Životopis – prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Dátum narodenia: 1966
Druh činnosti

Pedagogická
činnosť

Špecifikácia činnosti

Výkonová

(pedagogickodidaktické
kompetencie)
Kompetenčná

Výkonová
Vedeckovýskumná
činnosť
(vedeckovýskumné
kompetencie)

Kompetenčná

Aktivita/znak

Funkcia/členstvo

Obdobie

Pedagogická prax

Odborný asistent
docent
profesor

1994 - 2005
2005 - 2011
2011 -

Vytvorené predmety
Autor a spoluautor skrípt
Autor a spoluautor VŠ učebníc
Počet ukončených bakalárov
Počet ukončených diplomantov
Počet ukončených doktorandov
Vedecká rada FBP SPU v Nitre
Vedecká rada FT UTB Zlín
Vedecká rada FVHE VETUNI Brno
Odborová rada komisia Technológia potravín FBP
Odborová komisia FT UTB Zlín
Počet riešených grantov VEGA
Počet riešených grantov KEGA
Počet riešených grantov APVV
Počet riešených grantov ŠF EÚ
Počet riešených iných projektov
Počet riešených projektov ERAZMUS+
Vzdelávací projekt QEDU (www.qedu.uniag.sk) ŠF EÚ
Počet publikácií v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
Počet vedeckých publikácií
Počet ostatných publikácií
Počet citácií WOS a SCOPUS
Počet citácií mimo WOS a SCOPUS
Rada APVV
Štátny program Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva,
rozvoj biotechnológií a pôdohospodárstva, ochrana a
skvalitňovanie životného prostredia“

člen
člen
člen
člen
člen

2007 2008 - 2018
2014 2007 2011 -

2020
2010-2014

člen
člen

2014-2022
2018

Početnosť/počet
rokov
27 rokov
5
33
7/ 85 AH
52
128
16
15
10
8
15
11 rokov
6
7
4
5
2
1
1
56
161
998
243
351
8 rokov
1 rok

Riadiaca
činnosť

(manažérske
kompetencie)

Výkonová

Kompetenčná

Redakčná rada vedeckého časopisu Potravinárstvo
Redakčná rada časopisu MASO
Redakčná rada časopisu Meat Internatonal
Redakčná rada vedeckého časopisu Zywnošč
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske lesnícke
a potravinárke vedy pri SAV
WPSA – pobočka svetovej hydinárskej únie
Potravinárska komora Slovenska
Republiková únia zamestnávateľov
Člen technického výboru pre certifikáciu systémov
manažérstva bezpečnosti potravín a certifikáciu osôb –
senzorické posudzovanie potravín pri Slovenskej
národnej akreditačnej službe

predseda
člen
člen
člen
vedúci
predseda

2008-2021
2012201620182003 -2021
2012 -

13 rokov
10 rokov
5 rokov
4 roky
18 rokov
9 rokov

predseda
Predseda výboru
Člen 2 výborov

2011 2007 2010
2013 -

10 rokov
14 rokov
11 rokov
8 rokov

2013 -

8 rokov

Člen horizontálneho akreditačného výboru pri
Slovenskej národnej akreditačnej službe
Člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied – odbor Potravinárstvo, podpredseda
Člen Českej akadémie zemědělských vied – odbor
výživy obyvateľstva a kvality potravín a odboru
potravinárskej technológie a techniky
Člen sektorovej rady pre Potravinárstvo
Člen sektorovej rady pre Remeslá a osobné služby

Organizátorská Vedecko-odborná
činnosť
činnosť
(manažérske
a poradenské
kompetencie)
Spoločenskopropagačná činnosť

Konferencie - Bezpečnosť a kontrola potravín
Odborné semináre - Kvalita a bezpečnosť potravín
Vzdelávací seminár - Škola-veda-prax-kariéra
Letná a zimná škola
Univerzita tretieho veku - Potraviny – výživa – zdravie
Potraviny a spotrebiteľ
Bezpečnosť a biologické aspekty ovocia a zeleniny
Tradičná chuť regiónov Slovenska (Hontu, Podpoľania)zakladateľ a predseda hodnotiacej komisie
Senzorický posudzovateľ potravín v rámci
spoločenských podujatí napr. Agrokomplex a pod.
Účastník rôznych diskusných akcií a podujatí

od 2014
od 2022
od 2019

od 2008
od 2019

garant
garant
garant
člen

2003 2016
2016 – 2019
2019
2008

19 ročníkov
17 ročníkov
10 ročníkov
8 ročníkov
13 rokov
3 roky
3 roky
18 súťaží
14
8

Získané ocenenia: Ocenenie dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre za rozvoj fakulty pri príležitosti osláv 5. výročia vzniku fakulty
Ocenenie dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre za rozvoj fakulty pri príležitosti osláv 10. výročia vzniku fakulty
Medaila Francziska Nowotnego za zásluhy o rozvoj Technologickej fakulty Poľnohospodárskej univerzity v Krakowe
Ocenenie medailou profesora Zdenka Matyáša pri príležitosti 25. výročia založenia Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie, Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne
Ocenenie mesta Hriňová pri príležitosti 125. výročia osamostatnenia za zásluhy o rozvoj v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín
Medaila rektora SPU v Nitre za aktívnu pedagogickú a riadiacu prácu a zásluhy o rozvoj vzdelanosti v prospech SPU v Nitre
Zlatý kosák Na výstave Agrokomplex 2016 za dvojdielnu vysokoškolskú učebnicu Mlieko a mliečne výrobky
Bronzová medaila Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2018 za rozvoj potravinárstva na Slovensku, publikačnú činnosť a vzdelávanie študentov v oblasti
bezpečnosti potravín
Medaila Juraja Fándlyho Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke potravinárske a veterinárske vedy pri SAV 2020
Pamätná medaila Fakulty veterinárni hygieny a ekologie Veterinárni univerzity v Brne, pri príležitosti jej 30 výročia založenia za významný a dlhodobý prínos pre rozvoj
fakulty
Cena Potravinárskej komory Slovenska „Osobnosť potravinárstva“ za rok 2021

