
Plán vedeckých a odborných podujatí na rok 2019 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Február 

 
Názov podujatia slovensky: Zimná škola   bezpečnosti potravín    

Názov podujatia anglicky: Winter School of Food  Safety 

Typ podujatia: odborné vzdelávanie 

Termín konania: 4.2. - 8.2. 2019   
Miesto konania: poslucháreň BH 

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

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 

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. 

 

 
Názov podujatia slovensky:          Senzorické hodnotenie piva 

Názov podujatia anglicky:            Sensory Evaluation of Beer 

Typ podujatia:                               akreditovaný kurz 

Termín konania:                            február 2019 

Miesto konania:                             senzorické laboratórium KSSRP, BH pavilón, SPU Nitra 

Garant podujatia:                           doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, web:     KSSRP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra;  

                                                       vladimir.vietoris@uniag.sk 

Rokovací jazyk:                             slovenský 

Krátky popis:                                 akreditovaný odborný kurz celoživotného vzdelávania 

zameraný  

                                                       na nadobudnutie znalostí z oblasti senzorického hodnotenia 

piva 

 

 

 

Marec 

 
Názov podujatia slovensky: Škola – veda – prax - kariéra 

Názov podujatia anglicky: School – Science – Practice - Career   

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: 13. marec 2019 

Miesto konania: 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 
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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: XVI. Bezpečnosť a kontrola potravín 

Názov podujatia anglicky: XVI. Food Safety and Control 

Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Termín konania: 28. – 29. marec 2019    

Miesto konania: PARK Hotel Piešťany 

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 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. 

 

 
Názov podujatia slovensky: Praktická výučba o potravinách na gastronomických 

predmetoch 

Názov podujatia anglicky: Practical training about food on gastronomic subjects 

Typ podujatia: odborný workshop pre stredné školy gastronomického 

zamerania 

Termín konania: marec - apríl 2019    

Miesto konania: SPU v Nitre 

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

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

KHBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra; 

lucia.zelenakova@uniag.sk  

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: odborný workshop pre stredné školy gastronomického 

zamerania spojený s praktickými laboratórnymi analýzami v 

priestoroch FBP. Sprievodnou akciou môže byť aj prezentácia 

a ochutnávka pokrmov studenej kuchyne pripravených 

študentmi študijného programu Potraviny a technológie 

v gastronómii.  

 

Apríl 
Názov podujatia slovensky: XVII. vedecká  konferencia študentov I. a II. stupňa 

vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou, 

Názov podujatia anglicky: XVII. International Scientific Conference of Bachelor and 

Master Degree Students 

Typ podujatia: medzinárodná študentská  vedecká konferencia 

Termín konania: 25. 4. 2019 

Miesto konania: Cvičebne katedier FBP SPU v Nitre 
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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, 

ako aj výmena skúseností s poznatkami dosiahnutými 

u zúčastnených študentov domácich a zahraničných vysokých 

škôl.  

 
  

  Máj 
Názov podujatia slovensky:  Fyziológia živočíchov 2019 

Názov podujatia slovensky: Týždeň bezpečnosti potravín 

Názov podujatia anglicky: Week of Food Safety 

Typ podujatia: odborné prednášky, prezentácie, dotazníkové prieskumy 

Termín konania: 22.-26.4.2019 

Miesto konania: priestory SPU, poslucháreň BH,  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: Aktuálny stav výučby na potravinárskych študijných odboroch 

v Českej a Slovenskej republike  

Názov podujatia anglicky: Current Status of Education at Food Science Departments in 

the Czech and Slovak Republics 

Typ podujatia: odborný seminár 

Termín konania: apríl 2019 

Miesto konania: KSSRP, BH pavilón, SPU Nitra 

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

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

KSSRP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra; jan.marecek@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: odborný seminár pracovníkov potravinárskych študijných 

odborov a katedier z ČR a SR zameraný na aktuálny stav 

výučby a výskumu v oblasti hodnotenia kvality potravín a ich 

spracovania  
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Názov podujatia anglicky: Animal Physiology 2019 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: Máj 2019 

Miesto konania: Smolenice, Slovensko 

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, Pedagogickou univerzitou v Krakove 

a Ústavom fyziológie zvierat SAV v Košiciach. 

 

 

 

Názov podujatia slovensky:  DAGENE 2019 (Danubian animal genetic resources) 

Názov podujatia anglicky: DAGENE 2019 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: 29. 5 – 1. 6. 2019 

Miesto konania: Topoľčianky, Slovensko 

Garant podujatia: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

Peter.Chrenek@uniag.sk 

Rokovací jazyk: anglický, slovenský 

Krátky popis: Konferencia DAGENE 2019 je zameraná na prezentáciu 

živočíšnych genetických zdrojov v podmienkach in situ a ex 

situ krajín v povodí Dunaja. Konferencia je rozdelená na 

prezentáciu výskumných aktivít a návštevu fariem v 

prepojení na degustáciu  domácich, regionálnych, 

potravinových výrobkov. 

 

August 

 
Názov podujatia slovensky:    Letná škola Viva la Science 

Názov podujatia anglicky:    Viva la Science Summer School 

Typ podujatia:      odborné vzdelávanie 

Termín konania:     1.-28.8.2019 

Miesto konania:     poslucháreň Z-03, laboratóriá katedier FBP a VC ABT 

Garant podujatia:                          Katedra fyziológie živočíchov, FBP                         

                                                      Ing. Eva Tvrdá, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

Kontaktná adresa, email:              037/641 4918, evina.tvrda@gmail.com 

Rokovací jazyk:                            slovenský 

Krátky popis:                                intenzívny mesačný program pre študentov biologických 

                                                      a biotechnologických vied zložený z prednášok, seminárov, 

                                                      workshopov a praktickej experimentálnej činnosti s cieľom  

                                                      motivácie vysokoškolských študentov pre kariéru vedcov na  

                                                      Slovensku. 

 

 

September 
 

Názov podujatia slovensky: 

 

Biotechnológie a kvalita surovín a potravín 
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Názov podujatia anglicky: Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs 

Typ podujatia: XIV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 

Termín konania: 16.-18.9. 2019 

Miesto konania: Vysoké Tatry 

Garant podujatia: Dekan FBP 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

037-641 5381 e-mail: dekfbp@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. 
 

 
Názov podujatia slovensky: Rizikové faktory potravového reťazca 

Názov podujatia anglicky: Risk Factors of Food Chain 

Typ podujatia: Medzinárodná vedecká konferencia 

Termín konania: Kežmarské Žľaby, September 2019 

Miesto konania: Slovensko 

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

PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

massanyip@gmail.com, norolukac@gmail.com 

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:  Kurz syrárstva 

Názov podujatia anglicky:  Course of Cheese production 

Typ podujatia: Odborné – vzdelávací program ďalšieho vzdelávania 

Termín konania: September 2019 

Miesto konania: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, FBP, 

SPU v Nitre 

Názov podujatia slovensky: Sladovník-pivovarník II. 

Názov podujatia anglicky: Maltster-brewer 

Typ podujatia: akreditovaný kurz 

Termín konania: september 2019 

Miesto konania: KSSRP, SPU Nitra 

Garant podujatia: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.  

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

KSSRP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra;  

helena.francakova@uniag.sk 

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: akreditovaný odborný kurz celoživotného vzdelávania 

v spolupráci so Živnostenskou komorou SR zameraný na 

nadobudnutie znalostí a zručností z oblasti výroby sladu a piva   
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Garant podujatia: doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

Tr. A. Hlinku 2, 948 76 Nitra, margita.canigova@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, 

praktické skúsenosti 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. 

 

Október 

 
Názov podujatia slovensky: Chlieb náš každodenný  

Názov podujatia anglicky: Bread our everyday     

Typ podujatia: odborná prezentácia pekárskych výrobkov pri príležitosti 

Svetového dňa chleba  

Termín konania: október 2019 

Miesto konania: SPU  v Nitre 

Garant podujatia: Ing. Anna Kolesárová, PhD. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

KSSRP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76  Nitra; 

anna.kolesarova@uniag.sk,                                     

Rokovací jazyk: slovenský 

Krátky popis: Sprievodná akcia pri príležitosti Svetového dňa chleba spojená 

s prezentáciou a ochutnávkou pekárskych výrobkov 

pripravených na KSSRP, z produkcie študentov, zamestnancov 

SPU a komerčných pekární. 

 

  

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 2019 

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 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. 
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Názov podujatia slovensky: 

 

 

XIII. vedecká  konferencia doktorandov s medzinárodnou 

účasťou  

Názov podujatia anglicky: XIII. International Scientific Conference of PhD. students 

Typ podujatia: medzinárodná študentská  vedecká konferencia 

Termín konania: november 2019, v Týždni vedy a techniky 

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 doktorandov, 

ako aj výmena skúseností s poznatkami dosiahnutými 

u zúčastnených študentov domácich a zahraničných vysokých 

škôl.  

 

 

 
Názov podujatia slovensky:  Kurz syrárstva 

Názov podujatia anglicky:  Course of Cheese production 

Typ podujatia: Odborné – vzdelávací program ďalšieho vzdelávania 

Termín konania: November 2019 

Miesto konania: Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, FBP, 

SPU v Nitre 

Garant podujatia: Doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. 

Kontaktná adresa, e-mail, 

web: 

Tr. A. Hlinku 2, 948 76 Nitra, margita.canigova@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, 

praktické skúsenosti 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. 

 
Názov podujatia slovensky:    Klobásovica 

Názov podujatia anglicky:    Sausage festival  

Typ podujatia:      propagačné 

Termín konania:     november 2019 

Miesto konania:     KHaSŽP, ŠD A. Bernoláka 

Garant podujatia:     študentská časť AS FBP 

Kontaktná adresa, email, web:    studentfbp@gmail.com 

Rokovací jazyk:     slovenský 

          Krátky popis: Náplňou podujatia je príprava klobás v profesionálnych 

podmienkach KHaSŽP s následná prezentácia študentských 

tímov a ich výrobkov v priestoroch ŠD A. Bernoláka. Cieľom 

podujatia je návrat k tradičným spôsobom prípravy 
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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 KSSRP, čo dotvára čiastočný prehľad 

o štúdiu a vedeckej činnosti na FBP.  

 


