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Študijný 
program 

Agrobiotechnológie 

Väzba na 
výskumné 
projekty 

APVV-18-0312 Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta – 
zodpovedný riešiteľ 
VEGA 1/0266/20 Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému 
zdraviu a prevencii civilizačných ochorení- zodpovedný riešiteľ 
DS-FR-19-0049 Vplyv procesov trávenia a absorpcie na konečnú biologickú aktivitu 
fytonutrientov: skutočná pridaná hodnota pre zdravie – zodpovedný riešiteľ 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Oblasť nutričného výskumu sa stále viac zameriava na štúdium látok rastlinného 
pôvodu, ktoré dokážu efektívne modulovať metabolické procesy buniek živočíchov 
vrátane človeka. Takýmito látkami sú fytonutrienty, účinné látky alebo antioxidanty, 
ktoré chránia organizmus pred oxidačným stresom. Významné svojimi účinkami sú 
predovšetkým bioaktívne látky – polyfenoly a flavonoidy s poteciálne vysokou 
antioxidačnou a protinádorovou aktivitou. Cieľom práce je skúmanie účinkov 
fytonutrientov a ich mechanizmus účinku na zdravé, ale aj nádorové ovariálne bunky 
in vitro. Téma bude riešená v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v 
Nitre. Oblasť nutričného a biotechnologického výskumu môže významne prispieť k 
poznatkom o regulačných mechanizmoch reprodukčných funkcií človeka pôsobením 
fytonutrientov. 

Abstrakt  
v anglickom 
jazyku 

The area of nutritional research has an increasing focus on the study of plant 
substances, which can effectively modulate the metabolic processes of animal cells, 
including humans. Such substances are phytonutrients, active substances or 
antioxidants that protect the organism against oxidative stress. Significant in their 
effects are, in particular, biologically active substances - polyphenols and flavonoids 
with a potentially high antioxidant and anticancer activity. The aim of the thesis is 
examination of the effects of phytonutrients and their mechanism of action on 
healthy, but also tumor ovarian cells in vitro. The topic will be solved in cooperation 
with the Research Center of AgroBioTech SUA in Nitra. The area of nutrition and 
biotechnology research can make a significant contribution to the knowledge of 
regulatory mechanisms of human reproductive functions by the action of 
phytonutrients. 

Požiadavky na 
uchádzača 

Vysokoškolské vzdelanie prírodovedeckého, medicínskeho, poľnohospodárskeho 
alebo biochemického profilu, znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, 
pracovitosť, ochota sa vzdelávať, spoľahlivosť a tvorivosť. 

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Kryokonzervovaniespermií žrebcov slovenských národných plemien  

Názov témy –  
v anglickom 
jazyku 

Cryopreservation of horse sperm quality of Slovak national breeds  



Forma štúdia denná 

Školiteľ Prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. 

Študijný 
program 

Agrobiotechnológie 

Väzba na 
výskumné 
projekty 

APVV-17-0124 (2018-2021) 
VEGA-1/0049/19 (2019-2022) 
APVV-20-0006 (2021-2024) podaný, v štádiu hodnotenia 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Základným cieľom PhD. témy je optimalizácia niektorých metodík získavania, 
hodnotenia kvality zmrazovaného reprodukčného biologického materiálu žrebcov 
využitím svetelnej, fluorescenčnej, konfokálnej a elektrónovej mikroskopie.  
Prioritou sú slovenské plemená koní, ktorých počty jedincov na základe monitoringu 
pokladáme za ohrozený či rizikový. Naše výsledky umožnia optimalizovať metodiky 
selekcie žrebcov na základe kvality ejakulátu využiteľné pre účely zmrazovania a tým 
rozšíriť génovú banku živočíšnych genetických zdrojov, ako aj selektovať žrebce pre 
účely šľachtiteľského priparovacieho plánu.  

Abstrakt  
v anglickom 
jazyku 

The basic objective of the PhD. is the optimization of some methods of obtaining and 
evaluating the quality of cryopreserved reproductive biological material of horse 
using light, fluorescent, confocal and electron microscopy? Priority is given to Slovak 
horse breeds, whose numbers of individuals, based on monitoring, are considered 
endangered or risk. Our results will make it possible to optimize horse selection 
methods based on the quality of the ejaculate usable for freezing purposes, thereby 
extending the gene bank of animal genetic resources, as well as selecting horse for 
breeding programme. 

Požiadavky na 
uchádzača 

Vysokoškolské vzdelanie pôdohospodárskeho zamerania (agrobiotechnológie, 
aplikovaná biológia,  zootechnické.., veterinárske, prípadne  prírodovedné) , znalosť 
anglického jazyka. 

 
 
 


