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Životné jubileum
prof. Ing. Vladimíra Pačutu, CSc.
Významného životného jubilea 60 rokov sa
17. 1. 2016 dožil významný pedagóg, vedec a výskumník prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. Jeho
rodiskom bolo v Humenné. Po ukončení stredoškolského štúdia, ktoré absolvoval na gymnáziu
v Nitre, študoval v rokoch 1975–1980 na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej
v Nitre (fytotechnická špecializácia). V roku 1981
bol prijatý na štúdium internej vedeckej ašpirantúry
na Katedru agrochémie a výživy rastlín Agronomickej fakulty VŠP v Nitre. Kandidátsku dizertačnú
prácu, s problematiky výživy pšenice, úspešne
obhájil v roku 1986. V tom istom roku začal svoje
pedagogické pôsobenie, konkrétne na Katedre
rastlinnej výroby Vysokej školy poľnohospodárskej,
na ktorej nepretržite pracuje dodnes. V roku 1996
sa úspešne habilitoval, na základe čoho bol v tom
istom roku vymenovaný za docenta pre vedný
odbor „Špeciálna rastlinná výroba“ a v roku 2009
mu prezident Slovenskej republiky udelil titul vysokoškolský profesor v odbore „Špeciálna rastlinná
produkcia“.
V rokoch 2000–2006 zastával funkciu vedúceho Katedry rastlinnej výroby Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov SPU v Nitre, ktorého pozíciu zastáva aj v súčasnom
období. V rokoch 2007–2015 pôsobil vo funkcii prodekana
pre zahraničné vzťahy a zároveň fakultného koordinátora
medzinárodného programu LLP Erasmus.
Počas pôsobenia na Katedre rastlinnej výroby absolvoval
dlhodobé študijné pobyty na univerzitách v Miláne a v Bristole, zo zameraním na štúdium problematiky integrovaných
pestovateľských systémov poľných plodín.
V rokoch 2003–2007 pôsobil ako člen Akademického
senátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. V súčasnosti
je členom Vedeckej rady FAPZ SPU v Nitre, Kolégia dekana
FAPZ, členom Odboru rastlinnej výroby SAPV, predsedom
odborovej komisie pre doktorandský študijný program „Špeciálna rastlinná produkcia“, garantom inžinierskeho študijného
programu „Manažment rastlinnej výroby“ a tiež členom viacerých komisií pre ŠZS.
V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa dlhodobo venuje
problematike udržateľných pestovateľských systémov poľných
plodín a hlavne problematike tvorby úrody a technologickej kvality repy cukrovej. Participoval na viac ako 16 domácich a zahraničných výskumných projektoch. Je autorom
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– Aidossuly M., Solnař S., Skočilas J.: Sušení kostkového cukru
v konvektivní sušárně,
– Halama R., Pantůčková E.: Odsolení kyselého hydrolyzátu
škrobu pomocí elektrodialýzy,
– Naď M., Nekvasil R.: Analýza príčin vzniku trhlín na trubkách
pri zvarovom spoji prehrievača kotla,
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a spoluautorom vysokoškolských učebníc, skrípt a vedeckých
monografií, viac ako 200 vedeckých a odborných článkov. Jeho
práce boli citované doma a v zahraničí viac ako 250 krát, vrátane SCI citácií. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentoval
v rámci prednášok na univerzitách v Padangu (Indonézia),
Nairobi (Keňa), Diyarbakire (Turecko), Udine, Varšave, Krakove, Rzeszove, Debrecíne, Osijeku, Oradei, Sibiu, Prahe a Brne.
Pôsobí ako člen redakčných rád viacerých domácich
a zahraničných vedeckých a odborných časopisov pre poľnohospodárstvo (Agriculture, Acta fytotechnica et zootechnica,
Listy cukrovarnické a řepařské, Fragmenta Agronomica, Naše
pole, AGRO magazín).
Za aktívnu činnosť pri rozvoji vzdelanosti na SPU v Nitre
mu bola rektorom udelená bronzová a strieborná medaila
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Slovenská
spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárne vedy pri SAV mu udelila čestné uznanie za prínos v oblasti vzdelávania a propagácie vedeckovýskumných
poznatkov v agrosektore.
Vážený jubilant, do Tvojej ďalšej aktívnej činnosti Ti želáme pevné zdravie, veľa tvorivých síl, osobnú a pracovnú
spokojnosť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Ivan Černý

– Lanč M., Číhal P., Vopička O., Pilnáček K., Friess K.: Cílená
povrchová modifikace acetátu celulózy pro účinnou separaci
CO2 z plynných směsí,
– Izák P., Sedláková Z., Žitková A., Morávková L., Kárászová M.,
Šimčík M., Vejražka J.: Čištění bioplynu membránovou separací.
Evžen Šárka
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