TÝŽDEŇ
BEZPEČNOSTI
POTRAVÍN
Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre

NITRIANSKE UNIVERZITNÉ DNI
Týždeň bezpečnosti potravín
Dátum: 27.4.2021
Forma podujatia ONLINE cez platformu MS Teams
Linka na podujatie: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTA4YmZhODItNzA5My00YzYwLTliZjItMmQ3ZDUxZGM5MzUx%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880cd6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2270f2b499-fb02-4128-aaa3-61c4f5949c9e%22%7d
Program podujatia
Odborná diskusia k problematike bezpečnosti potravín. Prezentácia študijných programov Fakulty biotechnológie
a potravinárstva, SPU v Nitre. Odborné prednášky, video prezentácie, dotazníkové prieskumy. 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.

Čas
9:00 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:50

15:00 – 16:30

16:30 – 17:30

Diskutujúci / Prednášajúci
doc. Ing. Peter Zajác, PhD.
Ing. Jozef Čapla, PhD.
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Fakulta
biotechnológie a potravinárstva.
Ing. Petr Beneš
Ministertvo zemědelství České
republiky, Odbor bezpečnosti
potravin.
doc. Ing. Peter Zajác, PhD.
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Fakulta
biotechnológie a potravinárstva
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Fakulta
biotechnológie a potravinárstva.
doc. Ing. Peter Zajác, PhD.
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Fakulta
biotechnológie a potravinárstva.
Ľubica Novotná
Ing. Michal Mokrý
Nestlé Slovensko
Ing. Mgr. Bystrický
Ministerstvo Pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Odbor
bezpečnosti potravín

Téma
ONLINE diskusia o bezpečnosti
potravín v SR (LIVE)

Ministerstvo zemědelství České
republiky – spolupráce s úřadem
EFSA (VIDEO prezentácia)
Prezentácia študijných odborov
Fakulty biotechnológie
a potravinárstva (LIVE)
Trendy vo vývoji potravín v kontexte
bezpečnosti potravín.
(VIDEO prezentácia)
Aplikácia normy ISO 22000
v potravinárstve (VIDEO prezentácia)

Správna hygienická prax Nestlé
Slovensko.
(VIDEO prezentácia)
The Role of EFSA in Food Safety.
Úloha EFSA v bezpečnosti potravín.
(PDF prezentácia)

Dotazníkové prieskumy
Prieskum o kvalite potravín
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_Qu88_KC7yXBNuq
5DvD-9J15UQURQNTMwVlhETFFTS0NZMTJTVklMOE9UMy4u

Názory respondentov na označovanie potravín
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_QkA4UXoeHhpIsy0
V6cg5LY9UOVM5SVFQMkRVUEIwV1ZQUElGWEpRTFRIOC4u

Plytvanie potravinami
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_Qu88_KC7yXBNuq
5DvD-9J15UOEVWM01TOVhJODZHMVJDUTFZMVlHV0JYSi4u

Bezpečnosť potravín z pohľadu spotrebiteľov
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hqAVcvMxUaIDNb2xGA_Qu88_KC7yXBNuq
5DvD-9J15UMjlRU0MwUDUyV0w1VUlPTlFaVVBTTjRRRS4u

Prieskum o hygienických opatreniach v predajniach potravín v súvislosti s pandémiou
COVID-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7MyI0Hrbd0Mxj_ryyWXauovwQFcPdzjKPXaGk7Ac6Ld
aHyg/viewform

Naša fakulta Vám prináša zaujímavý obsah, pozývame Vás na odborné prednášky a ONLINE
podujatia.
Výber z nášho programu:
26. 4. 2021 pondelok
Analýza mliečnych proteínových prípravkov pre športovcov
Online diskusia spojená s prednáškou doc. Ing. Petra Zajáca, PhD. V prednáške sa budeme zaoberať
analýzou mliečnych proteínových prípravkov pre športovcov, bežne dostupných na našom trhu a
vo fitness centrách. Proteínové prípravky boli podrobené chemickej, mikrobiologickej a
senzorickej analýze. Zloženie sa analyzovalo pomocou FTIR spektroskopie. Vo výsledkoch sme sa
zamerali na porovnanie obsahu tuku a bielkovín a porovnanie týchto hodnôt s hodnotami, ktoré
uvádza výrobca na spotrebiteľskom balení.
Čas: 18.00 h
Link: prostredníctvom platformy Zoom Pro + live streaming na Facebooku Študentského spolku
Pasteur https://m.facebook.com/SpolokPasteur/
27. 4. 2021 utorok
Týždeň bezpečnosti potravín
Odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy. 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 tému.
Pedagógovia katedry budú v stanovených termínoch poskytovať odborné konzultácie
k aktuálnym problémom bezpečnosti potravín.
Čas: 9.00 – 17.00 h
Link: www.fbp.uniag.sk, www.bezpecnostpotravin.sk, www.potravinarstvo.com
Priama
linka:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTA4YmZhODItNzA5My00YzYwLTliZjItMmQ3ZDUxZGM5MzUx%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880cd6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2270f2b499-fb02-4128-aaa3-61c4f5949c9e%22%7d
28. 4. 2021 streda
Rastliny s adaptogénnym účinkom a ich využitie v športovej výžive Online diskusia s Ing. Evkou
Ivanišovou, PhD., o bylinkách s povzbudzujúcim účinkom. Dozviete sa, aké priaznivé účinky pre
organizmus majú adaptogény, ako zvyšujú odolnosť nášho tela voči stresovým faktorom, ktoré
rastliny ich obsahujú. Povieme si tiež niečo o ich pestovaní a ich konzumácii.
Čas: 18.00 h
Link:
live
streaming
na
Facebooku
Študentského
spolku
Pasteur
https://m.facebook.com/SpolokPasteur/
30. 4. 2021 piatok
Genetické predurčenie a jeho vplyv na životný štýl a zdravie
Online diskusia s doc. Ing. Radoslavom Židekom, PhD., v okruhoch genetických predispozícií.
Čo všetko ukrýva naša DNA? Čo všetko z nej vieme zistiť? Ako sa to môže premietnuť v športových
výkonoch?
Čas: 18.00 h
Link: Facebook Študentského spolku Pasteur https://m.facebook.com/SpolokPasteur/

