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Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Marginálne rastlinné druhy ako perspektívny zdroj cenných látok pre 
inovatívne potravinové výrobky 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Marginal plant sources as a perspective source of valuable  substances for 
innovative food products 

Forma štúdia denná 

Školiteľ prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. 

Študijný program technológia potravín 
 

Väzba na 
výskumné projekty 

VEGA1/0113/21  
Marginálne rastlinné zdroje biologicky účinných látok s možnosťou ich aplikáci
e v potravinových výrobkoch 
zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Pseudocereálie, strukoviny, mnohé druhy ovocia a zeleniny, ale tiež liečivé 
rastliny  možno použiť na vývoj a prípravu nových typov potravín s vysokou 
nutričnou hodnotou, s nízkou energetickou hodnotou, ale s významným 
chemoprotektívnym účinkom na ľudské zdravie. Pri vhodnom výbere 
pseudocereálie môže byť takáto potravina určená aj pre konzumentov 
s potravinovou intoleranciou. Cieľom projektu je analyzovať marginálne 
rastlinnné zdroje biologicky cenných látok, ako sú vybrané druhy ovocia a 
zeleniny (oskoruše, mišpule, moruše, duly, driene, kvaka, krkoška hľuznatá, 
zvonček repkový, potočník sladký, okrúhlica, čierny koreň), a liečivé byliny 
(perila krovitá, vybrané druhy čeľade Malvaceae, Apiaceae a Lamiaceae) 
s potenciálnym využitím pri príprave funkčných potravín. 
Posúdi sa aj vplyv agrochemických, environmentálnych faktorov a odrody na 
celkový obsah polyfenolových látok, ako aj obsah konkrétnych bioaktívnych 
komponentov, ako sú flavonoidy, fenolové kyseliny, vitamín C,  a tiež na ich 
antioxidačnú aktivitu.  Ďalšími cieľmi bude overiť vplyv rôznych 
technologických postupov na obsah cenných zložiek a návrh funkčnej potraviny 
s vysokou nutričnou hodnotou, vysokým obsahom bioaktívnych látok, ale 
súčasne s nízkou energetickou hodnotou.  

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

Pseudocereals, legumes, many fruit and vegetable species as well as medicinal 
herbs can be used for the development and preparation of new types of foods 
with a high nutritional value, a low energetic value, but with a significant 
chemoprotective effects on human health. The appropriate choice of 
pseudocereals for the preparation of this food is a requirement for its 
suitability also for consumers with a food intolerance. The aim of the project is 
to analyze marginal plant sources of biological valuable compounds, such as 
selected fruit and vegetable species (Sorbusdomestica, Mespilusgermanica, 
Morusnigra, CydoniaoblongaMill., Cornusmas, Brassicanapobrassica, 
Brassicarapa, Chaerophyllumbulbosum, Campanularapunculus), Siumsisarum, 
Scorzonerahispanica) and medicinal herbs (perilla, selected species of 
Malvaceae, Apiaceae a Lamiaceae) withthepotentialuse in 
functionalfoodpreparation. The influence of cultivar as well as agrochemical 
and environmental factors on the total polyphenol content, the content of 
selected bioactive components, such as flavonoids, phenolic acids, C vitamin as 
well as the values of antioxidant will be investigated. The next aim will be to 
evaluate the influence of different technological procedures on the valuable 



substances content as well as the proposal of the functional food with a high 
nutritional value. 
 

Požiadavky na 
uchádzača 

- absolvent VŠ  -  zameranie: poľnohospodárske, chemické, 
potravinárske 

- aktívna znalosť anglického jazyka 
- ovládanie PC 

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Vzťah obsahu akrylamidu a vizuálnym atribútom k technologickému postupu 
výroby vybraných pekárskych výrobkov pomocou štatistických metód. 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Relationship of acrylamide content and visual attributes to the technological 
process of production of selected bakery products using statistical methods 

Forma štúdia denná 

Školiteľ doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. 

Študijný program Technológia potravín 

Väzba na 
výskumné projekty 

Riešené projekty: 
1/ APVV-17-0564 - Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych 
výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode 
a službách 
2/ 2018-1-SK01-KA203-046324 - Implementácia spotrebiteľskej neurovedy 
a smart výskumných riešení – možnosť zakúpenia materiálu  
3/ Horizont 2020 - Community on FoodConsumerScience 
4/ OP Integrovaná infraštruktúra - Dopytovo-orientovaný výskum pre 
udržateľné a inovatívne potraviny -Drive4SiFood 
 
Politiky FAO a EU: 
FAO politika digitalizácie Potravinových systémov: APRC/20/INF/11 
EK: HorizonEurope Priorita 3: A Europe fit fortheDigitalAge 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Úloha počítačových AI algoritmov v rozhodovacom procese už dnes zohráva 
dôležitú úlohu. S nastupujúcim trendom priemyslu 4.0 bude ich úloha ešte 
stúpať a DeepLearning sa považuje za rovnaký míľnik, ako boli kedysi počítače, 
prípadne internet.  
Do potravinárstva bude vstupovať čoraz viac dát a rozhodovacie procesy budú 
vykonávané pomocou automatizácie. Úlohou dizertačnej práce bude 
prehľadne spracovať podmienky využitia Umelej Inteligencie v potravinárskych 
vedách a prakticky experimentálne vykonať analýzu akrylamidu v pilotných 
podmienkach prípravy cesta na pizzu so zníženým obsahom akrylamidu. Cesto 
sa bude analyzovať pomocou analytických metód (chromatografia) a analýzy 
obrazu. Práve spomínaná analýza obrazu je európskou legislatívou stanovená 
ako alternatíva k drahým chromatografických a ďalším analytickým metódam. 
Cieľom práce bude vytvorenie databázy meraní obsahu akrylamidu pri rôznych 
skupinách pekárskych výrobkov, ich vizualizácie a aplikácie Deeplearning 
modelov pre predikciu obsahu tento karcinogénnej látky. Heurestický model by 
mal následne pracovať na viacerých druhoch pečiva/výrobkov a predikovať 
hodnoty na základe samoučenia. Potenciálnym výstupom práce by mohla byť 
aj mobilná aplikácia pre potreby pekárskeho priemyslu. Práca je naviazaná na 
viacero riešených projektov (s potenciálom využitia  v rôznych odvetviach 



potravinárstva). Práca rovnako počíta s medzinárodnou spoluprácou 
a validáciou modelov s uznávanými vedcami v oblasti aplikácie AI 
v potravinárstve (WUR Holandsko, SDU Dánsko, ITMO Rusko, UFLA Brazília) 
s potenciálom diseminácie výstupov v Európskom priestore. Práca reflektuje 
aktuálne politiky EÚ vo vzťahu k trvalej udržateľnosti a digitalizácii. 

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

The role of computer AI algorithms in the decision-making process already 
plays an important role today. With the emerging trend of Industry 4.0, their 
role will increase, and Deep Learning is considered to be the same milestone as 
computers, or the Internet used to be. More and more data will enter the food 
industry and decision-making processes will be carried out through 
automation. The task of the dissertation will be to clearly process the 
conditions of use of Artificial Intelligence in food sciences and practically 
experimentally perform the analysis of acrylamide in pilot conditions for the 
preparation of pizza dough with reduced acrylamide content. The dough will be 
analysed using analytical methods (chromatography) and image analysis. The 
image analysis just mentioned is provided by European legislation as an 
alternative to expensive chromatographic and other analytical methods. The 
aim of the work will be to create a database of measurements of acrylamide 
content in different groups of bakery products, their visualization, and the 
application of Deep learning models for predicting the content of this 
carcinogenic substance. The heuristic model should then work on several types 
of pastries/products and predict values based on self-learning. The potential 
output of the work could also be a mobile application for the needs of the 
bakery industry. The work is linked to several solved projects 
(with potential for use in various food sectors). The work also envisages 
international cooperation and validation of models with recognized scientists 
in the field of AI application in food (WUR Netherlands, SDU Denmark, ITMO 
Russia, UFLA Brazil) with the potential for dissemination of outputs in the 
European area. The work reflects current EU policies in relation to sustainability 
and digitization. 

Požiadavky na 
uchádzača 

Absolvent II. Stupňa VŠ potravinárskeho smeru. 
 

 
 
 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Procesmi indukované zmeny fyzikálno-chemických vlastností a zloženia 
kravského mlieka 
 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Process-induced changes in physicochemical properties and composition of 
cow'smilk 



Forma štúdia denná 

Školiteľ prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 

Študijný program Technológia potravín 

Väzba na 
výskumné projekty 

APVV-19-0180 Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji 
referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality 
potravín. Obdobie riešenia: 2020 – 2024. Zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Peter 
Zajác, PhD., 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Práca bude zameraná na sledovanie vplyvu tepelného ošetrenia na zmenu 
zloženia mlieka a mliečnych výrobkov. V rámci riešenia práce bude surové 
mlieko ošetrené napríklad pri nasledovných:  57 °C, 45 minút, 63 °C, 30 minút, 
72 °C, 15 sekúnd, 85 °C, 3 sekundy, 100 °C, 2 sekundy,135 °C 2 sekundy, 135 °C, 
10 sekúnd,140 °C, 5 sekúnd na zmeny. V rámci experimentov bude preverená aj 
možnosť vplyvu opätovného tepelného záhrevu na zloženie mlieka. V práci bude 
riešená aj problematika okamžitého a oneskoreného chladenia mlieka na profil 
mastných kyselín tepelne ošetreného mlieka.   
Pre získanie dát sa budú aplikovať nasledovné laboratórne metódy obsah tuku 
(FT-NIR, ISO 9622), profil mastných kyselín (FT-NIR a plynovou chromatografiou, 
EN ISO 12966), obsah bielkovín (FT-NIR, ISO 9622, STN EN ISO 8968), profil frakcií 
bielkovín (elektroforeticky, EÚ, 2018/150), obsah sacharidov (FT-NIR, ISO 9622, 
chromatograficky, HPLC, IDF 147 B:1998), obsah sušiny (sušením, STN EN ISO 
5534), obsah chemických prvkov (F-AAS, ETA-AAS, STN 56 0065, operačné 
manuály k prístrojom). Časť analýz bude vykonaná samotným študentom na 
pracovisku. Časť analýz bude vykonaná externe v akreditovanom skúšobnom 
laboratóriu. Riešenie tejto záverečnej práce predpokladá analytické zručnosti 
študenta, schopnosť analyzovania  získaného súboru výsledkov a použitie 
štatistických metód za účelom testovania normality súboru výsledkov, vylúčenia 
odľahlých hodnôt, analýzy hlavných komponentov a aplikáciu parametrických a 
neparametrických štatistických metód vrátane post-hoc testov. 

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

The work will focus on determination of the effect of heat treatment on the 
change in the composition of milk and dairy products. As part of the solution of 
the work, the raw milk will be treated, for example, at the following: 57 ° C, 45 
minutes, 63 ° C, 30 minutes, 72 ° C, 15 seconds, 85 ° C, 3 seconds, 100 ° C, 2 
seconds, 135 ° C 2 seconds, 135 ° C, 10 seconds, 140 ° C, 5 seconds for changes. 
The experiments will also examine the possibility of the effect of reheating on 
the composition of the milk. The work will also address the issue of immediate 
and delayed cooling of milk to the fatty acid profile of heat-treated milk. The 
following laboratory methods will be applied to obtain data: fat content (FT-NIR, 
ISO 9622), fatty acid profile (FT-NIR and gas chromatography, EN ISO 12966), 
protein content (FT-NIR, ISO 9622, STN EN ISO 8968 ), protein fraction profile 
(electrophoretic, EU, 2018/150), carbohydrate content (FT-NIR, ISO 9622, 
chromatographic, HPLC, IDF 147 B: 1998), dry matter content (drying, STN EN 
ISO 5534), chemical element content (F-AAS, ETA-AAS, STN 56 0065, instrument 
operation manuals). Part of the analysis will be performed by the student 
himself in the workplace. Part of the analyzes will be performed externally in an 
accredited testing laboratory. The solution of this final work presupposes the 
analytical skills of the student, the ability to analyze the obtained set of results 
and the use of statistical methods to test the normality of the set of results, 
exclusion of outliers, principal components analysis and application of 
parametric and nonparametric statistical methods, including post-hoc tests. 



Požiadavky na 
uchádzača 

Absolvent  II. stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na 
potravinárstvo, znalosť anglického  jazyka, ovládanie základných počítačových  
programov a štatistiky,  zodpovedný prístup k práci. 

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Využitieantifungálnych vlastností  rastlinných silíc pri eliminácii pozberového 
plesnivenia vybraných druhov bobuľového ovocia a zeleniny 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Utilization of antifungal properties of essential oils to elimination of post-
harvest decay of chosen berry fruits and vegetables 

Forma štúdia denná 

Školiteľ prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. 

Študijný program Technológia potravín 

Väzba na 
výskumné projekty 

VEGA 1/0517/21 Využitie antifungálnych vlastností  rastlinných silíc pri 
eliminácii pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny a ich vplyv na senzorické 
vlastnosti týchto komodít (zodpovedná riešiteľka Tančinová, projekt bol 
hodnotený ako A) 
Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, 
Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Doktorandská práca bude  zameraná na využitie plynnej fázy rastlinných silíc na 
elimináciu pozberového plesnivenia vybraných druhov bobuľového ovocia a 
zeleniny. Pozberové straty ovocia a zeleniny spôsobené zaplesnivením sú 
udávané od 10 do 40 % produkcie týchto komodít. Počas riešenia doktorandskej 
práce budú izolované a identifikované najvýznamnejšie vláknité mikroskopické 
huby spôsobujúce pozberové plesnivenie bobuľového ovocia. Takto získané 
izoláty budú identifikované na druhovú úroveň s využitím klasických a 
molekulárno-genetických metód. V podmienkach in vitro budeme stanovovať % 
inhibície rastu izolátov v prítomnosti plynnej fázy silíc, minimálne inhibičné 
dávky a najúčinnejšie silice použijeme na testovanie v podmienkach in situ (na 
modelových druhoch bobuľového ovocia a zeleniny). V ďalšej časti otestujeme 
vplyv silíc na senzorickú kvalitu vybraných druhov bobuľového ovocia a zeleniny. 
Vo všetkých použitých rastlinných siliciach, zakúpených aj  nami pripravených, 
budeme stanovovať zastúpenie (kvantitatívne i kvalitatívne)  komponentov. 
 
 

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

The doctoral thesis will focus on utilizing the gas phase of essential oils (EOs) to 
eliminate postharvest decay of chosen berry fruits and vegetables. The post-
harvest loss of fruit and vegetables is reported from 10 to 40 % of these 
commodity productions. During the solution of the doctoral thesis, the most 
important molds causing postharvest decay of berry fruits  and vegetables will 
be isolated and identified. The obtained isolates will be identified to species 
level using classical and molecular-genetic methods. We will determine the % 
inhibition of the growth of isolates treated with essential oils gas phase, the 
minimum inhibitory doses (in vitro) and  the most active essential oils will be 
used for testing in in situ condition  (on model berry fruits and vegetables). In 
the next part we will test the impact of EOs on sensory quality of selected berry 
fruits and vegetables. We will determine the qualitative and quantitative 
amounts of component in all used EOs, commercially available as well as 
prepared by us. 



Požiadavky na 
uchádzača 

Vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe Technológia potravín, resp.  
v študijnom programe biologického zamerania, znalosť anglického jazyka. 

 

Názov témy –  
v slovenskom jazyku 

Zmeny obsahu potenciálne toxických prvkov a biologicky účinných látok 
v jedlých divorastúcich hubách v závislosti od spôsobu konzervovania 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Changes in the content of potentially toxicelements and biologically active 
substances in edible wild-growing mushrooms depending on the preservation 
method 

Forma štúdia denná  

Školiteľ Ing. Július Árvay, PhD. 

Študijný program Technológia potravín 

Väzba na výskumné 
projekty 

VEGA 1/0591/18 (zodpovedný riešiteľ: Ing. Július Árvay, PhD.) 

Abstrakt 
v slovenskom jazyku 

Jedlé divorastúce huby sú prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou životného 
prostredia. V spojitosti s ich charakteristickou rekreačnou hodnotou majú 
tieto plody nezastupiteľné miesto v jedálničkoch veľkej skupiny ľudí. Táto 
zložka našej potravy predstavuje zdroj charakteristických látok, nevyhnutných 
pre správne fungovanie ľudského organizmu čo v spojitosti s ich minimálnou 
energetickou hodnotou zaraďuje túto zložku potravy do kategórie funkčných 
potravín. Avšak vzhľadom na charakteristickú schopnosť jedlých divorastúcich 
húb (húb všeobecne) prijímať a vo svojich fruktifikačných orgánoch vo 
zvýšenej miere kumulovať toxické a potenciálne toxické prvky, je potrebné 
s touto skutočnosťou pri ich konzumácii počítať, a to hlavne v oblastiach, ktoré 
sú charakteristické zvýšeným zaťažením životného prostredia xenobiotikami. 
V dizertačnej práci sa chceme zamerať na možnosti eliminácie obsahu 
toxických a potenciálne toxických prvkov v jedlých divorastúcich hubách 
v závislosti od spôsobu konzervovania a taktiež sledovať zmeny obsahov 
biologicky účinných látok. 

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

Edible wild-growing mushrooms are a natural and inseparable part of the 
environment. Regarding their characteristic recreational value, they have 
(present) an irreplaceable place in the menus of a large group of people. This 
component of our food is a source of characteristic substances necessary for 
the proper functioning of the human body, which regarding their minimum 
energy value classifies this component of food into the category of functional 
foods. However, due to the characteristic ability of edible wild-growing 
mushrooms (in general mushrooms) to absorb and accumulate toxic and 
potentially toxic elements in their fructifying bodies, this fact must be 
considered when consuming them, especially in areas that are characterized 
by increased environmental impact (e.g. xenobiotics). In the dissertation, we 
want to focus on the possibility of eliminating the content of toxic and 
potentially toxic elements in edible wild-growing mushrooms depending on 
the storage method, and also to monitor the content and/or dynamic of 
changes in the content of biologically active substances. 



Požiadavky na 
uchádzača 

- Absolvent (ka) II. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom 
programe Technológia potravín a/alebo Bezpečnosť a kontrola 
potravín 

- Aktívna znalosť anglického jazyka 
- Schopnosť orientovať sa v chemickom laboratóriu, správne 

laboratórne návyky, schopnosť učiť sa pracovať na analytických 
prístrojoch 

- Samostatnosť pri získavaní a spracovaní vzoriek 
- Komunikatívnosť 

 
 

Názov témy –  
v slovenskom jazyku 

Validácia kávových šupiek (Cascary), ako perspektívneho zdroja biologicky 
aktívnych látok, využiteľných pri príprave inovatívnych potravín   
 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Validation of coffeehusks (Cascara) as a promising source of biologically active 
substances usable in the preparation of innovative foods 

Forma štúdia denná 

Školiteľ doc. Ing. Alica Bobková, PhD. 

Študijný program Bezpečnosť a kontrola potravín, Technológia potravín,  

Väzba na výskumné 
projekty 

Vega 1/0734/20 Detekcia zložiek kávy využiteľných pri stanovení jej kvality 
a identifikácii pôvodu (zodp. riešiteľ doc. Ing. A. Bobková, PhD.,)  
APVV-19-0180 Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji 
referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality 
potravín (zodp. riešiteľ doc. Ing. P. Zajác, PhD.,)  

Abstrakt 
v slovenskom jazyku 

Kávová čerešňa sa skladá z vonkajšej šupky, v nezrelých plodoch zvyčajne 
zelenej a v zrelých plodoch červenej farby, ktorá pokrýva mäkkú a sladkú 
dužinu. Nasleduje viskózna a vysoko hydratovaná vrstva slizu (pektínová 
vrstva), tenký žltkastý endokarp, pergamen a nakoniec striebristá pokožka, 
ktorá pokrýva zelené kávové zrno. Pri spracovaní kávových čerešní sa približne 
90% jedlých častí nevyužíva a predstavujú poľnohospodársky odpad. Cascara 
(kávová šupka) sa počas zberu mechanicky odstráni, aby sa získali kvalitné 
kávové zrná. Zloženie tohto vedľajšieho produktu do značnej miery závisí od 
typu použitého spracovania kávy, mokrej alebo suchej metódy. Vedľajšie 
kávové produkty sú považované za potenciálne udržateľný zdroj makro-, 
mikro- a nutričných bioaktívnych zlúčenín, majú vysoký obsah vlákniny, nízky 
obsah tuku, sú zdrojom draslíka, vápnika, horčíka, sodíka, vitamínu C a majú 
antidiabetické, antioxidačné, protizápalové vlastnosti. Z publikovaných 
výsledkov vyplýva, že vedľajšie kávové produkty majú rôznu hladinu kofeínu, 
ale jeho obsah je pravdepodobne nižší ako v zelených a pražených kávových 
zrnách, z čoho vyplýva, že nie je potrebné považovať za problém aplikáciu 
vedľajších produktov kávy ako prísad do potravín. Viacere štúdie navrhujú 
využitie cascary v potravinárskom priemysle ako zdroja antokyanov a vlákniny, 
výskum v tejto oblasti priniesol prípravu aj instatného nápoja „instantcascara“ 
s antioxidačnými vlastnosťami, ktorý sa vyznačuje nízkym obsahom tuku, 
nízkym obsahom cukru a zaujímavým zdrojom draslíka a vitamínu C. Posledné 
štúdie tiež použili izolovanú vlákninu z kávy Cascara v bezlepkových chleboch 
na zlepšenie ich výživovej a senzorickej kvality a získali certifikovaný 
bezlepkový chlieb so zlepšenými výživovými hodnotami („zdroj bielkovín a 
vysokým obsahom vlákniny“) a fyzikálno-chemickými vlastnosťami a dobrým 
senzorickým profilom. V snahe zvýšenia ekologickej udržateľnosti kávového 
priemyslu by sa vedľajšie produkty mali využívať skôr, ako sa stanú odpadom. 



Riešenie potravinového odpadu má veľký význam nielen v boji proti hladu, 
zvyšovaní príjmu ale aj pri zlepšovaní potravinovej bezpečnosti v 
najchudobnejších krajinách sveta. 
Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať obsah biologicky cenných látok 
v kávových šupkách, posúdiť vplyv pôvodu a odrody na stanovené parametre, 
porovnať obsah jednotlivých analyzovaných parametrov (obsah kofeínu, 
polyfenolových látok, antioxidačnej aktivity) v kávovej šupke a v kávom zrne. 
Ďalšími cieľmi práce bude príprava extraktov z kávových šupiek a ich následná 
aplikácia pri výrobe inovatívnych potravín s vysokou nutričnou hodnotou, 
vysokým obsahom bioaktívnych látok a senzorickou atraktivitou.  

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

The coffee cherry consists of the outer skin, usually green in unripe fruit and 
red in ripe fruit, which covers a soft and sweet flesh. This is followed by a 
viscous and highly hydrated layer of mucus (pectin layer), a thin yellowish 
endocarp, parchment, and finally the silvery skin that covers the green coffee 
bean. Approximately 90% of edible parts are not used in the processing of 
coffee cherries and represent agricultural waste, they are by-products 
(cascara, parchment, mucus, and used coffee grounds). Cascara (coffee husk) 
is mechanically removed during harvest to obtain quality coffee beans. The 
composition of this by-product depends to a large extent on the type of coffee 
processing used, the wet or dry method. Coffee by-products are considered a 
potentially sustainable source of macro-, micro-, and nutritional bioactive 
compounds, are high in fiber, low in fat, are a source of potassium, calcium, 
magnesium, sodium, vitamin C and have antidiabetic, antioxidant, anti-
inflammatory properties. The published results show that coffee by-products 
have different levels of caffeine, but their content is lower than the caffeine 
content of green and roasted coffee beans, which implies that the application 
of coffee by-products as food additives should not be considered a problem. 
A restriction on their use after roasting may be acrylamide, which is formed by 
the Maillard reaction, but so far very low levels have been found, below the 
limit set by EFSA for coffee. Cascara coffee is currently used for composting in 
coffee-producing countries, for the production of biofuels, enzymes, 
biosorbents, particleboard, and animal feed. In the food industry, various 
studies suggest, among other things, the use of cascara as a source of 
anthocyanins and fiber. Research in this area has led to the preparation of an 
"instant cascara" drink based on a powdered aqueous extract of cascara. It is 
a safe instant drink with antioxidant properties, which is characterized by low 
fat content, low sugar content and an interesting source of potassium and 
vitamin C. Recent studies have used isolated fiber from Cascara coffee in 
gluten-free breads to improve their nutritional and sensory quality and have 
obtained certified gluten-free bread with improved nutritional values ("source 
of protein and high fiber content") and physicochemical properties and good 
sensory profile. Consumers are attracted by commercial drinks based on 
Cascara Tea. Due to its emulsifier and stabilizer properties, this extracted 
coffee fiber is a promising new ingredient for the food and beverage industry. 
The flour was made from Cascara coffee and its use is proposed as an additive 
in various food matrices such as breads, biscuits, pasta, sauces, and beverages. 
The flour thus obtained is gluten-free, has five times more fiber than whole 
wheat flour, contains antioxidants, iron, potassium, and protein, and has a low 
fat content. The enriched extract obtained from cascara coffee can also be 
used for the production of fruit, vegetable, and cereal ingredients. To increase 
the environmental sustainability of the coffee industry, by-products should be 
used before they become waste. Tackling food waste is of great importance 



not only in the fight against hunger, increasing income but also in improving 
food security in the world's poorest countries. 

Požiadavky na 
uchádzača 

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ŠP bezpečnosť a kontrola 
potravín, technológia potravín, biotechnológie,  
- práca s PC, využívanie štatistických metód v praxi,  
- aktívne ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom. 

 

Názov témy –  
v slovenskom jazyku 

Inovácia aplikácie ovocných výpalkov vo výžive kurčiat a  ich vplyv na kvalitu 
mäsa 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Innovation of the application of fruit distillery in chicken nutrition and their 
influence on meat quality 
  

Forma štúdia denná 

Školiteľ prof. Ing. Peter Haščík, PhD. 

Študijný program Technológia potravín  

Väzba na výskumné 
projekty 

KEGA-027SPU-4/2019, (riešiteľ: prof. Čuboň.  VEGA 1/0144/19: riešiteľ: prof. 
Capcarová, DVS 313011V336 

Abstrakt 
v slovenskom jazyku 

Po zákaze aplikácie antibiotických a rastových stimulátorov vo výžive 
výkrmových kurčiat sa v súčasnosti testujú  a hľadajú vhodné náhradné 
doplnkové látky prírodného charakteru. Na základe týchto skutočností je 
zámerom doktorandskej dizertačnej práce využitie ovocných výpalkov ako 
odpadu pri výrobe ovocných destilátov v rôznom množstve (1 – 10 %) 
aplikovaných cez kompletnú kŕmnu zmes. 

Cieľom prídavku ovocných výpalkov v rôznom množstve ako odpadu 
pri výrobe ovocných destilátov cez krmivo vo výžive kurčiat budeme sledovať 
nasledovné parametre: 
- hospodárske využitie krmiva v jednotlivých etapách výkrmu a za celý 
výkrm pri rovnakej technológii a chovateľskom prostredí, ale rozdielnej výžive 
(bez a s doplnkom ovocných výpalkov),  
- kontrola mäsovej úžitkovosti kurčiat na konci výkrmu a po jatočnom 
spracovaní, 
- kontrola technologickej, nutričnej a senzorickej kvality mäsa kurčiat po 
a bez aplikácie ovocných výpalkov  v ich výžive, 
- vyhodnotenie postmortálnych zmien v priebehu zrecieho procesu v 
najcennejších svaloch kurčiat (prsia, stehná) po a bez aplikácieovocných 
výpalkov v ich výžive, 
- vyhodnotenie oxidačnej stability kuracieho mäsa (prsia, stehná) kurčiat 
po a bez aplikácieovocných výpalkov v stanovených intervaloch skladovania, s 
možnosťou predĺženia skladovania kuracieho mäsa, 



- vyhodnotenie mikrobiologickej kvality GIT a osídlenie užitočných 
mikroorganizmov v GIT a ničenie nežiaducej patogénnej mikroflóry, 
-  na základe pozitívnych  výsledkov výskumu chceme prvovýrobcom 
odporučiť príslušné dávkovanie preverovaného kŕmneho doplnku (ovocné 
výpalky) ako vhodnej alternatívy za zakázané antibiotické preparáty v 
praktických podmienkach výkrmu kurčiat. 

Očakávaným pozitívnym efektom (prínosom) po pridaní ovocných 
výpalkov rôznych druhov (slivka, jablko, marhuľa, broskyne a pod.) vo výžive 
kurčiat,  by sme chceli dosiahnuť zlepšenie osídlenia užitočných 
mikroorganizmov v gastrointestinálnom trakte kurčiat a ničenie nežiaducej 
patogénnej mikroflóry, čo by sa malo prejaviť lepším využitím krmiva a 
následným zvýšením mäsovej úžitkovosti prejavujúcej sa zvýšenou živou 
hmotnosťou kurčiat na konci výkrmu a po rozrábke jatočného tela aj možným 
zvýšením hmotnosti  a podielu najcennejších častí jatočného tela, resp. 
zvýšením hmotnosti  a podielu prsnej a stehennej svaloviny. V konečnom 
dôsledku po aplikácii skúšaných alternatívnych doplnkov očakávame 
stabilizáciu jatočnej výťažnosti a jej zvýšenie nad úroveň normovanej jatočnej 
výťažnosti kurčiat, t.j. nad hranicu 72 %.  

Prínosom pre prax, by mal byť aj hospodársky efekt v ekonomickejšom 
využití krmiva s následným pretváraním na jatočný produkt, čo môže byť 
spojené aj s miernou zmenou nutričného zloženia najcennejších častí jatočne 
opracovaného tela ako aj so zmenami pri tvorbe a ukladaní podkožného a 
vnútorných tukov.  

Pre predajcov kuracieho mäsa očakávame po aplikácii zvolených 
alternatívnych doplnkov vo forme ovocných výpalkov rôzneho pôvodu    vo 
výžive kurčiatvyššiu stabilitu mäsa počas jeho skladovania ovplyvnenú 
zníženou oxidáciou tukov.  
Súčasťou výskumu a prevedených experimentov bude aj biochemická analýza 
krvi, resp. krvného séra a po pozitívnych výsledkoch dosiahnutej úžitkovosti 
kurčiat  a ich jatočnej hodnoty očakávame aj možné využitie ovocných 
výpalkov ako odpadu pri výrobe ovocných destilátov privýrobe mäkkých 
mäsových hydinových výrobkoch ako možného doplnku, ktorý obohatí 
energetickú hodnotu výrobku a samotný zrecí proces. Samostatnou úlohou pri 
výrobe mäkkých hydinových mäsových výrobkoch bude aj možnosť aplikácie 
prídavku ovocných výpalkov do samostatných výrobkov vo forme prášku alebo 
aj ich prídavok vo forme ovocnej esencie. 

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

Following the ban on the antibiotic and growth promoters in chickens 
fattening process, suitable alternative supplements of a natural origin are 
currently being tested. Based on these facts, the intention of the doctoral 
dissertation is to use the fruit distillery refuses as significant waste in the fruit 
distillates production. The aim is to add them in various amounts (1-10%) 
through a complete feed mixture. 

After addition of fruit distillery refusesas waste in the production of 
fruit distillates in mentioned amounts through feed of broiler chickens, we will 
monitor the following parameters: 
- economic use of feed in individual stages and during the whole period 
of fattening process at the same technology, in the same breeding 
environment, but with different nutrition, 
- meat production at the end of fattening and after slaughtering, 
- technological, nutritional and sensory quality of meat, 
- post-mortem changes of the most precious chicken muscles during the 
ageing process, 



- oxidative stability of chicken meat (breasts and thighs) in defined 
intervals of storage with the possibility of storage prolongation, 
- evaluation of microbiological quality of GIT, settlement of useful 
microorganisms in GIT and elimination of unwanted pathogenic microflora 
-  based on positive results from the research, we want to recommend 
the dosing of tested supplement (fruit distillery refuses) as an alternative for 
forbidden antibiotic preparations in practical conditions of broiler chickens 
fattening process. 

By the expected positive effect (benefit) after the addition of fruit 
distillery refuses of various kinds (plum, apple, apricot, peach, etc.) in the 
nutrition of chickens, we would like to improve the population of beneficial 
microorganisms in the gastrointestinal tract of chickens and eliminate 
unwanted pathogenic microorganisms. This should lead to better feed usage 
and a consequent increase in meat productivity expressed by increased live 
weight of chickens at the end of fattening process and a possible increase in 
weight and proportion of the most valuable parts of the carcass – breasts and 
thighs. Ultimately, after the application of the tested alternative supplements, 
we expect the stabilization of the carcass yield and its increase above the level 
of the standardized carcass yield of broiler chickens – above 72%.  

The practical effect would be in the more economical feed usage with 
subsequent conversion into a carcass product. This may be associated with a 
slight change in the nutritional composition of the most valuable parts of the 
carcass as well as changes in the formation and storage of subcutaneous and 
internal fats. 

For chicken meat market – after the application of various fruit 
distillery refuses in chicken nutrition, we expect higher stability of the meat 
during its storage due to reduced fat oxidation. 

The research and performed experiments will also include biochemical 
analysis of blood serum. After the positive results of the meat performance of 
chickens, we also expect the possible use of fruit distillery refuses in the 
production of soft poultry products as a possible supplement that will enrich 
the energy value and the maturation process. A separate task in the 
production of soft poultry meat products will include application of fruit 
distillery refuses in the form of powder or fruit essence. 

Požiadavky na 
uchádzača 

- vzdelanie vysokoškolské (Ing. - odbor technológia potravín, bezpečnosť a  
kontrola  potravín), 
- špeciálne schopnosti: práca s PC, využívanie štatistických metód v praxi, 
aktívne ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom  

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Mikrobiologická kvalita inovovaných potravín s prídavkom včelích produktov 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Microbiological quality of innovated foods with the addition of bee products 

Forma štúdia denná/externá 

Školiteľ doc. Ing. Simona Kunová, PhD. 

Študijný program Technológia potravín 

Väzba na výskumné 
projekty 

VEGA 1/0180/20 Štúdium vlastností a biologickej aktivity rastlinných silíc 
v bunkovom modeli (riešiteľ) 
Drive4SIFood 313011V336 - Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a 
inovatívne potraviny (riešiteľ) 



Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

 Doktorandská práca bude zameraná na skúmanie mikrobiologickej kvality 
vybraných druhov potravín s prídavkom včelích produktov (materská kašička, 
propolis, peľ a med). Materská kašička je v literatúre uvádzaná ako 
antimikrobiálny a antibakteriálny produkt včely medonosnej. Peľ ovplyvňuje 
črevnú mikroflóru a podporuje funkcie žalúdka. Predovšetkým, ale zlepšuje 
celkový stav organizmu. Propolis je zmes živicových látok, včelieho vosku, 
balzamov a éterických olejov. Má protizápalové a bolesť znižujúce účinky a 
antimikrobiálne účinky. 
 Mikrobiologická kvalita včelích produktov bude porovnávaná v závislosti od 
obdobia odoberania, v závislosti od prostredia a doby skladovania a v závislosti 
od ich využitia v kombinácii s inými včelími produktmi a vybranými 
potravinárskymi produktami. 
 Chceme vytvoriť rôzne produkty z materskej kašičky v kombinácii s inými 
včelími produktmi a potravinami (materská kašička s medom, peľom 
a propolisom). 
 Práca prinesie obrovský prínos pri štúdiách potravín po pridaní včelích 
produktov. Práca ďalej poskytne príležitosť spropagovať včelie produkty ako 
výživové doplnky.  
 Navrhnuté zmeny v oblasti hygieny pomôžu včelárom k získavaniu čo 
najkvalitnejších včelích produktov.  

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

The doctoral thesis will focus on examining the microbiological quality of 
selected types of food with the addition of bee products (royal jelly, propolis, 
pollen and honey).Royal jelly is reported in the literature as an antimicrobial 
and antibacterial product of the honey bee. Pollen affects the intestinal 
microflora and supports the functions of the stomach.Propolis is a mixture of 
bituminous substances, beeswax, balms and essential oils.It has 
antiinflammatory and painreducing effects, it has antimicrobial effects. 
 The microbiological quality of the royal jelly will be compared depending on 
the period of collection of the royal jelly, depending on the environment and 
storage time and depending on its use in combination with other bee products. 
 We want to produce various products from royal jelly in combination with 
other bee products and food (royal jelly with honey, pollen and propolis). 
 The work will bring huge benefits in the studies of food after addition of royal 
jelly, pollen, propolis and honey. 
 The doctoral thesis will also provide an opportunity to promote bee products 
as a nutritional supplement. 
 The proposed changes in hygiene will help beekeepers to obtain the highest 
quality of bee products. 

Požiadavky na 
uchádzača 

Absolvent  II. stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na 
potravinárstvo, znalosť anglického  jazyka, ovládanie základných počítačových  
programov a štatistiky,  zodpovedný prístup k práci. 

 
 
 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Inovácia procesu zrenia vybraných druhov zveriny 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Innovation of the ageing process of selected game species 

Forma štúdia externá 



Školiteľ doc. Ing. Marek Bobko, PhD. 

Študijný program Technológia potravín, Bezpečnosť a kontrola potravín 

Väzba na 
výskumné projekty 

Technológie výroby potravín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby 
predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia, číslo projektu : KEGA 
025SPU-4/2019 – zodpovedný riešiteľ: doc. Bobko. Modulačné účinky 
fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta. Číslo projektu: APVV 18-
0312 – zodpovedný riešiteľ: prof. Kolesárová. 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Zrenie mäsa môžeme charakterizovať ako zložitý biochemický proces, počas 
ktorého vplyvom proteolytických enzýmov dochádza k štiepeniu 
bielkovinových svalových štruktúr a tým k zlepšovaniu kulinárskych 
vlastností mäsa, hlavne krehkosti, jemnosti a chuti. V súčasnosti poznáme 
dva spôsoby zrenia mäsa a to tzv. mokré (vo vákuu – jednoduchší spôsob, 
ktorý je nenáročný na sledovanie klimatických podmienok,nestráca sa 
vlhkosť a šťavnatosť, avšak nedodá mäsu intenzívnejšiu chuť) a suché (voľne 
položené - stráca vodu, mení sa farba, dáva mäsu výraznejšiu chuť, ktoré je 
jemnejšie a šťavnatejšie, náročnejšie na riadené klimatické podmienky počas 
zrecieho procesu). Na základe týchto skutočností je zámerom doktorandskej 
práce analyzovať vplyv rozdielnych spôsobov zrenia a vytvoriť inovovaný 
model zrenia pre dosiahnutie optimálnych senzorických vlastností na základe 
klimatických podmienok počas  zrecieho procesu a doby zrenia na 
ukazovatele kvality (pH, farba, straty vody, aktivita vody, texturometrické 
vlastnosti, miera oxidačného poškodenie, zmeny v zložení AMK a MK, 
mikrobiologická a senzorické kvalita)vybraných druhov zveriny. 

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

The aging of meat is a complex biochemical process during which proteolytic 
enzymes break down protein muscle structures. This process improves the 
culinary properties of meat, especially tenderness, softness, and taste. There 
are currently two ways of meat aging. The first, so-called wet aging (in a 
vacuum - a more comfortable type, undemanding to monitor climatic 
conditions, thanks to which moisture and juiciness are not lost, but does not 
give the meat a more intense taste). The second way – dry aging (loses water, 
changes color, gives the meat a more pronounced taste, and meat is softer 
and juicier. However, it is more demanding on climatic conditions control 
during the aging process). Based on thesefacts, thedoctoralthesisaims to 
analyzetheinfluence of differentagingmethods and to create a new and 
innovative meat aging model. This new approachaims to 
achieveoptimalsensorypropertiesbased on 
climaticconditionsduringtheprocess and agingtime on qualityindicators(pH, 
color, water loss, water activity, texture properties, oxidative damage rate, 
changes in amino acids and fatty acids composition, microbiological and 
sensory quality) of selected game species. 

Požiadavky na 
uchádzača 

- vzdelanie vysokoškolské (Ing. - odbor technológia potravín, bezpečnosť a  
kontrola  potravín), 
- špeciálne schopnosti: práca s PC, využívanie štatistických metód v praxi, 
aktívne ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom. 

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Špecifikácia markerov pre objektivizáciu profilov syrov s chráneným 
označením pôvodu v Slovenskej republike 
 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Specification of markers for objectification of profiles of cheeses with a 
protected designation of origin in the Slovak Republic 

Forma štúdia externá 



Školiteľ prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 

Študijný program Technológia potravín 

Väzba na 
výskumné 
projekty 

APVV-19-0180Aplikácia molekulárno-biologických metód pri vývoji 
referenčných materiálov určených na detekciu falšovania a hodnotenia kvality 
potravín 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Práca je zameraná na vytvorenie podrobných profilov vybraných potravín 
mliečneho pôvodu s chráneným označením „Zaručená tradičná špecialita“ 
zaregistrovaných Slovenskou republikou v registri Európskej únie. V práci 
budú vytvorené profily popisujúce jednotlivé kvalitatívne parametre týchto 
potravín zahŕňajúc ich zloženie a senzorické vlastnosti. Profily potravín budú 
vytvorené na štatisticky preukaznej vzorke výrobkov vyrábaných rôznymi 
výrobcami počas dlhšieho časového obdobia. Vzorkovanie výrobkov bude 
realizované samotným študentom u vybraných prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov a zakúpením výrobkov v obchodnej sieti. Za účelom 
vytvorenia profilov budú analyzované napríklad nasledovné ukazovatele 
potravín: obsah tuku (Extrakčne Soxhletom, STN 56 0232), profil mastných 
kyselín (plynovou chromatografiou, EN ISO 12966), obsah bielkovín 
(mineralizáciou podľa Kjeldahla, STN EN ISO 8968), profil frakcií bielkovín 
(elektroforeticky, EÚ, 2018/150), obsah sacharidov (chromatograficky, HPLC, 
IDF147 B:1998), obsah sušiny (sušením, STN EN ISO 5534), obsah chemických 
prvkov (F-AAS, ETA-AAS, STN 56 0065, operačné manuály k prístrojom), 
prítomnosť nedeklarovanej živočíšnej bielkoviny (real-time PCR), senzorické 
vlastnosti (STN ISO 6658, STN EN ISO 13299)  a textúrne vlastnosti 
(Texturometer TAXT plus). Časť analýz bude vykonaná samotným študentom 
na pracovisku. Časť analýz bude vykonaná externe v akreditovanom 
skúšobnom laboratóriu. Študent ďalej vytvorí podrobnú fotodokumentáciu 
a vizuálny profil výrobkov. Riešenie tejto záverečnej práce predpokladá 
analytické zručnosti študenta, schopnosť analyzovania  získaného súboru 
výsledkov a použitie štatistických metód za účelom testovania normality 
súboru výsledkov, vylúčenia odľahlých hodnôt, analýzy hlavných 
komponentov a aplikáciu parametrických a neparametrických štatistických 
metód vrátane post-hoc testov. Práca bude mať praktický charakter a jej 
výsledky budú mať národný a  hospodársky význam. Výsledky tejto práce budú 
môcť používať orgány úradnej kontroly potravín pri hodnotení výrobkov 
s chráneným označením ako aj za účelom odhaľovania falšovania týchto 
výrobkov, ich ochrany a zabezpečenia integrity systému označovania týchto 
výrobkov v SR.   

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

The work is focused on the creation of detailed profiles of selected foods of 
dairy origin with the protected designation "Guaranteed traditional specialty" 
registered by the Slovak Republic in the register of the European Union. The 
work will create profiles describing the individual qualitative parameters of 
these foods, including their composition and sensory properties. Food profiles 
will be established on a statistically valid sample of products produced by 
different manufacturers over a longer period of time. Sampling of products 
will be carried out by the student himself at selected food business operators 
and by purchasing products in the sales network. In order to create profiles, 
for example, the following food indicators will be analyzed: fat content 
(Soxhlet extraction, STN 56 0232), fatty acid profile (gas chromatography, EN 
ISO 12966), protein content (Kjeldahl mineralization, STN EN ISO 8968), 
protein fraction profile (electrophoretic, EU, 2018/150), carbohydrate 
content (chromatographic, HPLC, IDF 147 B: 1998), dry matter content (by 



drying, STN EN ISO 5534), chemical element content (F-AAS, ETA-AAS, STN 56 
0065 , instrument operating manuals), presence of undeclared animal protein 
(real-time PCR), sensory properties (STN ISO 6658, STN EN ISO 13299) and 
textural properties (texturometer TAXT plus). Part of the analysis will be 
performed by the student himself in the workplace. Part of the analyzes will 
be performed externally in an accredited testing laboratory. The student will 
also create a detailed photo documentation and visual profile of the 
products.The solution of this final work presupposes the analytical skills of the 
student, the ability to analyze the set of results and the use of statistical 
methods to test the normality of the set of results, exclusion of outliers, 
principal components analysis and application of parametric and 
nonparametric statistical methods, including post-hoc tests.The work will be 
of a practical nature and its results will be of national and economic 
importance. The results of this work will be able to use the authorities of 
official food control in the evaluation of products with a protected designation 
as well as to detect adulteration of these products, their protection and 
ensure the integrity of the labeling system of these products in the Slovak 
Republic. 

Požiadavky na 
uchádzača 

Absolvent  II. stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na 
potravinárstvo, znalosť anglického  jazyka, ovládanie základných  
počítačových  programov a štatistiky,  zodpovedný prístup k práci, možnosti 
spolupráce s praxou v rámci danej problematiky. 

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Procesné zmeny  chemického zloženia v potravinových matriciach mäsových 
výrobkov  vo vzťahu ku kontrole kvality, bezpečnosti a autenticity potravín 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Process changes of chemical composition in food matrices of meat products 
in relation to quality control, safety and authenticity of food 

Forma štúdia externá 

Školiteľ prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 

Študijný program Technológia potravín 

Väzba na 
výskumné projekty 

APVV-17-0508 Aplikácia molekulárno-biologických metód stanovenia 
autenticity  a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu potravín 
Obdobie riešenia: 2018 – 2022 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,KHBP, 
1/0239/21 Moderné analytické prístupy identifikácie rizík zdravotnej 
bezpečnosti a duálnej kvality vybraných potravín 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., KHBP, 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Doktorandská práca bude zameraná na  sledovanie najvýznamnejších 
procesov v potravinárskych matriciach – rôzne spôsoby tepelného ošetrenia, 
chladenia zmrazovania, skladovania, kazenia s cieľom identifikácie markerov 
využiteľných pre kontrolu originality, kvality a autenticity. Modelované budú 
rôzne teplotné podmienky ošetrenia, modifikácie zloženia, formy kazenia, 
teploty skladovania a  opakované procesy ošetrenia. Cieľom je zvýšenie 
objektívnosti hodnotenia potravín tak, aby bolo možné spoľahlivo odhaliť 
zmeny vedúce k odchýlkam. Získané výsledky budú využité na odhaľovanie 
kvalitatívnych zmien, falšovania potravín a iné doteraz neidentifikované 
podvody. Pri riešení práce budú použité moderné analytické prístupy 
založené porovnávaní techník používaných v rôznych typoch laboratórií ako 
spektroskopické analýzy, chromatografické analýzy a ´ďalšie. 



Abstrakt  
v anglickom jazyku 

The doctoral thesis will focus on monitoring the most important processes in 
food matrices - various methods of heat treatment, refrigeration, freezing, 
storage, spoilage in order to identify markers usable for the control of 
originality, quality and authenticity. Different treatment temperature 
conditions, composition modifications, spoilage forms, storage 
temperatures and repeated treatment processes will be modelled. The aim 
is to increase the objectivity of food assessments so that changes leading to 
discrepancies can be reliably detected. The results obtained will be used to 
detect qualitative changes, food adulteration and other hitherto unidentified 
fraud. The solution will use modern analytical approaches based on the 
comparison of techniques used in different types of laboratories such as 
spectroscopic analysis, chromatographic analysis and more. 

Požiadavky na 
uchádzača 

Absolvent  II. stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na 
potravinárstvo, znalosť anglického  jazyka, ovládanie základných  
počítačových  programov a štatistiky,  zodpovedný prístup k práci. 

 

Názov témy –  
v slovenskom 
jazyku 

Technologicko-nutričné a inovatívne  zmeny kvality zemiakových 
hranolčekov v procese fritovania 

Názov témy –  
v anglickom jazyku 

Technological-nutritional and innovative changes in the quality of french fries 
in the frying process 

Forma štúdia externá 

Školiteľ doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. 

Študijný program Technológia potravín 

Väzba na 
výskumné projekty 

 DSV Projekt, Aktivita 7 Potravinový inkubátor ako nástroj na podporu 
vývoja inovatívnych potravín (NV95) (členka riešiteľského kolektívu:  doc. 
Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. – KHBP) 
 KEGA č. 020SPU-4/2021  (96,25 bodov) Inovácia metodologického 
zázemia a obsahu profilových potravinársko-gastronomických predmetov 
so zameraním na zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov 
(zodpovedný riešiteľ:  doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. – KHBP) 
 APVV – 17-0508 Aplikácia molekulárno-biologických metód 
stanovenia autenticity a vysledovateľnosti pre bezpečnosť a duálnu kvalitu 
potravín (zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Jozef Golian, Dr. – KHBP) 

 

Abstrakt 
v slovenskom 
jazyku 

Zemiakové hranolčeky (ľudovo nazývané hranolky) sú vyprážané alebo 
fritované malé hranoly zo zemiakov, ktoré sa masovo konzumujú na 
celom svete. Ponúka ich široké spektrum zariadení spoločného stravovania, 
pričom podľa prieskumov patria k najobľúbenejším prílohám a to napriek 
tomu, že sú spájané s nezdravým štýlom stravovania. Výslednú kvalitu 
fritovaných hranolčekov pritom ovplyvňuje celý rad faktorov, ktorým sa 
venuje veľká pozornosť počas celého výrobného procesu.   

Do gastronomických prevádzok, ale aj pre bežných spotrebiteľov sú 
zemiakové hranolčeky  dodávané ako convenience potraviny 1. a 2. stupňa, 
t.z. ošúpané nakrájané zemiaky v tvare hranolčekov, resp. predsmažené 
zmrazené zemiakové hranolčeky určené na fritovanie (polotovar). Na 
slovenskom trhu dnes pôsobí viacero spoločností, ktoré ponúkajú široký 
sortiment týchto zemiakových produktov.  Ako ukazujú skúsenosti 
z gastronomickej praxe, ich kvalita je rozdielna, nehovoriac o nesprávne 
zvolenom oleji na fritovanie, či nevhodných podmienkach samotného 
fritovania.  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fritovanie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hranol
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDu%C4%BEok_zemiakov%C3%BD
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svet


V zmysle uvedeného bude hlavným cieľom dizertačnej práce skúmať vplyv 
vstupnej suroviny (hranolčeky z čerstvých zemiakov a hranolčeky ako 
polotovar), rastlinných olejov a podmienok fritovania na výslednú kvalitu 
fritovaných zemiakových hranolčekov.  

Procesy fritovania budú uskutočnené v laboratórnych podmienkach                            
a následne v gastronomických prevádzkach. Objektom skúmania budú:  

 zemiaky a zemiakové produkty určené na fritovanie (čerstvé zemiakové 
hranolčeky a  predsmažené zmrazené zemiakové hranolčeky od rôznych 
producentov) 

 rastlinné oleje jedno a viaczložkové analyzované pred a po fritovaní  
 zemiakové hranolčeky po fritovaní za rôznych podmienok 
Analýzy bude zamerané na komplexné zhodnotenie ich kvalitatívnych 

a kvantitatívnych  parametrov z nutričného, hygienického, senzorického 
a texturálneho hľadiska (obsah sušiny/vody, obsah tuku, obsah a profil 
mastných kyselín, obsah bielkovín a sacharidov – škrobu, obsah akrylamidu, 
obsah soli; pH, aw; farba, chuť, vôňa, chrumkavosť, tvar, dĺžka, slanosť, 
krehkosť; chrumkavosť, zlomová sila, krehkosť). Osobitá pozornosť bude 
venovaná stanoveniu degradačných produktov, ktoré vznikajú v dôsledku 
tepelno-oxidačných zmien počas procesu fritovania (peroxidové číslo, číslo 
kyslosti, TPM a pod.). Na jednotlivé analýzy budú použité metódy a postupy 
akceptované v laboratórnej praxi. Získané výsledky budú štatisticky 
vyhodnotené a vedecky interpretované. 
Výsledkom práce bude porovnanie kvality vstupných surovín a optimalizácia 
procesov fritovania zemiakových hranolčekov z hľadiska ich finálnej kvality. 
Výsledkom skúmania širšieho spektra faktorov bude získanie poznatkov, 
ktoré do gastronomických prevádzok prinesú zdravé stravovanie, inováciu, 
ziskovosť a profesionalitu. 

Abstrakt  
v anglickom jazyku 

French fries are fried or deep-fried small prisms made from potatoes that are 
consumed end masse worldwide. A wide range of catering facilities offers 
them. According to surveys, they are among the most popular supplements, 
despite being associated with unhealthy eating styles. The final quality of 
deep-fried French fries is influenced by a number of factors, which are given 
great attention throughout the whole production process.  

French fries are supplied to gastronomic establishments, but also for 
ordinary consumers, as convenience foods of the 1st and 2nd degree. At 
present, there are several companies operating on the Slovak market that 
offer a wide range of these potato products. 

In view of the above, the main goal of the dissertation work will be to 
investigate the influence of the input raw material (French fries from fresh 
potatoes and French fries as a semi-finished product), vegetable oils and 
deep-fried conditions on the final quality of deep-fried French fries.  

The deep-fried processes will take place in laboratory conditions and 
subsequently in gastronomic establishments. The object of research will be: 

 potatoes and potato products intended for fried (French fries from 
fresh potatoes and pre-fried frozen French fries from various 
producers) 

 single and multicomponent vegetable oils analysed before and after 
deep-fried 

 French fries after deep-fried under different conditions 
The analyses will focus on a comprehensive evaluation of their qualitative 

and quantitative parameters from a nutritional, hygienic, sensory and 
textural point of view (dry matter / water content, fat content, fatty acid 



content and profile, protein and carbohydrate - starch content, acrylamide 
content, salt content; pH, aw; colour, taste, smell, crunchiness, shape, length, 
salinity, fragility; crunchiness, breaking force, fragility). In particular, the 
degradation products formed as a result of thermal oxidation changes during 
the fried process (peroxide number, acid number, TPM, etc.) will be 
determined. 

Methods and procedures accepted in laboratory practice will be used for 
individual analyzes. The obtained results will be statistically evaluated and 
scientifically interpreted.  

The result of the work will be a comparison of the quality of raw materials 
and optimization of the processes of deep-fried French fries in terms of their 
final quality. The benefit will be healthy eating, innovation, profitability and 
professionalism to gastronomic establishments. 

 Absolvent študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín, Technológia 
potravín, Výživa ľudí, prípadne iných príbuzných programov, ktoré majú 
prírodovedný charakter.  
Od študenta sa očakáva prepojenie na gastronomickú prax. 

 


