné lokusy boli 

zaznamenané pri markéroch miR156 a miR167. V súvislosti s markérom miR156, ktorý je 

súčasťou regulačných mechanizmov rastu a vývinu rastlín, bolo možné pozorovať 

najvýraznejšiu aktivitu pri genotype "RAJ SRDCE" a pri jeho materskom komponente kríženia, 

genotype "PULCHRITUDE", ako aj pri mutantnej línii ''CINNAMON CANDY''. Výrazná 

aktivita markéru miR167, ktorý je súčasťou regulačných procesov tvorby a architektúry kvetu, 

bola pozorovaná pri genotypoch "FIDORKA" a "PULCHRITUDE", ktoré sa vyznačujú 

výraznými farebnými kombináciami a zriasenosťou korunných lupienkov. Genotypizácia 

gladiol pomocou molekulárnych markérov na báze sekvencií mikroRNA môže byť vhodným 

zdrojom informácií pre šľachtiteľov gladiol používajúcich ako mutačnú tak aj hybridizačnú 

metódu šľachtenia týchto okrasných rastlín. 
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RESTRIKČNÁ ANALÝZA PRU P 3 GÉNU BROSKYNE OBYČAJNEJ 

RESTRICTION ANALYSIS OF Pru p 3 GENE OF PEACH 

 

MEDVECKÁ Františka 

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra e-mail: 

jana.ziarovska@uniag.sk 

 

Broskyne sú populárne a chutné ovocie, pestované na priamy konzum aj ďalšie potravinárske 

spracovanie. Sú zdrojom mnohých biologicky cenných látok, avšak pre senzitizovaných 

jedincov aj zdrojom možného alergologického problému. Identifikácia a skríning alergénov je 

v súčasnosti integrálnou súčasťou charakteristiky potravín. Alergén broskýň Pru p 3 patrí ku 

genomicky minimálne popísaným alergénom, preto cieľom práce bolo charakterizovať 

variabilitu štiepnych profilov siedmych rôznych odrôd broskýň pestovaných v záhradách nášho 

klimatického pásma. Vývoj PCR protokolu bol uskutočnený optimalizáciou množstva vstupnej 

DNA do reakcie, teplotným gradientom naväzovania sa primérov a typom použitej polymerázy. 

Nakoľko plody broskyne sú bohaté najmä na rôzne PCR kontaminujúce zložky, ako vhodné sa 

ukázalo použitie riedenej DNA do PCR reakcií, a to aj v prípade nižších výťažností celkovej 

izolovanej DNA. Bol vypracovaný protokol PCR identifikácie dvoch oblastí Pru p 3 génu, ktoré 

podľa referenčnej odrody v NCBI generujú veľkosti amplikónov 1028 a 1436 bázových párov. 

Následne bola k referenčnej odrode vypracovaná virtuálna mapa štiepenia a boli uskutočnené 

restrikčné reakcie a analýzy variability restrikčných miest a polymorfizmu získaných štiepnych 

profilov záujmových odrôd voči referenčnému genomickému profilu. V oboch analyzovaných 

úsekoch Pru p 3 bola nájdená variabilita získaných štiepnych profilov, ktoré sa vo viacerých 

prípadoch významne líšili od referenčného virtuálneho štiepenia sekvencie dostupnej vo 

verejnej databáze. Bola zostavená karta reštrikčného štiepenia s vyznačenými biologickými 

variantami možných odrodových profilov. 
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VPLYV SEZÓNY, ROKU A TEPLOTY PROSTREDIA NA 

PRODUKČNÉ PARAMETRE DOJNÍC A ICH JALOVÍC 

EFFECT OF SEASON, YEAR AND AMBIENT TEMPERATURE ON 

PRODUCTION PARAMETERS OF COWS AND THEIR HEIFERS 

 

MIKLÁŠ Šimon 

Katedra veterinárskych disciplín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: simon.miklas@gmail.com 

 

Cieľom predkladanej práce bolo zhodnotiť vplyv sezóny a roku narodenia, zabreznutia, a 

otelenia, ale aj vplyv narodenia v teplých a chladných mesiacoch na vybrané produkčné 

parametre dojníc a jalovíc. Medzi vybrané parametre bola zaradená produkcia mlieka za 

normovanú laktáciu (305 dní), obsah tuku, obsah bielkovín, obsah laktózy, skóre somatických 

buniek, index perzistencie laktácie, vek prvého pripustenia, dĺžka gravidity a vek pri otelení. 

Spracovávali sme údaje o dojniciach z poľnohospodárskeho podniku nachádzajúceho sa v 

oblasti severného Slovenska narodených v rokoch 2009 až 2015. Viac ako 90 % jedincov 

sledovaného súboru patrilo do plemena slovenské strakaté, ktoré boli postupne zošľachťované 

červeným holsteinským dobytkom. Priemerný vek prvého pripúšťania jalovíc v danom súbore 

bol 24,5 mesiaca a priemerné hodnoty veku prvého otelenia dosahovali 35 mesiacov. Efekt 

sezóny narodenia sa v našom súbore prejavil najvyššou produkciou mlieka za normovanú 

laktáciu u dojníc narodených na jeseň. Jedince narodené na jeseň sa tiež vyznačovali najvyšším 

vekom pripúšťania, najdlhším trvaním gravidity a v závislosti na tom i najvyšším vekom pri 

otelení a s najkratšou dĺžkou trvania gravidity na 2. laktácii. Z hľadiska narodenia v chladných 

a teplých mesiacoch, bola zistená vyššia produkcia mlieka za normovanú laktáciu u zvierat 

narodených v mesiacoch teplých. Najnižšiu produkciu mlieka vzhľadom k sezóne zabreznutia 

vykazovali jedince úspešne pripustené na jar. Tieto zistenia boli porovnateľné i so zmenami 

hodnôt indexu perzistencie laktácie v súvislosti so sezónou zabreznutia. Jarné zabreznutie bolo 

spojené s najkratšou dĺžkou gravidity. Produkcia mlieka za normovanú laktáciu bola najvyššia 

v prípade jesenných telení. Vplyv sezóny bol z hore uvedených zistení štatisticky preukazný v 

prípade zabreznutia pri normovanej produkcii mlieka na 1. laktácii (P < 0,02) a indexe 

perzistencie 1. (P < 0,03) a 2. laktácie (P < 0,0002). Pôsobenie sezóny otelenia bolo štatisticky 

preukazné pre produkciu mlieka na 2. normovanej laktácii (P < 0,01). Vplyv rokov narodenia, 

zabreznutia a otelenia bol vo vzťahu k jednotlivým parametrom štatisticky preukazný vo 

viacerých prípadoch, a to pravdepodobne vplyvom klimatických rozdielov, pracovných 

postupov a výživy. Fyziologické procesy, prostredníctvom ktorých dochádza k sledovaným 

zmenám, nie sú preukazne objasnené, preto je potrebný ďalší výskum na väčšom počte zvierat. 
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APLIKÁCIA PODMIENOK IN VITRO PRE ÚČELY UCHOVÁVANIA 

FARMACEUTICKY VÝZNAMNÝCH GENETICKÝCH ZDROJOV 

RODU NEPENTHES (KRČIAŽNIK) 

APPLICATION OF IN VITRO CONDITIONS FOR THE CONSERVATION 

OF PHARMACEUTICAL SIGNIFICANT PLANT GENETIC RESOURCES 

OF NEPENTHES GENUS 

 

PAVLOVIČ Martin 

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: kgsr@uniag.sk 

 

Dnes už sú všeobecne známe postupy mikropropagácie, akými sa dajú rozmnožovať rôzne 

druhy rastlín. Neustále sa vyvíjajú nové typy a modifikácie kultivačných médií pre konkrétne 

druhy na zakoreňovanie, či vytváranie odnoží. V práci sa zaoberáme mikropropagáciou in vitro 

hmyzožravých rastlín rodu Nepenthes, ktorý je v súčasnej dobe ohrozeným endemitom vo 

svojom prirodzenom prostredí v dôsledku výrubu pralesov, zberu pre lekárske účely, alebo 

zmeny klimatických podmienok, či ohňov v daných lokalitách. Slovenský trh prezentuje 

hmyzožravé rastliny ako atraktívne okrasné rastliny, ktoré si získali mnoho priaznivcov a 

obdivovateľov, avšak najčastejšie sa jedná o ľahko dostupné pestovateľské hybridy, ktoré sú 

nenáročné na pestovanie. Našim cieľom bolo identifikovať vhodný typ kultivačného média a 

kultivačných podmienok pre úspešnú mikropropagáciu v in vitro podmienkach. Ako rastlinný 

materiál sme zvolili hybridy Nepenthes ventricosa x alata, Nepenthes ampullaria x rafflesiana 

a Nepenthes gracillima x ventricosa pochádzajúce zo záhradných centier nachádzajúcich sa na 

Slovensku. Nížinný druh Nepenthes veitchii, prechodný druh Nepenthes reinwardtiana a 

horský druh Nepenthes ventricosa sme získali od českých pestovateľov. Z každého druhu rastlín 

sme zvolili segmenty veľké 1-2 cm, ktoré sme po povrchovej sterilizácií preniesli do 

jednotlivých kultivačných médií s upraveným pH na 5,6. Segmenty boli udržiavané pri 

svetelnej fotoperióde 16 hodín svetlo, 8 hodín tma, teplote 25±1 °C, respektíve 18±1 °C. Po 18 

dňoch od založenia bol zaznamenaný rast výhonkov hybridov, na ½ médiu Murashige & Skoog 

spolu s cytokinínmi kinetín 2,5 mg.l-1 a benzylaminopurín 2,0 mg.l-1. Po 32 dňoch od založenia 

pokusu sa zaznamenal rast viacnásobných výhonkov pri 54 % segmentov hybridov na tomto 

médiu. Na médiu Murashige & Skoog Gamborg B5 vitamins po 32 dňoch, preukazalo rast 

výhonov 37 % segmentov a na médiu Murashige & Skoog shoot Multiplication B bol 

spozorovaný rast na 5 % segmentov po 32 dňoch kultivácie. Médium Murashige & Skoog 

Micro & ½ Macro elements sa neosvedčilo pre účely mikropropagácie. Na základe výsledkov, 

odporúčame pre účely uchovávania tohto cenného genetického materiálu v podmenkach in 

vitro, aplikáciu kultivačného média ½ Murashige & Skoog spolu s cytokinínmi kinetín 2,5 mg.l-

1  a benzylaminopurín 2,0 mg.l-1. 
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GENETICKÁ PODSTATA SFARBENIA PLEMIEN ODVODENÝCH OD 

VLKA 

GENETIC BASIS OF COAT COLOUR IN BREEDS RELATED TO WOLF 

 

SIMONOVÁ Dominika 

Katedra genetiky a plemenárskej biológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: domi.simon1995@gmail.com 

 

Cieľom diplomovej práce bola bioštatistická analýza celogenómových informácií, dostupných 

pre československého vlčiaka, nemeckého ovčiaka a vlka, zameraná na identifikáciu 

genomických oblastí zapojených v genetickej kontrole sfarbenia psov a zhodnotenie genetickej 

diferenciácie v rámci týchto skupín. Vzhľadom na skutočnosť, že československý vlčiak patrí 

medzi jedinečné európske plemená odvodené z kríženia nemeckých ovčiakov a vlkov, analýza 

ich genómu môže prispieť k objasneniu vplyvu šľachtenia na architektúru jeho genómu ako aj 

k identifikácii genomických variant, charakteristických pre každý z hodnotených druhov resp. 

plemien. Pomocou bioštatistickej analýzy boli hodnotené celogenómové informácie celkovo 32 

zvierat plemien československý vlčiak (N=3) a nemecký ovčiak (N=12), pričom ako vonkajšia 

tzv. outgroup skupina pre porovnanie získaných výsledkov boli použité genomické dáta pre 

vlka (Canis lupus) (N=17). Databáza genotypových údajov bola vytvorená na základe voľne 

dostupných informácií, získaných v rámci európskeho projektu LUPA. Všetky hodnotené 

zvieratá boli genotypované s použitím čipu Illumina CanineHD, obsahujúceho 140514 SNP 

markerov. Po kontrole kvality genotypových informácií finálna databáza obsahovala 

informácie o celkovo 32 jedincoch a 127397 SNP markeroch, pokrývajúcich 2,19 Gb 

autozomálneho genómu. Na zhodnotenie genetickej diferenciácie a fylogenetických vzťahov v 

rámci a medzi analyzovanými skupinami zvierat boli využité tri prístupy: stanovenie 

Wrightovho FST indexu, výpočet Neiových genetických vzdialeností (DA) a analýza hlavných 

komponentov (PCA). Všetky z aplikovaných prístupov jasne preukázali diferenciáciu jedincov 

do troch skupín na základe ich genetického pôvodu. Najväčšia genetická podobnosť bola 

zistená medzi československým vlčiakom a nemeckým ovčiakom a naopak geneticky najviac 

odlišné boli nemecký ovčiak a vlk. Na hodnotenie a identifikáciu genomických úsekov 

signifikantne ovplyvnených selekciou bol využitý prístup založený na analýze variability vo 

väzbovej nerovnováhe (LD) medzi jednotlivými skupinami. Gény s funkčným významom, 

lokalizované priamo alebo v tesnej blízkosti detekovaných signálov, boli identifikované 

pomocou NCBI databázy na základe aktuálnej genómovej mapy CanFam3.1. Celkovo bolo 

zistených 230 oblastí vykazujúcich variabilitu vo LD. Niektoré z identifikovaných oblastí sa 

v rámci vybraných skupín prekrývali. Tieto regióny boli detekované na chromozómoch 4, 5, 7, 

8, 13, 14, 15, 19, 22, 27, 32 a 36. Priamo alebo v tesnej blízkosti týchto signálov sa v genóme 

psa nachádza viacero génov podieľajúcich sa na sfarbení srsti (CRSP1, DDX59, HECTD1, 

BACE2, MYSM1, METTL16, SBNO1, SLC7A11, MC1R, KRAS). Výsledky práce môžu byť 

prínosné z pohľadu rozvoja genetiky sfarbenia psov do budúcnosti, pretože popri majoritne 

študovaných lokusoch analýza preukázala aj ďalšie oblasti pravdepodobne významne 

asociované so sfarbením. 
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VYUŽITIE DNA BARCODINGU PRE IDENTIFIKÁCIU 

SLADKOVODNÝCH DRUHOV RÝB 

THE USE OF DNA BARCODING FOR THE IDENTIFICATION OF 

FRESHWATER FISH SPECIES 

 

SLEPČAN Marek 

Katedra genetiky a plemenárskej biológie, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: slepcanm@azet.sk 

 

DNA barcoding je metóda identifikácie organizmov porovnaním druhovo špecifických 

sekvencií štandardizovaných oblastí genómu. V našej práci sme skúmali vhodnosť markéru 

COI pre identifikáciu sladkovodných druhov rýb (belička európska – Alburnus alburnus, jalec 

hlavatý – Squalius cephalus, kapor rybničný – Cyprinus carpio, ostriež zelenkavý – Perca 

fluviatilis, plotica červenooká – Rutilus rutilus, pstruh dúhový – Oncorhynchus mykiss, šťuka 

severná – Esox lucius). Vzorky sme odobrali vo vybraných rybárskych revíroch v okrese 

Prievidza. Odoberanými tkanivami pre izoláciu DNA boli šupiny a výstrihy z chvostových 

plutiev. DNA sme vyizolovali pomocou súpravy NucleoSpin® Tissue od firmy 

Macherey– Nagel. Použitím extrakčnej súpravy sme získali DNA v dostatočných množstvách 

pre následné analýzy. Nižšie množstvá DNA boli extrahované zo vzoriek, kde použitým 

biologickým materiálom boli šupiny. Pre amplifikáciu 703 bp dlhého fragmentu markéra COI 

sme použili zmes primerov C_FishF1t1 - C_FishR1t1 určenú pre DNA barcoding rýb. 

Purifikáciu PCR produktov sme vykonali enzymaticky použitím zmesi zloženej z  exonukleázy 

I a alkalickej fosfatázy. Sekvenačnú PCR reakciu sme pripravili pomocou  súpravy Dye 

Terminator Cycle Sequencing (DTCS) Quick Start Kit. Sekvenovanie sme vykonali 

genetickým analyzátorom GenomeLab GeXP (Beckman Coulter). Prvotný výstup zo 

sekvenátora sme spracovali v softvéri  GenomeLab System verzia 10.2. Sekvencie sme 

použitím nástroja BLAST porovnali so sekvenciami prístupnými v databáze GenBank. Všetky 

modelové druhy rýb určené na základe morfologických znakov, boli porovnaním 

so spomínanou databázou určené správne, pričom percento zhody nami osekvenovaných 

úsekov markéra COI bolo v rozsahu 94,16 – 100 %. Získané sekvencie sme porovnali použitím 

softvéru MEGA 7 cez algoritmus ClustalW a následným využitím metódy maximálnej 

vierohodnosti sme vytvorili dendrogram príbuznosti modelových druhov rýb. Na základe 

zistených výsledkov konštatujeme, že sledovaný úsek barcodu COI je vhodný pre identifikáciu 

modelových sladkovodných druhov rýb žijúcich v našom geografickom regióne. 
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APLIKÁCIA STRES-SENZITÍVNYCH MARKÉROV MIKRORNA PRE 

SELEKCIU PŠENICE LETNEJ (TRITICUM AESTIVUM L.) NA 

SUCHOVZDORNOSŤ 

APPLICATION OF STRESS-SENSITIVE MIKRORNA MARKERS FOR 

SELECTION OF WHEAT (TRITICUM AESTIVIUM L.) GENOTYPES FOR 

DROUGHT RESISTANCE 
 

VARGAOVÁ Angéla 

Katedra genetiky a šľachtenia rastlín, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Nitra 

e-mail: xvargaova@uniag.sk 

 

V záverečnej práci sme sa zamerali na aplikáciu stres-senzitívnych markérov mikroRNA pre 

účely selekcie pšenice letnej (Triticum aestivum L.) na suchovzdovzdornosť. V xperimente boli 

skúmané 4 genotypy pšenice letnej formy ozimnej, z ktorých 2 odrody (Aladin, Dagmar) sa 

vyznačujú odolnosťou voči suchu, a ďalšie 2 genotypy (Seladon, Venturero) sú náchylné na 

stresový faktor. Genotypy boli testované v podmienkach in vitro na kultivačnom médiu 

Murashige-Skoog s rôznym percentuálnym zastúpením (0, 5, 10, 15 a 20 %) polyetylénglykolu 

(PEG 6000) z dôvodu navodenia podmienok dehydratácie. Genomická odpoveď klíčencov in 

vitro na indukovaný stres bola mapovaná pomocou stres-senzitínych miRNA markérov, 

tae/hvu-miR408 a tae/hvu-miR 827. Genóm odolných genotypov pšenice letnej (Aladin a 

Dagmar), reagoval v porovnaní s náchylnými genotypmi (Seladon a Venturero) výraznou 

aktiváciou expresie biomarkéra tae/hvu-miR408 v dôsledku dehydratačného stresu. Uvedená 

reakcia poukazuje na efektívnejšiu schopnosť adaptácie genómu odolných genotypov na 

abiotický stres. Pomocou konzervovaného typu markéra miR156, ktorý sa podieľa na regulácii 

procesov rastu a vývinu rastlín, bola pozorovaná znížená aktivita tohto typu markéra, ako v 

náchylných, tak aj v odolných genotypoch, čo poukazuje na adaptačný mechanizmus rastlín 

vyrovnávania sa s podmienkami stresu na úkor rastových procesov. Viacfaktorová analýza 

rozptylu potvrdila štatisticky vysoko preukaznú závislosť medzi typom aplikovaného 

biomarkéra stresu a jeho schopnosťou mapovať reakciu genómu na indukovaný stres. Zároveň, 

táto reakcia bola genotypovo špecifická, čo bola potvrdené na štatisticky preukaznej úrovni. 

 

Kľúčové slová: Triticum aestivum L., miRNA markér, suchovzdornosť, klimatická zmena 

Key words: Triticum aestivum L., miRNA marker, drought resistance, climate change 
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