
Plán vedeckých podujatí na rok 2015 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

 

Január 
 

Názov podujatia slovensky: 
 

Biotechnológie a kvalita surovín a potravín 

Názov podujatia anglicky: Biotechnology and Quality of Raw Materials and 

Foodstuffs 

Typ podujatia: X. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Termín konania: 28. -30.01. 2015 

Miesto konania: Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná 

Garant podujatia: prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037-641 5381 e-mail: Jan.Tomas@uniag.sk, 

Rokovací jazyk: anglický, slovenský, český, poľský 

Krátky popis:  

 

 

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov 

z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín, 

rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií, 

genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky 

významných vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu 

produkcie. 

 

Február 

 
Názov podujatia slovensky: Zimná škola   bezpečnosti potravín    

Názov podujatia anglicky: Winter School of Food  Safety 

Typ podujatia: odborné vzdelávanie 

Termín konania: 2.- 6.2. 2015   
Miesto konania: poslucháreň BH 

Garant podujatia: Katedra hygieny  a bezpečnosti potravín  FBP SPU Nitra,     

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,   

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/6414325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk,                                     

www.bezpecnostpotravin.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom podujatia je rozvoj vzdelávania v oblasti  štandardov 

kvality a bezpečnosti potravín predovšetkým HACCP, ISO noriem,  

IFS FOOD, a  ďalšie, ktoré sú dnes súčasťou  obchodných vzťahov. 

Vzdelávanie bude zamerané aj na prípravu interných audítorov 

systému HACCP  a manažérstva bezpečnosti potravín. Cieľom 

vzdelávania  je tiež získavanie praktických skúseností zo systému 

FSSC 22 000. 

 

Marec 

 
Názov podujatia slovensky: XII. Bezpečnosť a kontrola potravín 

Názov podujatia anglicky: XII. Food Safety and Control 

Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Termín konania: 26. – 27. marec 2015    

Miesto konania: Kongresové centrum SAV Smolenice 

Garant podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/6414325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk,                                    

www.bezpecnostpotravin.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický 

Krátky popis: Konferencia je zameraná na prezentovanie najnovších poznatkov 
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v oblasti legislatívy a kontroly potravín, systémov riadenia 

bezpečnosti potravín,  mikrobiologickej a mykologickej 

bezpečnosti, chemickej bezpečnosti potravín, aplikácie 

perspektívnych technológií pre  bezpečnejšie potraviny, hľadanie 

vzťahov medzi bezpečnosťou potravín, zdravím, výživovou 

hodnotou potravín, welfere a inými vplyvmi. 

 

Apríl 

 
Názov podujatia slovensky: IX. vedecká  konferencia doktorandov s medzinárodnou 

účasťou a XIII. vedecká  konferencia študentov I. a II. 

stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou, 
Názov podujatia anglicky: IX. International Scientific Conference of PhD. students 

a XIII. International Scientific Conference of bachelor 

and master degree students 

Typ podujatia: medzinárodná študentská  vedecká konferencia 

Termín konania: apríl 2015 

Miesto konania: Cvičebne katedier FBP SPU v Nitre 

Garant podujatia: Prodekan FBP 

Kontaktná adresa, e-mail, web: dekfbp@uniag.sk, www.fbp.uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, anglický 

Krátky popis: 

 

Cieľom medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie je 

prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti študentov 

a doktorandov, ako aj výmena skúseností s poznatkami 

dosiahnutými u zúčastnených študentov domácich a zahraničných 

vysokých škôl.  

Apríl 

 
Názov podujatia slovensky: Škola – veda – prax - kariéra 

Názov podujatia anglicky: School – Science – Practice - Career   

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: 15. apríl 2015 

Miesto konania: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, poslucháreň BH    

Garant podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.,  Ing. Peter Zajác, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/6414325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk,                                    

www.bezpecnostpotravin.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Kátky popis: Podujatie je zamerané na rozvoj študijného programu Bezpečnosť 

a kontrola potravín s cieľom podať informácie z praxe 

o požiadavkách na vzdelávanie, orientáciu záverečných prác      

a rozvoj kariérnych schopností študentov. Zástupcovia 

potravinárskeho priemyslu budú prezentovať požiadavky na 

orientáciu vzdelávania, riešenia záverečných prác, požiadavky na 

výkon pracovných pozícií ako aj požiadavky na ostatné 

predpoklady pre výkon práce na jednotlivých stupňoch výroby a  

riadenia na pracovisku. 

 

Apríl 
Názov podujatia slovensky: Týždeň bezpečnosti potravín 

Názov podujatia anglicky: Week of Food Safety 

Typ podujatia: odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy 

Termín konania: 20.-24.4.2015 

Miesto konania: priestory SPU, poslucháreň BH,  mesto Nitra 
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Garant podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.  

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/6414325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk,                                    

www.bezpecnostpotravin.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Podujatie je zamerané  na propagáciu bezpečnosti potravín, činnosti 

Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, činnosť jeho vedeckých 

výborov, propagáciu národných vedeckých skupín, úlohy odboru 

bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. Súčasne sa bude robiť propagácia bezpečnosti 

potravín na základných a stredných školách ako aj medzi 

spotrebiteľmi pri nakupovaní potravín. Budú prebiehať diskusie 

s vybranými odborníkmi na aktuálnu problematiku. Pedagógovia 

katedry budú v stanovených termínoch poskytovať  odborné 

konzultácie k aktuálnym problémom bezpečnosti potravín. 

 

Máj 

 
Názov podujatia slovensky:  Fyziológia živočíchov 2015 

Názov podujatia anglicky: Animal Physiology 2015 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: Máj 2015 

Miesto konania: Kežmarské Žľaby 

Garant podujatia: Prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: jaroslav.kovacik@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický, slovenský, český, poľský 

Krátky popis: Cieľom konferencie je vedecká diskusia o najnovších výsledkoch 

výskumov v oblasti fyziológie živočíchov, fyziológie výživy, 

bunkovej a molekulovej fyziológie. Konferencia je realizovaná 

v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne. 

 

September - Október 

 
Názov podujatia slovensky: Rizikové faktory potravového reťazca 

Názov podujatia anglicky: Risk factors of food chain 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: September - Október 2015 

Miesto konania: Liptovský Ján 

Garant podujatia: Prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: norolukac@gmail.com 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický, poľský, český 

Krátky popis: Cieľom tradičnej medzinárodnej konferencie je sprostredkovať 

najnovšie informácie z výskumu v oblasti rizikových faktorov 

potravového reťazca dosiahnutých na jednotlivých pracoviskách, 

ako aj informácie o vedecko-výskumnom zameraní pracovísk. 

Konferencia je realizovaná v spolupráci s Pedagogickou univerzitou 

v Krakove v Poľsku a Szent István University v Gödöllö 

v Maďarsku. 
 

Október 

 
Názov podujatia slovensky: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca      

Názov podujatia anglicky: Young Scientists – Safety of Food Chain          

Typ podujatia: VII. vedecká konferencia 

Termín konania: 22. – 23. október 2015  
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Miesto konania: Agroinštitút Nitra 

Garant podujatia: Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka                              

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke,                               

potravinárske a veterinárske vedy pri SAV 

Kontaktná adresa, e-mail, web: Ing. Zuzana Bírošová, CSc., Ing. Petra Gereková,  PhD.,                  

prof. Ing. Jozef Golian, Dr., www.mpsr.sk,  

www.bezpecnostpotravin.sk 

Rokovací jazyk: slovenský,  český 

Krátky popis: Konferencia je  určená mladým vedeckým pracovníkom   z oblasti 

potravinárstva. Jej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky 

výskumu mladých pracovníkov,  nadviazať nové kontakty a možnú 

spoluprácu do budúcnosti. Podujatie financuje  Kontaktný  bod  pre 

vedecko-technickú spoluprácu s EFSA pri Ministerstve 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zameranie konferencie 

zhŕňa problematiku celého potravinového reťazca od prvovýroby 

cez fytosanitárnu kontrolu, spracovanie surovín a potravín až po ich 

predaj konečnému spotrebiteľovi. 

 

November 

 
Názov podujatia slovensky: Aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín 

Názov podujatia anglicky: Current trends  of management system and food control    

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: 12. november 2015 

Miesto konania: Kongresové centrum SPU  v Nitre 

Garant podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr., Ing. Jozef Čapla, PhD., 

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/6414325, e-mail: Jozef.Golian@uniag.sk,                                    

www.bezpecnostpotravin.sk 

Rokovací jazyk: slovenský,  český 

Krátky popis: Odborný seminár je určený manažérom v potravinárskom priemysle 

s cieľom poskytnutia najnovších informácii o uplatňovanej 

legislatíve SR a EÚ v oblasti vykonávania úradných kontrol 

potravín a  systémov riadenia v potravinárstve.  Budú tiež 

prezentované poznatky z uplatňovania doterajších systémov 

kontroly potravín, problematika riadenia rizika v potravinárstve   

ako aj problematika poisťovania rizík v potravinárstve. 
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