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Obdobie realizácie projektu 01/2016 – 12/2019 

Miesto realizácie projektu SR/Nitriansky kraj/mesto Nitra 

Doména inteligentnej špecializácie  Zdravé potraviny a životné prostredie 
 
Aktivity žiadateľa sú zamerané na nasledovné produktové línie: 
1)      Progresívne kontrolné metódy a efektívne systémy riadenia pre 
elimináciu rizika kontaminácie 
2)      Postupy a technológie zvyšujúce kvalitu a výživovú hodnotu potravín 
3)      Technológie pre potraviny na osobitné výživové účely pre spotrebiteľov s 
potravinovými alergiami a intoleranciou na niektoré zložky 
4)      Progresívne výrobné technológie, inovatívne výrobné postupy, nové 
receptúry a procesy, napríklad minimalizujúce degradáciu cenných zložiek 
potravín 
 

KARTA PROJEKTU 



 

 

Hlavné relevantné SK NACE 

odvetvie 

SK NACE: A01 Poľnohospodárstvo 
72190 - Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a 
technických vied 

Funkčné väzby irelevantné 
 

PREDMET VÝSKUMU 

o Výskum zameraný na inovatívne potraviny s pridanou hodnotou (testovanie nových aditívnych substancií, sledovanie účinku 
kombinácie už existujúcich aditív na zdravie človeka, technologické parametre hotového výrobku 

o Optimalizácia metód molekulárnej genetiky a proteomiky, hodnotenie alergického potenciálu vybraných potravín 
a rastlinných potravinových zložiek so zreteľom na vznik a rozvoj metabolických zápalových ochorení u spotrebiteľov  

o Výroba nových funkčných potravín na báze cereálnych produktov s vyššou výživovou hodnotou, úprava existujúcich 
technológií na výrobu cereálnych produktov, začlenenie neštandardných surovín do pekárenskej výroby  

o Hodnotenie zdravotného rizika komplexnými činnosťami – analýzy vstupných potravinových surovín a hotových výrobkov 
z hľadiska bezpečnosti, nutričnej hodnoty a autentifikácie potravín. V konečnej miere najmä identifikácia negatívnych 
dopadov potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu 

VÝSTUPY DO PRAXE 

o Podpora výskumných inštitúcií, konkrétne SPU v Nitre 
o Zvýšenie publikačnej činnosti v rámci projektu – konkrétne o 8 publikácií 
o Podpora zamestnanosti na VaV aktivitách projektu – konkrétne 15,05 pracovníkov  
o Účasť zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV – konkrétne 2 pracovníci 
o Zvýšenie záujmu externého prostredia o spoluprácu s VC ABT v dôsledku zvýšenej prestíže 
o Efektívnejšia spolupráca s ďalšími pracoviskami SPU 
o Zlepšenie propagácie aktivít 
o Stabilizácia výskumných tímov a zvyšovanie kvantity a kvality publikácií 
o Iniciácia spolupráce s významnými slovenskými vedcami v zahraničí a zahraničnými vedcami 
o Zlepšenie podmienok pre stimuláciu vedeckovýskumnej a publikačnej výkonnosti a kvality výstupov 
o Implementácia vlastného know-how a vedeckých postupov do ďalších výskumných úloh 
o Využitie možnosti aktívnejšie participovať v ERA (European Research Area) 

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

H1  Výskumné aktivity využívajúce špičkové mikroskopické a spektroskopické metódy sa v súčasnej dobe orientujú 

na optimalizáciu prípravy vzoriek z unicelulárneho eukaryotického modelového organizmu Schizosaccharomyces 
pombe (S. pombe) pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie (doi:10.15414/jmbfs.2019.9.1.160-165). 
Uvedená špičková technika umožňuje identifikovať ultraštrukturálne zmeny v bunkách indukované vplyvom účinku 
rôznych toxických látok (napr. nikel, kadmium) a zároveň umožňuje odhaliť možný protektívny potenciál biologicky 
aktívnych látok (napr. epikatechín, kvercetín) v eliminácii týchto negatívnych ultraštrukturálnych zmien. Okrem 
uvedeného modelového organizmu (S. pombe) sa paralelne realizujú i experimenty využívajúce celulárny modelový 
systém - adrenokarcinómová bunková línia NCI-H295R, na ktorej sa testuje najmä vplyv endokrinných disruptorov 
(napr. meď, železo) na steroidogenézu a hľadajú sa možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov týchto disruptorov 
pomocou účinku biologicky aktívnych aditív (napr. lunazín, kurkumín, lykopén, resveratrol; 
doi:10.15414/jmbfs.2019.8.4.1106-1110). Rovnako ako v prípade kvasiniek, tak i pri bunkovej línii NCI-H295R sa 
vplyv testovaných látok bude hodnotiť aj na ultraštrukturálnej úrovni buniek pomocou transmisného elektrónového 
mikroskopu. Uvedené experimenty budú slúžiť ako podklady pre možnosti minimalizovania negatívnych dopadov 
jednak kontaminácie životného prostredia, ako i nezdravého štýlu konzumenta. 
 

o H2 Jedinečnosť výskumnej aktivity v oblasti analýzy alergénneho potenciálu vybraných zložiek potravín na 

molekulárnej úrovni (genetických variantov a polymorfizmov; a na úrovni expresie génov; syntézy proteínov) 
spočíva v lepšom porozumení molekulárnemu mechanizmu pôsobenia alergénnych zložiek v potravinách s vysokým 
dopytom pre spotrebiteľa (jablká a pod.) s využitím dostupnej modernej infraštruktúry, teda moderných 
molekulárno-genetických techník. Informácie týkajúce sa zoznamu alergénov alebo potenciálnych alergénnych 
zložiek  a ich molekulárnych variantov prítomných v jablkách, či v inom druhe potravín nie sú doposiaľ popísané, a 
preto môžu byť prospešné pre porozumenie patofyziológii vzniku a výskytu ochorení imunitného systému 



 

 

 
 

(potravinových alergií) a využité v šľachtiteľskom procese vybraných druhov ovocia ako i v biomedicínskom 
výskume. 
 

o  H3 Výskum a vývoj inovovaných funkčných potravín na báze cereálií s prídavkami bioaktívnych látok pochádzajúcich 
z rôznych rastlinných zdrojov. Pri výskume sa používajú rôzne netradičné suroviny, napríklad pohánka, lupina, mrkva 
a i. Výskum a vývoj pekárenských produktov (chlieb a sušienky) obohatených o rôzne prídavky lupinovej múky, ktorá 
disponuje bohatým nutričným profilom. V prípade uvedených surovín sa hodnotia najmä ukazovatele nutričnej 
kvality. Okrem múk je výskum zameraný aj na hodnotenie vplyvu prídavkov arabskej gumy, agaru a účinku guarovej 
a xantánovej gumy. Vedecká práca je orientovaná aj na vývoj produktov, ktoré by konzumentovi zabezpečovali 
hodnotný prísun zdraviu prospešných prvkov. V produktoch sa analyzuje skladovanie, aktivita vody, vlhkosť, obsah 
minerálov, organoleptické vlastnosti, objem, špecifický objem a klenutie. Sledujú sa tiež procesy mrazenia alebo 
rozmrazovania cesta pšeničného chleba. Vyvíjajú a skúmajú sa aj  nové typy potravín na báze cereálií pripravených 
z alternatívnych surovín, vhodných pre ľudí trpiacich alergiami, intoleranciami či celiakiou.  
 

o  H4 Širokospektrálna prvková analýza pomocou modernej optickej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou 
plazmou. Nízke detekčné limity a možnosť stanoviť viac ako 70 chemických prvkov. Získavanie vzoriek materiálu 
v zložitom teréne a ich precízna príprava pomocou vysoko-tlakej mineralizácie. Identifikácia negatívnych dopadov 
produktov živočíšneho pôvodu a toxicity vo vzorkách. Tvorba individuálnych metodických postupov pre jednotlivé 
typy matríc.  

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 94976, Nitra 
 
Výskumná aktivita H1 – Nezávislý výskum a vývoj,  
Spektroskopické a mikroskopické metódy ako účinný nástroj 
evaluácie potenciálne benefičného vplyvu biologicky aktívnych 
látok na modelové systémy 
Téma 1 -  testovanie nových aditívnych substancií 
Téma 2 - Hodnotenie účinku rôznych prídavných látok v 
potravinách vo vzťahu k ich potenciálu eliminovať negatívne 
dopady kontaminácie životného prostredia 
Téma 3 - Hodnotenie účinku rôznych prídavných látok v 
potravinách vo vzťahu k ich potenciálu eliminovať negatívne 
dopady nezdravého životného štýlu konzumenta. 
 
Výskumná aktivita H2 – Nezávislý výskum a vývoj,  Genomické a 
proteomické metódy pre hodnotenie biologických rastlinných 
materiálov v kontexte stanovenia alergického potenciu 
sledovaných zložiek 
Téma 1 - využitie moderných molekulárno-genetických a 
proteomických techník 
Téma 2 - optimalizácia metódy molekulárnej genetiky 
a proteomiky 
Téma 3- hodnotenie alergického potenciálu vybraných potravín a 
rastlinných potravinových zložiek 
 
 
Výskumná aktivita H3 – Nezávislý výskum a vývoj,  Vývoj nových 
technologických postupov výroby funkčných cereálnych výrobkov 
s vyššou výživovou hodnotou a zefektívnenie výroby súčasných 
výrobných technológií 
Téma 1- Hodnotenie ukazovateľov nutričnej kvality vyrobených z 
hrubej pšeničnej múky s prídavkom mrkvy 

 



 

 

 

Téma 2 -  Sledovanie vplyvu prídavku arabskej gumy 
Téma 3 - Hodnotenie vplyvu prídavku agaru 
Téma 4 -   Hodnotenie účinku guarovej a xantánovej gumy 
Téma 5 - Sledovanie procesov mrazenia alebo rozmrazovania 
cesta pšeničného chleba 
Téma 6 - Vývoj dietetických sušienok 
Téma 7 - Výroba a výskum sušienok obohatených o lupinovú 
múku 
 
 Výskumná aktivita H4 – Nezávislý výskum a vývoj,  Analytické 
metódy hodnotenia zdravotného rizika v potravinovom reťazci 
 Téma 1 - Identifikácia negatívnych dopadov produktov 
živočíšneho pôvodu 
 Téma 2 -   Identifikácia toxicity v konzumovaných vzorkách 
Téma 3 -  Stanovenie vybraných prvkov v komerčne dostupných 
kávových zrnách 
Téma 4 - Stanovenie aromatického profilu v potravinárskych 
produktoch 
Téma 5 - Analýzy bioaktívnych zlúčenín so silným antioxidačným 
účinkom 
 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci -  
 
webové sídlo 
https://www.uniag.sk/sk/ 

 

      Partner 1 -  
 
  Irelevantné 

 

                                     Výskumná agentúra, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava 

                             www.vyskumnaagentura.sk, info@vyskumnaagentura.sk 
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