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Beckovské noviny č. 2/2015, s. 1-3 (Vyšli 29.4.2015): 

Profesor Peter Šutovský na návšteve v rodisku 

Rozhovor pri príležitosti slávnostného udelenia čestného doktorátu na České zemědělské univerzite 

v Prahe dňa 20. apríla 2015. 

1. Pán profesor, aké boli tvoje pocity z udelenia čestného doktorátu v Prahe? Ďakujem Danka, to 

oslovenie znie tak oficiálne od kamarátky z detstva. V každom prípade som veľmi vďačný za ďalšiu 

príležitosť porozprávať našim Beckovanom o tom, čím som sa zaoberal za posledných pár rokov. Stále 

mám v živej pamäti, ako ste ma poctili medailou pri 800-tom výročí Beckova. Hreje ma pri srdci, 

každý deň mať pred sebou na stene v laboratórnej pracovni krásny pamätný list s rozkvitnutými 

zlatohlavými hlaváčikmi a našim hradom v pozadí. Samozrejme, udelenie čestného doktorátu z 

Českej Zemědělskéj univerzity bola ďalšia veľká pocta. Všetko sa začalo kontaktom cez naše 

Univerzitné oddelenie pre štúdium v zahraničí - už 

roky máme úspešný výmenný program práve s ČZU 

a našim študentom sa letné štúdium v Prahe veľmi 

páči. Preto bolo prirodzené, že akademickí 

funkcionári z ČZU, ktorí nás pravidelne navštevujú, 

sa radi stretnú s rodákom z bývalého 

Československa, ktorý pôsobí na Missourijskej 

univerzite, o to viac, že som štyri roky strávil 

v Česku, kde som robil dizertačný výskum, za ktorý 

som získal môj doktorát (PhD) od  Českej akadémie 

vied. Tieto kontakty s ČZU viedli k úspešnej vedeckej 

spolupráci a tiež k prvej stáži študenta - doktoranda 

z ČZU v mojom laboratóriu, a nedávno tiež 

k spoločnej česko-americkej grantovej aplikácii. Táto 

spolupráca inšpirovala pána rektora ČZU a ich 

vedeckú radu k tomu, aby som bol nominovaný na 

toto prestížne ocenenie. Samozrejme, musel som 

splniť prísne kritéria ohľadom vedeckej a 

publikačnej činnosti, ktorá sa očakáva od „čestných“ 

doktorandov. Ceremónia bola krásna, hrali sa všetky 

hymny, česká, slovenská i americká, boli prítomní 

akademickí funkcionári z ČZU a Českej akadémie vied, a tiež viacerí českí a slovenskí vedci, s ktorými 

mám aktívnu spoluprácu. Zhodou okolnosti to bolo deň po mojich narodeninách, naozaj krásny 

darček! 

2. Prišli do Prahy aj rodičia alebo ste sa zvítali až doma, v Beckove? Ako často sa ti darí navštíviť 

rodinu v Beckove a v Michalovciach? Mama by už cestu do Prahy s jej krehkým zdravím nezvládla, 

a sama tiež nemohla zostať doma, tak rodinu zastupoval môj brat Ladislav. S tým, ako často 

cestujeme po svete z pracovných dôvodov, sú naše návštevy v Beckove a v Michalovciach za 

posledné roky dosť nepravidelné. Vyskytli sa roky, keď  sme boli 2-3 krát, iné roky vôbec, jedenkrát 

priletel len Martin sám v dobe, keď na jeden semester študoval v Bruseli v rámci nášho univerzitného 

medzinárodného výmenného programu. Celkovo však udržiavame veľmi blízke rodinné kontakty, raz 
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do týždňa cez telefón a oveľa častejšie cez email a  skype. Naša „michalovská babka“ je z celej rodiny 

najaktívnejšia na internete. Takže, to už nie je ako počas našich raných rokov v USA, keď komunikácia 

bola ešte stále dopismi a občasnými telefonátmi. S priateľmi z detstva a mladosti sme tiež veľmi 

pekne obnovili kontakty po tom, ako do módy prišiel Facebook. 

3. Ako sa darí manželke a synovi? Miriam manažuje moje laboratórium, spracováva rôzne vzorky, 

školí študentov a administratívne podporuje mojich zamestnancov, tak ma zaujímavú prácu. 

V poslednej dobe sa nám podarilo vycestovať spolu na viaceré pracovné cesty do exotických krajín, 

ako sú Mexiko, Brazília a Japonsko, tak mala pekne spestrenie každodennej rutiny. Je dobre, že keď 

cestujem sám, mám sa na koho spoľahnúť - Miriam dbá na to, aby všetko v laboratóriu bežalo bez 

„zádrhelov“, aby moji študenti a asistenti mali všetko, čo potrebujú k práci. Vraví sa, že za každým 

úspešným mužom stoji silná, múdra a pracovitá žena, a v prípade nás dvoch je to stopercentná 

pravda. 

Martin vyštudoval žurnalistiku - broadcasting (televízne vysielanie) na prestížnej žurnalistickej fakulte 

na našej univerzite, ktorá je najstaršou špecializovanou žurnalistickou školou/fakultou na svete -  bola 

založená pred viac než 100 rokmi (v roku 1908). Martin vynikal v skole, kde skončil s vyznamenaním, 

aj v športe - hokeji, kde si dokonca zachytal i za Tigrov - naše univerzitné hokejové mužstvo. Sme 

veľmi radi, že si našiel odbor, ktorý sa mu páči. Po roku na pozícii televízneho producenta v TV stanici 

CBS v Buffalo, štát New York, neďaleko Niagarských vodopádov, dostal Martin jeho vysnené 

producentské miesto v Portlande, Oregon, na krásnom Tichomorskom severozápade, kde s nami 

strávil časť detstva. Je tam spokojný a šťastný, práca televízneho producenta vo veľkej televíznej 

stanici  NBC ho veľmi baví, aj keď je to náročná a veľmi zodpovedná práca. Jeho životný štýl 

v Portlande, jednom z najpopulárnejších amerických miest, je naozaj závideniahodný, ponúka pestrú 

paletu kultúrnych aktivít, športov, večne zasnežené hory, vychýrené vinice, ktoré si v ničom nezadajú 

z francúzskym Burgundskom, a krásne Tichomorské pobrežie s plážami, útesmi a pestrou faunou a 

flórou. Počas našej nedávnej návštevy nás Martin vzal do ich televízneho štúdia, kde nás zoznámil 

s veľmi milými kolegami, technikmi a hlásateľmi, ktorým „velí“. 

4. Môžeš nám priblížiť, ako vyzerá tvoj pracovný deň? Internet mi pomáha v mnohých smeroch, 

vrátane toho, že časť mojich každodenných povinnosti môžem urobiť cez web a  pracovať mimo 

laboratória z domu alebo na cestách, doslova na letiskách a po lietadlách. Keď som doma, vstávam 

okolo siedmej, idem na krátku rannú prechádzku s našim psíkom, potom pozriem emaily, ktoré cez 

noc prišli od spolupracovníkov zo zámoria (časový posun medzi USA a Slovenskom je 7 hodín, s Áziou 

a Austráliou 14-16 hodín), na tie dôležité odpoviem, popri tom tiež obstarám moje redaktorské 

povinnosti (zadanie rukopisov pre ohodnotenie, editorské  rozhodnutia o prijatí / zamietnutí 

rukopisov) cez internetové stránky časopisov, v ktorých pracujem  v redakčnej rade. Do laboratória 

prídem obvykle okolo 9-9:30, prejdem cez denné záležitosti s mojimi zamestnancami, potom sa 

venujem hlavne písaniu odborných článkov, grantov, posudkov, samozrejme, mám veľa 

administratívy, pracovné porady, tele-konferencie, schôdze so študentmi, ktorým som školiteľ alebo 

poradca. Viackrát do týždňa máme prednášky a semináre s pozvanými hosťami - prednášateľmi, na 

konci semestra magisterské a doktorandské obhajoby diplomových a dizertačných prac, ktoré sú 

u nás vždy prístupné všetkým študentom a zamestnancom a počas semestrov, keď učím, tiež moje 

vlastné prednášky, na ktoré sa, samozrejme, treba pripraviť. Najšťastnejší však som, keď si môžem 

sadnúť k mikroskopu a odhaľovať tajomstvá mikrosveta - mikroskopista má každý deň možnosť vidieť 

niečo, čo ešte ľudské oko nikdy predtým nezazrelo, je to fascinujúca práca. Často vravím, že je to 
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hobby a nie práca, ako keby som bol platený za zbieranie poštových známok. Samozrejme, 

s pribúdajúcim vekom a profesionálnym rastom mám čim menej času na takúto „zábavu“ a čoraz viac 

času strávim administratívou. Cesty po svete sú veľmi príjemným spestrením napriek tomu, že po 

pracovnej, fyzickej a časovej stránke sú veľmi hektické a namáhavé. 

5. Ako hodnotíš uplynulých dvadsať rokov života a práce v USA? Naplnili sa tvoje očakávania a 

ambície?  Bol si jedným z najmladších profesorov... Očakávania, ambície a sny určite, a tiež veľa 

ďalších úspechov, priateľstiev, ciest a dobrodružstiev, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Považujem za 

veľké šťastie, že sa môžem pozrieť dozadu a povedať si, že žiadne z rozhodnutí, ktoré som urobil, či 

z rozumu alebo zo srdca, neľutujem a tiež že som všetky príležitosti, ktoré mi život priniesol využil 

naplno. Bez ohľadu na pracovné uspokojenie a úspechy je však najväčším darom, že sme spolu šťastní 

a že sme vychovali syna, na ktorého môžeme byť hrdí a ktorému sme pomohli nájsť ten správny smer 

v živote. 

Ing. PETER ŠUTOVSKÝ, PhD je profesor na Univerzite v Missouri, mesto Columbia. Je držiteľ 

Pamätného listu za šírenie dobrého mena obce Beckov vo svete, udeleného pri príležitosti 800. 

výročia prvej písomnej zmienky o obci Beckov dňa 17. augusta 2008. 

Narodil sa 19. apríla 1967 v Trenčíne ako druhý syn Jánovi a Anne Šutovským.  Absolvoval Základnú 

školu v Beckove v rokoch (1973-1981); Gymnázium v Novom Meste nad Váhom (1981-1985); Vysokú 

školu poľnohospodársku, Nitra (1985-1989) inžinier – Červený diplom a Cena dekana; vojenskú službu 

(1989-1990), podporučík, raketové vojsko. Vedecké hodnosti: Doktor filozofie – PhD, kandidát vied – 

CSc. – Ústav živočíšnej fyziológie a genetiky Českej AV, Liběchov (1990-1994). 

Od 1994 žije a pracuje  v USA, je profesor zootechniky a klinickej gynekológie a pôrodníctva na 

Univerzite v Missouri, Columbia. Univerzita je preslávená poľnohospodárskym a biologickým 

výskumom. Profesor Peter Šutovský pracuje v oblasti vývojovej a reprodukčnej biológie, so 

špecializáciou na mechanizmus oplodnenia a zrenia pohlavných buniek u ľudí a cicavcov. Jeho práca 

nachádza uplatnenie v diagnostike a liečbe neplodnosti ľudí a v rozvoji techník umelej inseminácie 

hospodárskych zvierat a merania nepriaznivých účinkov farmaceutík a znečistenia životného a 

pracovného prostredia na plodnosť ľudí. 

Počas svojej 25-ročnej vedeckej kariéry profesor 

Šutovský uverejnil viac ako 150 odborných 

článkov a kapitol v medzinárodne uznávaných 

časopisoch a monografiách, ktoré boli citovane 

inými autormi viac ako štyritisíckrát. Profesor 

Šutovský je jedným z desiatich zakladajúcich 

členov Missourijskej kapitoly Americkej národnej 

akadémie vynálezcov. Na svojom konte má 

viacero vyznamenaní a patentov – napr.  v roku 

2005 Cenu za objavy, ktorú po prvýkrát udelili 

práve jemu Ministerstvom poľnohospodárstva 

USA a Národnou výskumnou iniciatívou (USDA-

NRI) a ktorú mu osobne predal slávny americky 

senátor Christopher Kit Bond. Peter bol vybraný 

ako jediný laureát spomedzi 2500 kandidátov a je 



4 
 

tiež držiteľom čestnej profesúry na Univerzite San Marcos v Lime, Peru, najstaršej univerzite na 

Americkom kontinente a čestného doktorátu českej Zemědělské university v Prahe. Udržuje aktívnu 

vedeckú spoluprácu s vedcami po celom svete, vrátane Slovenska a Česka. Často  prednáša na 

rôznych sympóziách po celom svete a o jeho prácu javia záujem médiá. Pripravuje diplomantov a je 

autorom 13 amerických a medzinárodných patentov. Je súčasným alebo minulým členom redakčných 

rád 11 uznávaných odborných časopisov, vrátane Slovenského zootechnického časopisu Slovak 

Journal of Animal Science, členom mnohých medzinárodných vedeckých organizácií a odborným 

posudzovateľom vedeckých rukopisov a grantových aplikácií pre nespočetné odborné časopisy a 

agentúry. 

Peter Šutovský je ženatý, s manželkou Miriam majú syna Martina (1991), ktorý po roku v CBS TV v 

Buffalo, New York, dostal svoje vysnívané  miesto v stanici NBC v Portlande, Oregon, kde pracuje ako 

hlavný producent ranného spravodajského vysielania. Manželka Ing. Miriam Šutovská pracuje ako 

manažérka a technička v Petrovom laboratóriu na University of Missouri. 

Peter Šutovský sa niekoľkokrát zúčastnil stretnutí so žiakmi našej základnej školy a študentmi 

Gymnázia v Novom Meste nad Váhom. Okrem iných záľub a športov sa vo voľnom čase zaoberá 

entomológiou, fotografiou a písaním o víne – už niekoľko rokov je častým prispievateľom do 

slovenského časopisu Vinoteka (vydavateľstvo Naše Pole), v ktorom ma tiež pravidelný stĺpček 

„Pikošky z Ameriky“. 

V Beckovských novinách sme o ňom písali v č. 1/1999 

A odovzdajte pozdravy všetkým Beckovčanom, s. 9, 

autor: Anežka Ilavská; BN č. 2/2005 Profesor Ing. Peter 

Šutovský, s. 4 – životopis pre potreby novomestského 

múzea spracoval  a publikoval v Beckovských novinách 

Ing. Gustáv Rumánek;  BN č. 4/2008, s. 5 a 6 – fotky 

z udeľovania Pamätných listov z príležitosti 800. 

výročia prvej písomnej zmienky o obci Beckov; BN č. 

5/2008, s. 18 Beckovskí rodáci – profesor Ing. Peter 

Šutovský, PhD  od Dany Badžgoňovej; BN 4/2012, s. 8-

9: Merry Christmas, Šťastné a veselé Vianoce v Zámorí 

od Petra, Miriam a Martina Šutovských; BN č. 2/2013, 

s. 26 Pozdrav od mora, P. Šutovský. 

V spolupráci s Petrom Šutovským pripravila Dana 

Badžgoňová. 

1. Profesor Ing. Peter Šutovský, PhD po prevzatí titulu 

doctor honoris causa na České zemědělské universitě 

v Prahe z rúk rektora prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., 

dr.h.c. 2. S manželkou Ing. Miriam Šutovskou počas 

recepcie na ČZU v Prahe. 3. Nočná prechádzka Prahou, 

vľavo brat Ladislav Šutovský. Foto: Ladislav Šutovský 


