
Plán vedeckých a odborných podujatí na rok 2023 

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

 

Január – február po dohode so strednou odbornou školou/gymnáziom 

 
Názov podujatia slovensky: Potraviny trochu analyticky  

Exkurzia a praktická výučba študentov vybraných gymnázií 

a stredných odborných škôl v laboratórnych priestoroch Ústavu 

potravinárstva FBP (oslovené budú všetky 4 pracoviská ÚP) 

Názov podujatia anglicky: Excursion and practical training of selected grammar schools 

and secondary vocational schools of choosed in the laboratory of 

the Institute of Food, FBFS 

Typ podujatia: odborné podujatie 

Termín konania: január až február 2023 po dohode so strednou školou  

Miesto konania: pracoviská Ústavu potravinárstva 

Garant podujatia: doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/641 4771, e-mail: lucia.zelenakova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: cieľom podujatia je propagácia činnosti Ústavu potravinárstva 

s priamym prepojením na všetky študijné programy, ktoré ústav 

zabezpečuje. Súčasťou akcie bude praktická výučba v laboratórnych 

priestoroch, pričom študenti budú rozdelení do viacerých skupín.  

Pozn: akcia bude financovaná z projektu KEGA, v ktorom je 

zadefinovaný cieľ „Efektívne prepojenie stredných škôl, univerzity a 

praxe organizovaním odborných workshopov, praktických 

cvičení a exkurzií“ (zodpovedný riešiteľ: doc. Zeleňáková) 

 

 

 
Február 

 

 

Názov podujatia slovensky: Jedlý hmyz – alternatívny zdroj potravy pre súčasnú a budúcu 

generáciu 

Názov podujatia anglicky: Edible insects – alternative food source for the current and 

future generations 

Typ podujatia:  workshop                                           

Termín konania: 10. 02. 2023 

Miesto konania: kongresová miestnosť vo VC ABT 

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

  

Kontaktná adresa, e-mail, web: e-mail, web: web: eva.ivanisova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Jedlý hmyz je atraktívny a perspektívny zdroj širokej škály bioaktívnych 

látok. Momentálne je celosvetovo predmetov veľkého záujmu. Workshop 

bude zameraný na charakteristiku jedlého hmyzu, históriu konzumácie 

hmyzu, výhody konzumácie hmyzu ako aj riziká, využitie hmyzu 

v rôznych odvetviach priemyslu s dôrazom na potravinársky priemysel 

a v neposlednom rade aj situáciu využitia hmyzu vo svete a v našej 

republike. Workshop bude zároveň spojený s názornou ukážkou jedlého 

hmyzu a výrobkov obohatených o hmyzie súčasti ako aj ochutnávkou 

týchto produktov. 

 



Názov podujatia slovensky:  Sladovník – pivovarník II. 

Názov podujatia anglicky: Maltster – brewer II. 

Typ podujatia: akreditovaný vzdelávací kurz 

Termín konania: február 2023 

Miesto konania: Ústav potravinárstva FBP 

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

Kontaktná adresa, e-mail,  

web: 

+421 37 641 4379, email: Jan.Marecek@uniag.sk 

www.szk.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Akreditovaný odborný kurz celoživotného vzdelávania je 

organizovaný v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou. 

Účastník získa znalosti a zručnosti z problematiky výroby sladu, 

hodnotenia kvality pivovarníckych surovín a technológie výroby 

piva.  

 

Marec 

 

 

 

 

 

 
Názov podujatia slovensky: Škola – veda – prax - kariéra 

Názov podujatia anglicky: School – Science – Practice - Career   

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: 8. marec 2023 

Miesto konania: Ústav potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, 

poslucháreň BH    

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 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 

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, Svetového dňa chleba a Nitrianskych univerzitných dní 

Termín konania: marec 2023 

Miesto konania: Priestory pod aulou SPU 

Garant podujatia: Ing. Anna Kolesárová, PhD.  

Kontaktná adresa, e-mail, web: Anna.Kolesarova@uniag.sk,   

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: Cieľom podujatia je prezentácia pekárskych výrobkov z domácej 

(študenti, zamestnanci) i komerčnej výroby spojená s degustáciou 

a poskytnutím informácií o význame chleba a pečiva vo výžive 

človeka, nutričnom zložení výrobkov, ich výrobe a balení. 
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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: 24. - 28. 04.  2023 

Miesto konania: priestory SPU, mesto Nitra 

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. 

 

 
 

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: 20. 04. 2023 

Miesto konania: Priestory Fakulty biotechnológie a potravinárstva 

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

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

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

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.  

 

Máj 
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Jún 

 
Názov podujatia slovensky:  Fyziológia živočíchov 2023 

Názov podujatia anglicky: Animal Physiology 2023 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: jún 2023 

Miesto konania: Krakow, Poľsko 

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

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

adriana.kolesarova@uniag.sk, massanyip@gmail.com 

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. 

 
Názov podujatia slovensky: Zážitkové učenie gastronómie pre stredoškolákov 

Praktická výučba o potravinách na gastronomických predmetoch 

vyučovaných na Ústave potravinárstva FBP (oslovené budú všetky 

4 pracoviská ÚP) 

Názov podujatia anglicky: Practical training about food on gastronomic subjects in the 

Institute of Food, FBFS 

Typ podujatia: odborné podujatie 

Termín konania: jún 2023, po dohode so Strednou školou gastronómie a cestovného 

ruchu v Nitre  Levická 40  

Miesto konania: pracoviská Ústavu potravinárstva, resp. vybrané laboratóriá 

Agrobiotechu 

Garant podujatia: doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: 037/641 4771, e-mail: lucia.zelenakova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: 

 

cieľom podujatia je odborný workshop pre stredné školy 

gastronomického zamerania spojený s praktickými laboratórnymi 

Názov podujatia slovensky: Jedlé kvety a ich perspektíva v potravinárskom priemysle 

Názov podujatia anglicky: Edible flowers and their perspective in the food industry 

Typ podujatia: workshop 

Termín konania: 12. 05. 2023 

Miesto konania: kongresová miestnosť vo VC ABT 

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

  

Kontaktná adresa, e-mail, web: e-mail, web: web: eva.ivanisova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Konzumácia kvetov je považovaná za jeden zo „šiestich trendov v 

oblasti stravovania a nápojov v gastronómii“. Jedlé kvety majú 

vysokú nutričnú hodnotu – sú zdrojom sacharidov, bielkovín, majú 

nízky obsah tukov; vysoký obsah minerálnych látok predovšetkým 

vápnika, železa, draslíka, horčíka, fosforu a zinku. Ďalej obsahujú 

bioaktívne zložky prevažne polyfenolickej štruktúry, ktoré sú 

nositeľmi antioxidačnej aktivity a zároveň dodávajú farbu a arómu. 

Workshop bude zameraný na charakteristiku jedlých kvetov, výhody 

konzumácie, sortiment jedlých kvetov a možnosti ich využitia 

v gastronomickom priemysle. Workshop bude zároveň spojený 

s názornou ukážkou jedlých kvetov a ich ochutnávkou. 
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analýzami v priestoroch FBP. Sprievodnou akciou môže byť aj 

prezentácia a ochutnávka pokrmov studenej kuchyne pripravených 

študentmi študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii.  

Pozn: akcia bude financovaná z projektu KEGA, v ktorom je 

zadefinovaný cieľ „Efektívne prepojenie stredných škôl, univerzity a 

praxe organizovaním odborných workshopov, praktických 

cvičení a exkurzií“ (zodpovedný riešiteľ: doc. Zeleňáková) 

 

Názov podujatia slovensky:  Kurz syrárstva  
Názov podujatia anglicky:  Course of Cheese production  

Typ podujatia:  Odborné – vzdelávací program ďalšieho vzdelávania  

Termín konania:  jún 2023 

Miesto konania:  Ústav potravinárstva FBP 

Garant podujatia:  Ing. Viera Ducková, PhD.  

Kontaktná adresa, e-mail,  +421 37 641 4710, viera.duckova@uniag.sk   

Rokovací jazyk:  slovenský  

Krátky popis:  Absolvent vzdelávacieho programu ovláda teoreticky aj prakticky 

ukazovatele technologickej kvality mlieka a ostatných materiálov 

potrebných k výrobe syrov. Oboznámi sa a získa praktické poznatky 

zo základov výroby syrov, z posúdenia chýb syrov a vie 

predchádzať ich vzniku. Získa vedomosti z oblasti správnej 

výrobnej praxe a uplatňovania systému HACCP pri spracovaní 

mlieka. Má znalosti o podmienkach certifikácie mliečnych 

výrobkov. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti umožnia 

lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s výrobou 

syrov.  

 

Júl 

 
Názov podujatia slovensky: Aktuálne trendy vzdelávania v potravinárstve 

Názov podujatia anglicky: Current trends in education in the food industry 

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: 4. júl 2023 

Miesto konania: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, 949 01 Nitra 

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  aktuálne trendy potravinárskeho 

vzdelávania, potravinárskej legislatívy, inovácií a informatizácie. 

Prednášky budú zamerané aj na prepojenie štúdia na povolania 

v rámci Národnej sústavy povolaní, jazykové a odborné zmeny 

v komunikácii a písomnom prejave študentov a učiteľov ako aj 

možnosti spolupráce v rámci laboratórnych kapacít 

a poloprevádzok. 

 

 

 

August 

 
Názov podujatia slovensky:  Viva la Science Letná škola, 6. ročník 
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Názov podujatia anglicky: Viva la Science Summer School, 6th year 

Typ podujatia: Vzdelávacie podujatie, letná škola 

Termín konania: 1.8.-31.8.2023 

Miesto konania: Výskumné centrum AgroBioTech, Ústav biotechnológie, Ústav 

aplikovanej biológie 

Garant podujatia: Ing. Eva Tvrdá, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

vivalascience.letnaskola@gmail.com, 

https://sites.google.com/view/vivalascience 

 

Rokovací jazyk: anglický jazyk 

Krátky popis: The summer school represents an intensive monthly educational 

project, which will provide participants with a unique opportunity 

to participate in the everyday research environment, and which will 

be composed of the basic components of scientific research life. The 

summer school includes lectures and discussions on relevant and 

popular topics in the life sciences, practical workshops designed to 

effectively transform theoretical knowledge into practical skills, as 

well as seminars on academic writing training, presentation of 

experimental results and the development of creative thinking. 

 

 

September 

 
Názov podujatia slovensky: Rizikové faktory potravového reťazca 

Názov podujatia anglicky: Risk Factors of Food Chain 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: september 2023 

Miesto konania: Gödöllö, Maďarsko 

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

prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

norolukac@gmail.com, marcela.capcarova@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 Rzesovskou univerzitou v Rzesowe v Poľsku. 

 

 
Názov podujatia slovensky:  FoodBioTech 2023 

Názov podujatia anglicky: FoodBioTech 2023 

Typ podujatia: 16. medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: september 2023 

Miesto konania: Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre 

Garant podujatia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. Ing. Adriana Kolesárová, 

PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: norbert.lukac@uniag.sk, adriana.kolesarova@uniag.sk, 

https://fbtcon.fbp.uniag.sk/, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Anglický 

mailto:vivalascience.letnaskola@gmail.com
mailto:norolukac@gmail.com
mailto:norbert.lukac@uniag.sk
https://fbtcon.fbp.uniag.sk/


Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov  

z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín,  

rastlinných, živočíšnych, mikrobiálnych a environmentálnych 

biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov 

hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia 

na kvalitu produkcie.  

 

 

November 

 
Názov podujatia slovensky:  XVII. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou 

účasťou 

Názov podujatia anglicky: XVII. International scientific conference of PhD. students 

Typ podujatia: medzinárodná študentská vedecká konferencia 

Termín konania: v Týždni vedy a techniky, november 2023 

Miesto konania: Pracoviská Fakulty biotechnológie a potravinárstva 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk, https://vkd.uniag.sk, 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský, český, poľský, anglický 

Krátky popis: 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:  Klobásovica – vysokoškolský festival krajových klobás 

Názov podujatia anglicky: Klobásovica – university festival of regional sausages 

Typ podujatia: Študentská akcia 

Termín konania: november 2023 

Miesto konania: Ústav potravinárstva FBP 

Garant podujatia: 

Kontaktná adresa: 

doc. Ing. Marek Bobko, PhD.,  

+421 37 6414113, marek.bobko@uniag.sk  

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Cieľom podujatia je zabezpečenie prenosu tradícii našich 

predkov, ktorých realizácia sa v dnešnej dobe stáva 

ojedinelou a súčasnej generácii mladých ľudí už aj 

vzdialenou. Cieľom je taktiež organizácia podujatia, ktoré 

zabezpečí stretávanie sa a súťaž študentov z jednotlivých 

kútov Slovenska ako aj zo zahraničia.  
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