
PLÁN VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ NA ROK 2021 

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

 

Január 

 

Názov podujatia slovensky: CASEE Online Zimná škola 2021 Potravinové prostredie 

a hodnotenie zdravotných rizík v Podunajskom regióne 

(DanubeFEHRA) 

Názov podujatia anglicky: CASEE Online Winter School 2021 – Food Environment 

and Health Risk Assessment in Danube Region 

(DanubeFEHRA) 

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie 

Termín konania: 25.01. - 5.2. 2021   

Miesto konania: Online FBP SPU v Nitre 

Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.,  FBP SPU Nitra     

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

037/6414119, e-mail: Adriana.Kolesarova@uniag.sk, FBP                   

Rokovací jazyk: anglický 

Krátky popis: CASEE online zimná škola je multidisciplinárna a zahŕňa 

zaujímavé témy z chémie, životného prostredia, 

mikrobiológie, výživy ľudí, fyziológie živočíchov, 

agropotravinárstva, kvality potravín, senzorickej analýzy a 

tiež veľmi aktuálnu problematiku Covid-19 a jeho dopad na 

agropotravinársky sektor. Online prednášky zabezpečia 

odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 

Nitre, špecialisti z ministerstiev, štátnych orgánov, 

výskumných ústavov, malých a stredných podnikov ako aj 

zástupcovia univerzít CASEE. 

 

Február 

 

Názov podujatia slovensky: Zimná škola bezpečnosti potravín    

Názov podujatia anglicky: Winter School of Food  Safety 

Typ podujatia: Odborné vzdelávanie 

Termín konania: 01. - 05.2. 2021   

Miesto konania: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, poslucháreň BH 

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

FBP 

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, manažérstva 

bezpečnosti potravín a špecialistov na označovanie potravín. 

Cieľom vzdelávania  je tiež získavanie praktických skúseností 

zo systému FSSC 22 000. 

mailto:Adriana.Kolesarova@uniag.sk
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Marec 

 

Názov podujatia slovensky: Škola – veda – prax - kariéra 

Názov podujatia anglicky: School – Science – Practice - Career   

Typ podujatia: Odborný seminár 

Termín konania: 10.03. 2021 

Miesto konania: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, poslucháreň BH    

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

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 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. 

 

Názov podujatia slovensky: XVIII. Bezpečnosť a kontrola potravín 

Názov podujatia anglicky: XVIII. Food Safety and Control 

Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Termín konania: 25. - 26.03. 2021    

Miesto konania: PARK Hotel Piešťany 

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

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 v oblasti legislatívy a  kontroly potravín, systémov 

riadenia bezpečnosti potravín,  mikrobiologickej a 

mykologickej bezpečnosti, chemickej bezpečnosti potravín, 

Názov podujatia slovensky: Sladovník - pivovarník II. 

Názov podujatia anglicky: Maltster - brewer II. 

Typ podujatia: akreditovaný kurz 

Termín konania: február a október 2021 

Miesto konania: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov FBP 

Garant podujatia: doc. Ing. Ján Mareček, PhD., KTKRP FBP  

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

+421 37 641 4379, e-mail: Jan.Marecek@uniag.sk 

Rokovací jazyk: 

Krátky popis: 

slovenský 

Akreditovaný odborný kurz celoživotného vzdelávania 

realizovaný v spolupráci so Slovenskou živnostenskou 

komorou zameraný na nadobudnutie znalostí a zručností 

z oblasti výroby sladu a piva 

mailto:Jozef.Golian@uniag.sk
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aplikácie perspektívnych technológií pre  bezpečnejšie 

potraviny, hľadanie vzťahov medzi bezpečnosťou potravín, 

zdravím, výživovou hodnotou potravín, welfere a inými 

vplyvmi. 

 

 

Apríl 

 

Názov podujatia slovensky: Vedecká  konferencia študentov I. a II. stupňa 

vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou 

Názov podujatia anglicky: International Scientific Conference of Bachelor and 

Master Degree Students 

Typ podujatia: Medzinárodná študentská  vedecká konferencia 

Termín konania: 22.4. 2021 

Miesto konania: Cvičebne katedier FBP SPU v Nitre 

Garant podujatia: doc. Ing. Alica Bobková, PhD., FBP  

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

+421 37 641 4603, e-mail: Alica.Bobkova@uniag.sk, 

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, 

ako aj výmena skúseností s poznatkami dosiahnutými 

u zúčastnených študentov domácich a zahraničných vysokých 

škôl.  

 

 

 

 

 

Názov podujatia slovensky: Týždeň bezpečnosti potravín 

Názov podujatia anglicky: Week of Food Safety 

Typ podujatia: Odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy 

Termín konania: 19. - 23.04. 2021 

Miesto konania: SPU v Nitre, poslucháreň BH,  mesto Nitra 

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

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. 
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Máj 

 

Názov podujatia slovensky:  Fyziológia živočíchov 2021 

Názov podujatia anglicky: Animal Physiology 2021 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: máj 2021 

Miesto konania: MU Brno, Česká Republika 

Garant podujatia: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD., KFŽ FBP 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

+421 37 641 4287, e-mail: 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, Pedagogickou univerzitou v Krakove 

a Ústavom fyziológie zvierat SAV v Košiciach. 

September 

 

Názov podujatia slovensky: Rizikové faktory potravového reťazca 

Názov podujatia anglicky: Risk Factors of Food Chain 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: September 2021 

Miesto konania: UR, Rzeszów, Poľsko 

Garant podujatia: +421 37 641 4284, e-mail: prof. MVDr. Peter Massányi, 

DrSc., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., KFŽ FBP 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

Peter.Massanyi@uniag.sk, Norbert.Lukac@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský, anglický, poľský, český 

Krátky popis: Cieľom 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, Szent István 

University v Gödöllö v Maďarsku a Rzesowskou univerzitou 

v Rzesowe v Poľsku. 

 

Október 

Názov podujatia slovensky: 

 

 

Názov podujatia anglicky: 

 

Typ podujatia: 

Termín konania: 

Miesto konania: 

Garant podujatia: 

Kontaktná adresa, e-mail, 

Aktuálny stav potravinárskeho výskumu a výučby na 

poľnohospodárskych univerzitách v Českej republike 

a Slovenskej republike“ 

Recent state of food research and teaching process at 

agricultural universities in the Czech Republic and the 

Slovak Republic 

odborný seminár 

september 2021 

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov FBP 

doc. Ing. Ján Mareček, PhD., KTKRP FBP 

mailto:Jaroslav.Kovacik@uniag.sk
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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: 11.11. 2021 

Miesto konania: Kongresové centrum SPU  v Nitre 

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

FBP 

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 označovania 

potravín, výživových a zdravotných tvrdení, a  systémov 

riadenia v potravinárstve.  Budú tiež prezentované 

poznatky z uplatňovania doterajších systémov kontroly 

potravín, problematika riadenia krízových situácií,  

likvidácie odpadov a vzorkovania potravín. 

 

 

Názov podujatia slovensky: 

 

 

Vedecká  konferencia doktorandov s medzinárodnou 

účasťou  

Názov podujatia anglicky: International Scientific Conference of PhD. students 

Typ podujatia: Medzinárodná študentská  vedecká konferencia 

Termín konania: november 2021, v Týždni vedy a techniky 

web: 

Rokovací jazyk: 

Krátky popis: 

 

 

 

 

+421 37 641 4379, e-mail: Jan.Marecek@uniag.sk 

slovenský, český 

Odborný seminár realizovaný spolu s Ústavom technologie 

potravin MU v Brne prezentuje aktuálny stav pedagogického 

a vedecko-výskumného procesu na poľnohospodárskych 

univerzitách s potravinárskymi študijnými odbormi v SR 

a ČR. 

Názov podujatia slovensky: Sladovník - pivovarník II. 

Názov podujatia anglicky: Maltster - brewer II. 

Typ podujatia: akreditovaný kurz 

Termín konania: február a október 2021 

Miesto konania: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov FBP 

Garant podujatia: doc. Ing. Ján Mareček, PhD., KTKRP FBP  

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

Jan.Marecek@uniag.sk 

 

Rokovací jazyk: 

Krátky popis: 

slovenský 

Akreditovaný odborný kurz celoživotného vzdelávania 

realizovaný v spolupráci so Slovenskou živnostenskou 

komorou zameraný na nadobudnutie znalostí a zručností 

z oblasti výroby sladu a piva. 

mailto:Jozef.Golian@uniag.sk
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Miesto konania: Cvičebne katedier FBP SPU v Nitre 

Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., FBP  

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

Rokovací jazyk:  

Krátky popis: 

 

037/6414119, e-mail: Adriana.Kolesarova@uniag.sk, 

dekfbp@uniag.sk, https://vkd.uniag.sk 

slovenský, český, poľský, anglický 

Cieľom medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie je 

prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti 

doktorandov, ako aj výmena skúseností s poznatkami 

dosiahnutými u zúčastnených študentov domácich a 

zahraničných vysokých škôl. 

  

 

  

 

 

Názov podujatia slovensky: 

 

Chlieb náš každodenný 

Názov podujatia anglicky: Our daily bread 

Typ podujatia: spoločná študentská akcia FBP a FAPZ pri príležitosti 

Svetového dňa výživy a Svetového dňa chleba 

Termín konania: November 2021 

Miesto konania: SPU v Nitre 

Garant podujatia: Ing. Anna Kolesárová, PhD., KTKRP FBP  

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

+421 37 641 5808, e-mail: Anna.Kolesarova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom podujatia je prezentácia pekárskych výrobkov 

z domácej a komerčnej výroby spojená s degustáciou 

a poskytnutím informácií o význame chleba a pečiva vo 

výžive človeka, nutričnom zložení výrobkov, ich výrobe 

a balení. 

 

Názov podujatia slovensky: Klobásovica 

Názov podujatia anglicky: Sausage festival 

Typ podujatia: Propagačné a súťažné podujatie 

Termín konania: November 2021 

Miesto konania: ŠD A. Bernolák SPU v Nitre 

Garant podujatia: doc. Ing, Marek Bobko, PhD. študentská časť AS FBP   

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

+421 37 641 4113, e-mail: Marek.Bobko@uniag.sk,    

studentfbp@gmail.com 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Náplňou podujatia je príprava klobás v profesionálnych 

podmienkach KTKŽP a následná prezentácia študentských 

tímov a ich výrobkov. Cieľom podujatia je návrat k tradičným 

spôsobom prípravy a spracovania potravín, pričom je kladený 

veľký dôraz aj na zachovávanie hygienických predpisov 

a pochopenie senzorických parametrov hodnotených 

produktov. V rámci podujatia sú prezentované aj produkty 

KTKRP. 
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