
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín 2003 - 2018 

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín vznikla 1.3.2003 ako nová katedra Fakulty biotechnológie 

a potravinárstva.  Od svojho vzniku sa intenzívne podieľala na rozvoji fakulty a budovala vzdelávací 

systém a významne sa podieľala na publikačnej činnosti na fakulte.  V roku 2006 bol katedrou 

pripravený študijný program Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorý bol akreditovaný  najskôr 

v bakalárskej forme a neskôr aj v inžinierskej forme štúdia. Prví absolventi ukončili štúdium v roku 

2012. Na katedre pracuje 13 pedagógov, z nich sú 2 profesori, 4 docenti a 7 odborní asistenti s PhD.  

Za uplynulých 15 rokov na katedre  ukončilo doktorandské štúdium 31 doktorandov v dennej 

a externej forme štúdia.  V súčasnom období sú na katedre 2 denný   a  2 externý doktorandi.  Pod 

vedením pedagógov  bolo na katedre riešených 504 bakalárskych prác a 441 diplomových prác. 

V pedagogickej oblasti katedra zabezpečuje výučbu  17 predmetov na bakalárskom stupni,  11 

predmetov na inžinierskom stupni a 10 predmetov na doktorandskom stupni štúdia. Katedra 

zabezpečuje výučbu pre 3 fakulty univerzity, najviac hodín zabezpečuje pre Fakultu  biotechnológie 

a potravinárstva. Katedra tiež zabezpečuje výučbu 13 predmetov v anglickom jazyku pre 

zahraničných študentov. Za uplynulé obdobie bolo na katedre vydaných 51 titulov skrípt a 13 

odborných knižných publikácií. Pracovníci katedry  zabezpečujú výučbu pre program Univerzity 

tretieho veku „Potraviny spotrebiteľ“ a tiež pre vzdelávanie v rámci projektov  štrukturálnych fondov 

EÚ. Na katedre má 5 pracovníkov certifikát odbornej spôsobilosti pre senzorické posudzovanie 

potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov a štyria pracovníci vykonávajú súdnoznaleckú 

činnosť v odbore potravinárstvo a genetika. Od roku 2003 katedra každoročne organizuje vedeckú 

konferenciu s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť a kontrola potravín“, ktorá je jedinečná 

v Slovenskej republike.  Katedra tiež každoročne organizuje odborné semináre zamerané na hygienu, 

legislatívu, sanitáciu, systémy kontroly potravín a štandardy kvality a bezpečnosti potravín. Od roku 

2010 organizuje katedra  pre študentov  semináre „Škola -  veda -  prax- kariéra a Týždeň bezpečnosti 

potravín. Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná  na detekciu falšovania potravín 

molekulárno-genetickými metódami, identifikáciu a kvantifikáciu alergénnych zložiek potravín 

použitím RealTime PCR, inštrumentálne hodnotenie texturálnych vlastností potravín vo vzťahu k ich 

bezpečnosti, produktov rozkladných procesov v potravinách a účinkov prídavných látok, na 

vykonávanie in vivo experimentov pri uplatňovaní princípov welfare s cieľom zistenia mechanizmov 

účinku prídavných látok s rozličnou biologickou účinnosťou a stanovenie mikrobiologických faktorov 

s cieľom optimalizácie črevného prostredia pre rozvoj prospešnej mikroflóry. Za 15 rokov bolo 

pracovníkmi katedry publikovaných individuálne resp. v spolupráci s inými pracoviskami 1667 

publikácií, z toho 22 vedeckých monografií, 13 vysokoškolských učebníc, 59  vedeckých prác 

v zahraničných karentovaných časopisoch, 71 vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných 

v databázach  Web of Science a Scopus,  104 vedeckých prác v zahraničných a  193 vedeckých prác 

v domácich vedeckých časopisoch, 144 príspevkov na zahraničných a  488  príspevkov na vedeckých 

konferenciách. Katedra disponuje materiálnym a personálnym potenciálom využívaným tak pre 

vedecko-výskumnú ako aj pedagogickú činnosť, tvorbu projektov, inováciu obsahu vzdelávania, 

celoživotné vzdelávanie a  spoluprácu s potravinárskou praxou. Na katedre bolo v roku 2008 zriadené 

Laboratórium nutrigenomiky ako účelové pracovisko fakulty. Katedra sa významným spôsobom 

podieľa aj na vydávaní vedeckého časopisu Potravinárstvo, ktorý je zaradený v databáze SCOPUS. 

 

 



Publikácie vydané pri príležitosti 15 rokov  Katedry hygieny a bezpečnosti potravín 

 

 

 

 



 



 



 




