
Plán vedeckých a odborných podujatí na rok 2022 

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
 

 

Január 
Názov podujatia slovensky:  Worshop „Od zrnka kávovníka až po šálku kávy...“ 
Názov podujatia anglicky: Workshop „From bean of coffee tree to cup of coffee...“ 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: Druhá polovica januára  
Miesto konania: Online  

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: eva.ivanisova@uniag.sk,  
Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Anglický 

Krátky popis: 

 
 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s jednotlivými druhmi 

kávovníkov, botanickou charakteristikou, pestovaním, 
spracovaním kávovníkových zŕn; štýlom prípravy kávy, 

bioaktívnymi zložkami kávy a účinkami na ľudský organizmus. 

 
Názov podujatia slovensky: Hackathon – Potravinový systém 

Názov podujatia anglicky: Hackathon – Food system 

Typ podujatia: Hackathon 
Termín konania: 26.11. 2020 

Miesto konania: Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Výskumné centrum 

AgroBioTech 

Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., doc. Ing. Radoslav Židek, 
PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk, radoslav.zidek@uniag.sk, 

www.eit.uniag.sk, 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský   

Krátky popis: Pojem potravinový systém popisuje vzájomne prepojené 

systémy a procesy, ktoré ovplyvňujú výživu, potraviny, zdravie, 
rozvoj komunity a poľnohospodárstvo. Potravinový systém 

zahŕňa všetky procesy a infraštruktúru zapojené do výživy 

obyvateľstva: pestovanie, zber, spracovanie, balenie, prepravu, 
marketing, spotrebu, distribúciu a likvidáciu potravín a položiek 

súvisiacich s potravinami. Zahŕňa tiež potrebné vstupy a výstupy 

generované v každom z týchto krokov. Potravinový systém 
funguje v sociálnych, politických, ekonomických a 

environmentálnych kontextoch a je nimi ovplyvnený. Vyžaduje 

si to aj ľudské zdroje, ktoré zabezpečujú prácu, výskum a 

vzdelávanie. Cieľom hackathonu je riešenie témy – potravinový 
systém a vytvorenie pracovných skupín na SPU s 

interdisciplinárnym presahom, ktorými sa dokážu identifikovať 

výzvy a navrhnúť systém ich riešenia. 

Február 

Názov podujatia slovensky:  Exkurzia a praktická výučba študentov vybraných gymnázií 

a stredných odborných škôl v laboratórnych priestoroch 

Ústavu potravinárstva  

Názov podujatia anglicky: Excursion and practical training of selected grammar 

schools and secondary schools in laboratories of the Institute 

of Food Sciences 
Typ podujatia: Odborné podujatie 
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Termín konania: Február 2022 

Miesto konania: Priestory Ústavu potravinárstva, Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: lucia.zelenakova@uniag.sk, 
Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

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. 
 

Marec 

Názov podujatia slovensky:  Škola – veda – prax - kariéra 
Názov podujatia anglicky: School – Science – Practice - Career 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: 09.03. 2022 

Miesto konania: Ústav potravinárstva, poslucháreň BH 
Garant podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: jozef.golian@uniag.sk, 

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
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:  Inovatívne nápoje nielen pre športovcov 

Názov podujatia anglicky: Innovative drinks not only for athletes 

Typ podujatia: EIT Food odborné podujatie, workshop 
Termín konania: 16.03. 2022 

Miesto konania: Online 

Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk, https://eit.uniag.sk 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 
Krátky popis: 

 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť akademickú sféru, študentov, 

ako aj verejnosť ohľadom inovatívnych proteínových nápojoch 

a ich vplyve na zdravie a športový výkon.  

Apríl 

Názov podujatia slovensky:  Interaktívne virtuálne laboratóriá  

Názov podujatia anglicky: Interactive virtual Labs 
Typ podujatia: EIT Food online workshop 

Termín konania: Termín upresníme 

Miesto konania: Online 

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

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

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Výskumné centrum 
AgroBioTech 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 
 

 

 

Workshop poskytne účastníkom možnosť vyskúšať si 
experimentálnu prácu v laboratóriách a získať vedomosti o 

základných laboratórnych technikách a postupoch s cieľom 

nahliadnuť do práce laboratórnych pracovníkov. Po sérii 

odborných prednášok budú účastníci workshopu sami riešiť 
prípravu experimentu od začiatku až po výsledok s použitím 

rôznych modelových situácií a interaktívnych úloh. 

 
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. 2022 

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.  

 
Názov podujatia slovensky:  Týždeň bezpečnosti potravín 

Názov podujatia anglicky: Week of Food Safety 

Typ podujatia: Odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy 
Termín konania: 25. – 30.04. 2022 

Miesto konania: Priestory Fakulty biotechnológie a potravinárstva, poslucháreň 

BH 

Garant podujatia: prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 
Kontaktná adresa, e-mail, web: jozef.golian@uniag.sk, 

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

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 Ústavu potravinárstva budú v 

stanovených termínoch poskytovať odborné konzultácie k 
aktuálnym problémom bezpečnosti potravín. 

 

Máj 

Názov podujatia slovensky:  Worshop „Kávy sveta“ 
Názov podujatia anglicky: Workshop „Coffee of the world“ 

Typ podujatia: Odborné podujatie 
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Termín konania: Máj 2022 

Miesto konania: Priestory Ústavu potravinárstva 
Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
Rokovací jazyk: slovensky 

Krátky popis: 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s druhmi kávy, štýlmi 

prípravy kávy, senzorickým profilom vybraných druhov káv 

z celého sveta. 

 

Názov podujatia slovensky:  Sladký výsledok celoživotnej práce včiel 

Názov podujatia anglicky: Sweet result of lifelong work of honey bees 
Typ podujatia: EIT Food workshop 

Termín konania: 11.05. 2022 

Miesto konania: Priestory Výskumného centra AgroBioTech 
Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., Ing. Ladislav Kohút, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk., ladislav.kohut@uniag.sk, 

https://eit.uniag.sk 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 
 

 

Workshop bude zameraný na určovanie jednotlivých druhov 

medov, senzorické hodnotenie medov zo Slovenska a vzoriek 
obohatených medov s pridanou hodnotou s obsahom tradičného 

a netradičného ovocia. Okrem toho účastníci workshopu získajú 

znalosti, ako rozoznať med od včelárov od falošného medu či 

medu z hypermarketov.  

 

Jún 

Názov podujatia slovensky:  Worshop „Fascinujúce liečivé huby “ 
Názov podujatia anglicky: Workshop „Fascinating medicinal mushrooms“ 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: Jún 2022  
Miesto konania: Priestory Ústavu potravinárstva 

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 
 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s vybranými druhmi 

liečivých húb, ich účinkami, bioaktívnymi látkami, možnosťami 
využitia v potravinárskom priemysle, medicíne a biotechnológii. 

 

Názov podujatia slovensky:  
 

Fyziológia živočíchov 2022 
Názov podujatia anglicky: Animal Physiology 2022 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: Jún 2022 

Miesto konania: SAV Košice, SR 
Garant podujatia: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. 

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

Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva 

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 
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univerzitou v Brne, Pedagogickou univerzitou v Krakove 

a Ústavom fyziológie zvierat SAV v Košiciach. 

 

Júl 

Názov podujatia slovensky:  Vedecké publikovanie 
Názov podujatia anglicky: Scientific publishing 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: 04.-06.07. 2022 

Miesto konania: University of Molise, Taliansko 
Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. 

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

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
Rokovací jazyk: Anglický 

Krátky popis: 

 
 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s vedeckým 

publikovaním, ktoré je dôležitou súčasťou vedeckej práce 
a zásadne ovplyvňuje rozvoj, rozširovanie a prehlbovanie 

ľudského poznania. Jeho súčasťou sú aj pragmatické dôvody ako 

je propagácia realizovaného výskumu, možnosť získať ďalšie 

finančné prostriedky alebo budovanie vlastnej kariéry vo 
výskumnom odbore. Podujatie je organizované v spolupráci 4 

univerzít: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences 
(Poľsko), University of Molise (Taliansko), Miguel Hernández 

University of Elche (Španielsko). 

 

August 
Názov podujatia slovensky:  Viva la Science Letná škola 2022 

Názov podujatia anglicky: Viva la Science Summer School 2022 

Typ podujatia: Medzinárodný letný festival vedy (letná škola) 
Termín konania: August 2022 

Miesto konania: Priestory Výskumného centra AgroBioTech 

Garant podujatia: Ing. Eva Tvrdá, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, web: eva.tvrda@uniag.sk, norbert.lukac@uniag.sk, 

Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: anglický, slovenský 

Krátky popis: Letný festival predstavuje intenzívny mesačný vzdelávací projekt, 
ktorý poskytne študentom biológie jedinečnú možnosť zúčastniť sa 

každodenného výskumného prostredia, a ktorý bude zložený zo 

základných komponentov vedecko-výskumného života. Letný 
festival bude zahŕňať prednášky a diskusie zamerané na relevantné 

a populárne témy v oblasti biologických vied, praktické workshopy 

určené na efektívnu transformáciu teoretických vedomostí na 
praktické zručnosti, ako aj semináre, zamerané na tréning 

akademického písania, prednesu experimentálnych výsledkov a 

rozvoja kreatívneho myslenia. 

 

September 

Názov podujatia slovensky:  Worshop „Zabudnuté druhy rastlín“ 

Názov podujatia anglicky: Workshop „Forgotten plants“ 
Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: Termín spresníme 

Miesto konania: Priestory Ústavu potravinárstva 

Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 
Kontaktná adresa, e-mail, web: eva.ivanisova@uniag.sk, 

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
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Rokovací jazyk: slovensky 

Krátky popis: 
 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s potenciálom využitia 
zabudnutých a menej známych rastlín, ako zdrojov širokej škály 

nutrične plnohodnotných a senzoricky atraktívnych látok pre 

potravinársky priemysel a gastronómiu. 

 

Názov podujatia slovensky: Rizikové faktory potravového reťazca 

Názov podujatia anglicky: Risk Factors of Food Chain 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: September 2022 

Miesto konania: Pedagogická univerzita v Krakove, Poľsko 

Garant podujatia: prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc., prof. Ing. Norbert Lukáč, 
PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web: peter.massanyi@uniag.sk, norbert.lukac@uniag.sk, 

Ústav aplikovanej biológie, Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva 

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 vedeckovýskumnom zameraní pracovísk. 

Konferencia je realizovaná v spolupráci s Pedagogickou 
univerzitou v Krakove v Poľsku, Szent István University 

v Gödöllö v Maďarsku a Univerzitou v Rzeszowe v Poľsku. 

 

Názov podujatia slovensky:  Sladovník – pivovarník II. 
Názov podujatia anglicky: Maltster – brewer II. 

Typ podujatia: akreditovaný vzdelávací kurz 

Termín konania: september 2022 
Miesto konania: Ústav potravinárstva FBP 

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

Kontaktná adresa, e-mail, web: jan.marecek@uniag.sk, www.szk.sk, 
Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

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.  
 

Názov podujatia slovensky:  Novodobé analýzy rizík TACCP a VACCP  

Názov podujatia anglicky: Modern risk analysis TACCP a VACCP  
Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: September 2022 

Miesto konania: Online 

Garant podujatia: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.  
Kontaktná adresa, e-mail, web: alica.bobková@uniag.sk, jozef.capla@uniag.sk, peter.zajac@uni

ag.sk,  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 
Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 

 
 

TACCP a VACCP sú relatívne nové programy založené na 

známejšom systéme Hazard Analysis Critical Control Points 

(HACCP), ale namiesto nebezpečenstiev sa zameriavajú na 
hrozby a zraniteľné miesta.  TACCP je skratka pre hodnotenie 

hrozieb a kritické kontrolné body. Tento systém sa zameriava na 
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manipuláciu, úmyselné falšovanie potravín a ochranu 

potravín. VACCP je skratka pre hodnotenie zraniteľnosti a 
kritické kontrolné body. Zameriava sa aj na potravinové 

podvody a rozširuje rozsah tak, aby zahŕňal systematickú 

prevenciu akéhokoľvek potenciálneho falšovania potravín, či už 
úmyselného alebo nie, identifikáciou zraniteľných bodov v 

dodávateľskom reťazci.  

 

Október 
Názov podujatia slovensky:  FoodBioTech 2022 

Názov podujatia anglicky: FoodBioTech 2022 

Typ podujatia: 15. medzinárodná vedecká konferencia 
Termín konania: 05.-06.10. 2022 

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 

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.  
 

Názov podujatia slovensky:  Senzorické hodnotenie potravín a ich využitie v praxi 

Názov podujatia anglicky: Sensory evaluation of food and its use in practice 
Typ podujatia: EIT Food Odborné podujatie 

Termín konania: Október 2022 

Miesto konania: Miguel Hernández University of Elche (Španielsko) 
Garant podujatia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. 

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

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Anglický 
Krátky popis: 

 

 
 

Cieľom podujatia je školenie budúcich hodnotiteľov v 

senzorickej analýze potravín. Poskytne nové metódy, ktoré sa 

môžu používať pri školení hodnotiteľov v oblasti senzorickej 
analýzy. Jedná sa o metódy testovania zraku na určenie farbocitu 

jednotlivých hodnotiteľov, testy odhaľujúce farbosleposť, či už 

čiastočnú alebo úplnú a včas ju odhaliť a taktiež sa účastníci 
oboznámia s testami na chuťovú a čuchovú citlivosť. Podujatie 

je organizované v spolupráci 4 univerzít: Slovenská 

poľnohospodárska univerzita v Nitre, Wroclaw University of 

Environmental and Life Sciences (Poľsko), University of Molise 
(Taliansko), Miguel Hernández University of Elche 

(Španielsko). 

 
Názov podujatia slovensky:  Nové trendy a inovácie v agrosektore a potravinárstve 

Názov podujatia anglicky: New trends and innovations in the agri-food sector 

Typ podujatia: EIT Food Webinár (EIT Food Hub Awareness day) 

Termín konania: 20.10. 2022 
Miesto konania: Online 

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

mailto:norbert.lukac@uniag.sk
https://fbtcon.fbp.uniag.sk/
mailto:adriana.kolesarova@uniag.sk
https://eurodisbiofood.uniag.sk/


Kontaktná adresa, e-mail, web: adriana.kolesarova@uniag.sk., ladislav.kohut@uniag.sk, 

https://eit.uniag.sk, 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 
 

 

 

Podujatie je zamerané na prezentáciu inovatívnych 
potravinárskych produktov a služieb, ktoré boli vyvinuté na SPU 

v Nitre alebo v spolupráci s potravinárskymi spoločnosťami. 

Cieľom je predstaviť nové trendy a možnosti v 

agropotravinárskom sektore a oboznámenie študentov, 
pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov, ale aj 

nevedeckej verejnosti s novinkami vyvinutými na pôde 

univerzity. 

 

November 

Názov podujatia slovensky:  Worshop „Jedlý hmyz???!!!“ 
Názov podujatia anglicky: Workshop „Edible insects???!!!!“ 

Typ podujatia: Odborné podujatie 

Termín konania: November 2022 

Miesto konania: Priestory Ústavu potravinárstva 
Garant podujatia: Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

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

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 

Krátky popis: 

 

 

Cieľom podujatia je oboznámiť študentov s problematikou 

jedlého hmyzu ako významnej alternatívnej suroviny minulosti, 

prítomnosti a budúcnosti. 
 

Názov podujatia slovensky:  XVI. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou 

účasťou 
Názov podujatia anglicky: XII. International scientific conference of PhD. students 

Typ podujatia: medzinárodná študentská vedecká konferencia 

Termín konania: v Týždni vedy a techniky 
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. 

mailto:ladislav.kohut@uniag.sk
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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: November 2022 

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. 
 

Názov podujatia slovensky: Klobásovica 

Názov podujatia anglicky: Sausage festival 
Typ podujatia: Propagačné a súťažné podujatie 

Termín konania: November 2022 

Miesto konania: ŠD A. Bernolák SPU v Nitre 

Garant podujatia: doc. Ing, Marek Bobko, PhD., študentská časť AS FBP 
Kontaktná adresa, e-mail, web: marek.bobko@uniag.sk,                                                             

Ústav potravinárstva, Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Rokovací jazyk: Slovenský 
Krátky popis: Náplňou podujatia je príprava klobás v profesionálnych 

podmienkach Ústavu potravinárstva 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 Ústavu potravinárstva.  
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