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V pôsobnosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa od roku 1991 datuje realizácia
vzdelávacieho a výskumného programu Záchrana a ochrana ohrozeného genofondu rastlín na
Slovensku. Realizácia tohto dlhodobého programu na viacerých úrovniach má svoje opodstatnenie
z dôvodu zabezpečenia aktívneho prístupu intelektuálneho potenciálu SPU v Nitre na úrovni 56
odborných pracovísk a odbornej prípravy vyše 10 tisíc študentov pri riešení niektorých globálnych
problémov ľudstva so špecifickým zameraním na podmienky Slovenska.

Zo strany univerzity, jednotlivých fakúlt, odborných pracovísk a výskumného kolektívu samotného
programu rešpektujeme túto úlohu predovšetkým ako spoločenskú zodpovednosť a vklad svojho
podielu pri riešení niektorých významných a aktuálnych problémov vo vzťahu ochrany
a cieľavedomého využívania biodiverzity, ekologizácie poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a obnovy
obcí, uchovania kultúrneho dedičstva, potravinového zabezpečenia a biologickej bezpečnosti.

Samotný program Záchrana ohrozeného genofondu rastlín na Slovensku je súbežne realizovaný na
úrovni vzdelávania, výskumu, poradenstva a zabezpečovania ostatných sprievodných aktivít do riešenia
ktorého sú zapojené mnohé pracoviská, doktorandi, študenti ako aj odborná a ostatné verejnosť.

1. Oblasť vzdelávania 

V oblasti vzdelávania je cieľom zabezpečovať vytváranie podmienok pre rozširovanie výučby na
všetkých úrovniach o problematiku ochrany a cieľavedomého využívania biodiverzity a prírodných
zdrojov ako významnej súčasti prírodného bohatstva našej krajiny, kultúrneho dedičstva nášho
obyvateľstva a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. V uvedenom trende sa za ostatných 9 rokov
rozšírila výučba o 36 nových učebných predmetov, čím študenti majú možnosť získať poznatky aj
z týchto oblastí, ktoré sa bezprostredne týkajú aj života každého obyvateľa tejto planéty. O mnohé nové
predmety prejavujú študenti záujem aj napriek tomu, že sú len voliteľné, čo je dôkazom toho, že aj
mladá generácia má záujem o spoznanie problémov a tým aj možnosť ich riešenia.

V rámci transformačného procesu SPU v Nitre sa postupne vytvárajú aj nevyhnutné podmienky pre
rozvoj celoživotného vzdelávania rôznych cieľových skupín obyvateľstva a to predovšetkým
začlenením programu otvoreného dištančného štúdia z problematiky Ochrana biodiverzity – uchovanie
života na našej planéte. Opodstatnenosť tohto zámeru dokazuje aj skutočnosť, že za doterajšie obdobie
absolvovalo rôzne špecializované kurzy okolo 900 účastníkov a toho času sú v štádiu prípravy mnohé
nové kurzy. 

Hlavným cieľom otvoreného dištančného vzdelávania je pri minimalizácii nákladov na štúdium
poskytnúť účastníkom maximálny rozsah poznatkov a informácií so zámerom rozšírenie ich
poznávacieho procesu a zvýšenie zodpovednosti aj za riešenie aktuálnych problémov našej doby
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s využitím aj súčasných moderných informačných technológií a systémov. Otvorenosť samotného štúdia
spočíva v možnosti pokračovania vzdelávania a organizovaného samovzdelávania účastníkov podľa ich
špecifického a individuálneho záujmu, čo je nevyhnutné aj pre zvyšovanie vzdelanosti národa.
Realizácia rôznych špecializovaných kurzov umožňuje aktívne zapájať na ich príprave a realizácií aj
pracovníkov výskumnej základne. 

2. Oblasť výskumu

Realizácia samotného programu sa zabezpečuje aj na úrovni výskumného riešenia problematiky a to
hlavne v oblasti monitoringu, sústreďovania, evidencie, premnožovania, uchovávania a využívania
predovšetkým genofondu úžitkových druhov rastlín na úrovni starých a krajových odrôd a významných
genotypov z rozšírených prírodných populácií v rôznych oblastiach Slovenska. V súčasnosti sa daná
problematika rieši v rámci samostatného integrovaného vedecko–technického projektu pod číslom
C519/3 v koordinácií MŠ SR na úrovni 30 vecných etáp. Do riešenia problematiky na úrovni
jednotlivých skupín alebo druhov rastlín je toho času zapojených 87 pracovníkov a doktorandov z 12
odborných katedier SPU v Nitre. Aj napriek tomu, že daný vedecko–technický projekt patrí medzi
najrozsiahlejšie riešené projekty na SPU v Nitre. Riešená problematika svojím obsahom a rozsahom
ponúka predovšetkým široký priestor pre rozvoj tvorivých aktivít na úrovni biologických,
poľnohospodárskych a technologických  vedných oblastí ako aj možnosti ich vzájomného prepojenia.

Riešenie problematiky v interdisciplinárnom prepojení umožňuje výskumným a pedagogickým
pracovníkom vytvárať priestor pre svoj odborný rast a intelektuálny rozvoj. V danom procese sa
vytvoril významný priestor aj pre doktorandov, ktorí majú možnosť v komplexnejšom a ucelenejšom
prístupe spoznať možnosti diverzity na úrovni jednotlivých druhov a jej praktické využitie. Toho času je
na riešení problematiky zapojených 17 doktorandov. Nový metodický prístup pri štúdiu sústredeného
genofondu na úrovni jednotlivých rastlinných druhov umožňuje súbežne riešiť niekoľko konkrétnych
zámerov a to predovšetkým: sústredenie kolekcie, zabezpečenia klasifikácie a katalogizácie
jednotlivých genotypov podľa súbežne inovovaných klasifikátorov, spracovanie katalógov
o genotypoch s využitím moderných informačných technológií, príprava rukopisov monotématických
metodických príručiek pre hodnotenie diverzity jednotlivých rastlinných druhov a využitie
dôkladnejšieho matematicko–štatistického zhodnotenia pomerne rozsiahlych experimentálnych súborov
klasickými ako aj menej rozšírenými metódami.

Zapájaním doktorandov do komplexnejšieho štúdia diverzity z jednotlivých rastlinných druhov sa
súčasne zabezpečuje vedecká príprava nových špecialistov a v mnohých prípadoch aj potenciálnych
šľachtiteľov pre jednotlivé rastlinné druhy.

Sústreďovanie genotypov v rámci jednotlivých rastlinných druhov prispieva predovšetkým
k rozširovaniu uchovávaných kolekcií v rámci Národného programu ochrany genofondu kultúrnych
druhov na Slovensku.

Hodnotenie znakov a vlastností na úrovni početného súboru genotypov umožňuje získať komplexnejšie
experimentálne údaje pre posúdenie variability v sústredenej kolekcií a tým súčasne aj pre metodické
dotvorenie samotného klasifikátora pre hodnotenie jednotlivých rastlinných druhov.

Inovácia klasifikátorov pre jednotlivé rastlinné druhy neznamená revíziu existujúceho stavu ale
predovšetkým elimináciu potreby referenčných odrôd, upresnenie samotného metodického prístupu
hodnotenia jednotlivých znakov a vlastností. Rozširovanie hodnotených znakov a vlastností
v samotnom klasifikátore neznamená nutnosť hodnotenia genetických zdrojov v maximálnom počte
znakov ale predovšetkým rozširovanie poznatkov o variabilite znakov a upresňovanie hodnotového
systému. Celosvetová snaha o unifikáciu klasifikátorov neznamená len ujednocovanie metodiky pre
hodnotenie znakov genotypov na úrovni génových bank ale aj jeho rešpektovanie pri hodnotení znakov
a interpretácií dosiahnutých výsledkov pre odbornú komunitu na úrovni všetkých vedných oblastí.
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Rozsiahle experimentálne súbory získané z hodnotenia početného súboru na úrovni desiatok znakov
a vlastností poskytujú možnosti pre aplikáciu predovšetkým viacrozmerných matematicko–štatistických
metód a ich postupné osvojovanie si z hľadiska využívania ako aj interpretácie výsledkov pretože sa im
doteraz nevenovala pozornosť z dôvodu náročnosti a rozsiahlosti výpočtov. Aj v danej oblasti je možné
vykonať ďalší krok a je správne aby si ich osvojovala predovšetkým mladá generácia vedeckých
pracovníkov. Je paradoxom aj mnohých výskumných správ, keď aj pri súčasných možnostiach
počítačovej techniky zotrvávajú mnohí autori len na úrovni klasických jednorozmerných matematicko –
štatistických metód.

Sústredenie literárnych poznatkov o diverzite rastlinného druhu v spojitosti zo získanými poznatkami
a výsledkami zo štúdia kolekcií genotypov súčasne poskytuje možnosť a príležitosť pre spracovanie
účelnej a prospešnej monotematickej publikácie, ktorá má využitie nielen vo vzdelávaní, výskume,
šľachtení ale aj pre potreby odbornej a ostatnej verejnosti.

Spracovanie textových a obrazových informácií do multimediálnych katalógov umožňuje
komplexnejšiu prezentáciu informácií pre vzdelávanie, výskum, šľachtenie, odbornú verejnosť
a propagáciu a popularizáciu variability ako jedinečnej unikátnosti prírody pre ostatnú verejnosť.
V danom smere sa účelne využívajú hlavne moderné informačné a komunikačné technológie, ktoré si
súčasne osvojujú nielen doktorandi a vedeckí pracovníci ale aj študenti prostredníctvom riešenia
diplomových prác.

Medzi významné realizačné výstupy z riešenia výskumnej problematiky patrí zriaďovanie poľných
kolekcií – repozitórií pre dlhodobé uchovanie vegetatívne množených kolekcií genotypov predovšetkým
z ovocných a okrasných druhov. Zriaďovanie týchto repozitórií decentralizovane v spolupráci
s obecnými úradmi, poľnohospodárskymi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami
v rôznych lokalitách Slovenska považujeme za opodstatnené. Vedci by nemali zabezpečovať vedu len
pre rozvoj vedných oblastí ale v prospech človeka a ľudstva. Rovnaký vzťah by mal platiť aj pri
realizácií programu ochrany genofondu rastlín. V danej súvislosti je potrebné docieliť stav aby sa na
ochrane genofondu ako významnej súčasti prírodného bohatstva krajiny a kultúrneho dedičstva ľudu
podieľalo obyvateľstvo a nie len vybrané vedecké inštitúcie. V tomto duchu je potrebné orientovať aj
osvetu a kultúrno–spoločenské aktivity. Značná časť obyvateľstva je na to aj pripravená a ochotná
pomôcť, čo môžeme dokumentovať za riešiteľský kolektív na záujme mnohých externých pracovníkov
o riešenie predmetnej problematiky. Z toho dôvodu aj zriaďované repozitória považujeme za veľmi
významné zdroje pre rozvoj aktivít aj na úrovni obcí a regiónov, vzdelávania obyvateľstva
a zabezpečovania ostatných kultúrnych a spoločenských aktivít.     

3. Ostatné aktivity realizované v programe

Realizácia programu umožňuje rozvíjať aj ostatné aktivity, ktoré sú vzájomne prepojené a vytvárajú
široký priestor pre odborný rozvoj zapojených pracovníkov a aktívnu spoluprácu kolektívu s domácimi
a zahraničnými vzdelávacími a vedeckými pracoviskami a to predovšetkým v oblasti:

3.1 Príprava a vydávanie odbornej a študijnej literatúry – v rámci vytvorenej edície Genotyp
sa zabezpečuje vydávanie predovšetkým účelovej odbornej literatúry, v rámci edície Ochrana
biodiverzity sa zabezpečuje vydávanie hlavne študijnej literatúry. Za doterajšie obdobie bolo
vydaných 120 titulov. V rôznom štádiu prípravy je ďalších 60 titulov. V danej oblasti je vytvorený
aj široký priestor pre pracovníkov výskumných a šľachtiteľských pracovísk. 

3.2 Organizovanie odborných podujatí – predovšetkým na úrovni seminárov, konferencií
v záujme prezentácie poznatkov a problematiky pre odbornú a ostatnú verejnosť v spolupráci
s mnohými inými inštitúciami.

3.3 rozvoj aktívnej medzinárodnej spolupráce – v danej oblasti je najviac nevyužitých možností
a príležitostí. Mnohé medzinárodné organizácie a fondy ponúkajú finančné prostriedky na riešenie danej
problematiky v rámci pomoci pre krajiny tretieho sveta a tým vlastne aj súčasne aj pre samotných
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riešiteľov. Z toho dôvodu vytvárame široký priestor pre zabezpečovanie aj botanických expedícií hlavne
v krajinách Južnej Ameriky a rozvoj ostatných spoločných aktivít. Názorným príkladom toho je aj
rozvoj spolupráce v Nikaragui na úrovni 13 pripravovaných projektov. Nevyužité možnosti sú stále aj
na úrovni európskych krajín a našich susedných krajín, kde sa spolupráca realizuje spravidla len
formálne. Preto je naším cieľom aj v danej oblasti vytvoriť dostatočný priestor pre vzájomne prospešnú
spoluprácu.

Stručná prezentácia aktivít v oblasti riešenia programu Záchrana ohrozeného genofondu rastlín na
Slovensku dokumentuje, že v pôsobnosti SPU v Nitre sa postupne vytvára široký priestor pre riešenie
danej problematiky a to aj vďaka aktívnej spolupráce s výskumnými, šľachtiteľskými, vzdelávacími,
výrobnými a inými organizáciami v pôsobnosti Slovenska. Realizácia týchto aktivít umožňuje
zabezpečovať rozvoj pracovísk, pedagogických a výskumných pracovníkov, doktorandov ako aj
študentov a súčasne zabezpečovať aj spoločenskú úlohu a poslanie, ktoré má Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre ako vzdelávacia a výskumná inštitúcia zabezpečovať na domácej
a medzinárodnej úrovni.


