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Funkčné väzby C10 Výroba potravín  
C11 Výroba nápojov 

PREDMET VÝSKUMU 

Celkovým cieľom predkladaného projektu v rámci potravinového systému, je prostredníctvom 
vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych 
potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom týchto 
vedeckovýskumných činností bude  potenciál pre využitie takýchto poznatkov v zmysle udržateľného 
zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie 
výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, a to prioritne 
prostredníctvom výuky a publikovania vedeckých článkov. 
K naplneniu celkového cieľa významne prispievajú aj 3 prierezové ciele: 
1.      orientovať projekt s prihliadnutím na zraniteľné skupiny obyvateľstva a ich špecifické potreby 
a to v súlade s dodržiavaním etických princípov; 
2.      orientovať projekt na vedeckovýskumné činnosti zamerané na využívanie environmentálnych 
aspektov v potravinárstve; 
3.      posilniť medzinárodnú pozíciu vedecko-výskumných kapacít v priestore ERA (European 
Research Area) 
 

Výskumné činnosti v rámci tejto aktivity preukazujú aktívny výskum v nadväznosti na formulovanú a 
overenú koncepciu podmienenosti produkcie kvalitných a bezpečných potravín a surovín rastlinného 
a živočíšneho pôvodu. Základom vedeckého bádania bude experimentálne a analyticky overovať 
nové riešenia problémov v oblasti  inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a 
energetického spracovania. Projekt sa bude zameriavať aj na ďalšie oblasti a problémy úzko súvisiace 
s potravinárstvom:   

- chov hospodárskych zvierat a s tým spojené používanie antibiotík, výskyt mykotoxínov a 
ťažkých kovov v krmivách a následne vo vyprodukovaných potravinách; 

- kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie nových odrôd a mutantných línií láskavca; 
- využitie biologicky aktívnych látok z ovocia, zeleniny a využitie mikroorganizmov; 
- využitie nových aditívnych látok využiteľných ako donori funkčnosti; 
- aplikácia asepticky balených nápojov;  
- optimalizácia overenie nových výrobných postupov zvyšujúcich kvalitu a bezpečnosť 

neúdržných potravín;  
- vývoj a aplikácia molekulárno-biologických metód na prevenciu a kontrolu mikrobiálnej 

kontaminácie; 
- komplexné spracovanie suroviny vrátane produkcie energie z nevyužitej biomasy a zvyškov 

vhodných na fertilizáciu pôdy; 
- overenie technológií spracovania potravinových odpadov; 
- overenie postupu získavania koncentrátu cenných prírodných látok z biomasy vhodnej pre 

ďalšie energetické využitie; 
- overenie originálnych postupov zužitkovania biomasy pre zlepšenie bilancie uhlíka v pôde.  

 
 

VÝSTUPY DO PRAXE 

Projekt reaguje na aktuálny stav identifikovaných potrieb, zameriava sa predovšetkým na súčasné 
požiadavky vulnerabilných skupín spotrebiteľov na kvalitné a moderné potraviny, reflektuje na 
meniace sa podmienky prostredia ako aj produkciu odpadu. Zaručenie kvality potravinárskej výroby, 
produkcie zdravých, funkčných a bezpečných potravín udržateľných aj v podmienkach negatívnych 
dopadov klimatickej zmeny v kontexte požiadaviek konzumentov je nevyhnutné dosiahnuť 



 

 

 
 

prostredníctvom nových, progresívnych technológií pre produkciu novej generácie inteligentných 
potravín s vysokou pridanou a nízkou energetickou hodnotou a chemoprotektívnym účinkom na 
ľudské zdravie. 
Jedným z najväčších výstupov do praxe je vybudovanie Potravinového inkubátora, ktorý podporí 
prenos poznatkov a technológií do praxe.  Pomocou PI sa dosiahne transfer know-how v rámci 
kooperačných vzťahov, rozšíri sa povedomie efektívneho využitia potravinárskych technológií vo 
vybraných oblastiach odbornej i laickej verejnosti. Poloprevádzkové experimenty v potravinovom  
inkubátore vychádzajúce zo získaných výsledkov výskumu budú po ukončení projektu základom pre 
následnú využiteľnosť výsledkov riešenia projektu v praxi. 
Ďalšie výstupy projektu do praxe možno definovať nasledovne:  

- tvrdenie nových spôsobov (trendov) výkrmu zvierat so zaradením humínových látok a 
probiotík do výživy s cieľom produkovať zdravé a kvalitné potraviny (mäso a vajcia), bez 
prítomnosti rezíduí ATB, mykotoxínov a ťažkých kovov. potenciál na zlepšenie zdravia zvierat, 
zlepšenie produkčných parametrov a welfare zvierat.  

- pokles spotreby antibiotík v terapii zvierat;  
- zaradenie humínových látok a probiotík do výživy hospodárskych zvierat za účelom zlepšenia 

ekonomiky chovu;  
- vypracované programové schémy a pracovné postupy uplatňované pri výžive zvierat na báze 

humínových látok a probiotík, s cieľom znížiť spotrebu antibiotík a eliminovať prítomnosť 
kontaminantov (mykotoxínov, ťažkých kovov) v produkovaných potravinách formou 
vedeckých výstupov; 

- kvantitatívna a kvalitatívna charakteristika mutantných línií a dvoch novošľachtencov  s 
vysokým úrodovým potenciálom na úrovni genómu a proteómu; 

- identifikácia bielkovín potenciálne zodpovedných za sledované vlastnosti ako základ pre pre 

uplatnenie v šľachtení iných plodín; 

- aplikovanie nových jedinečných postupov na ochranu biologicky aktívnych látok; 
- receptúry nových alternatív funkčných potravín pre oblasť rôznych variant stravy 

(dietetických, chemoprotektívnych, bezgluténových a pod.); 
- nové metódy na vystopovanie, reduckiu/elimináciu bakteriálnych patogénov v 

potravinárskom reťazci;  

- originálne postupy zužitkovania biomasy pre zlepšenie bilancie uhlíka v pôde. 
 
Konzorcium partnerov sa zároveň zaviazalo vytvoriť v rámci projektu minimálne 160 vedeckých 
publikácií a 12 prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva.  

 

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

 

- vybudovanie Potravinového inkubátora; 
- vytvorenie nového portfólia produktov pre špecifické skupiny obyvateľstva (dietetické, 

bezgluténové, potraviny s chemoprotektívnym účinkom, bezlaktózové prípadne ďalšie pre 
osoby s potravinovou intoleranciou); 

- využitie najnovšej technológie na šetrné uchovanie potravín: studená aseptická technológia; 
- bariérová ochrana finálnych produktov; 
- aplikácia konceptu obehového hospodárstva a biohosopdárstva v oblasti produkcie potravín; 
- eliminácia kyslíka použitím inertných plynov a zachovanie biologickej aktivity živých 

mikroorganizmov. 
 



 

 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, SPU 
 
Téma 1 - Zachovanie zdravej pôdy pre produkciu zdravých potravín 
  
Téma 2 - Molekulárno-genetické hodnotenie potravinových zdrojov a 
potravín na podporu inteligentných riešení personalizácie výživových 
požiadaviek  
Téma 3 - Rizikové, dubiózne a protektívne faktory vo vzťahu 
k bezpečnosti potravín  
 
Téma 4 - Progresívne technológie pre potraviny s vysokou pridanou 
hodnotou a pozitívnym účinkom na ľudské zdravie  
 
Téma 5 - Progresívne riešenia využitia biomasy v biohospodárstve  
 
Téma 6 - Ekonomické a právne aspekty zdravých potravín  
 
Téma 7 - Potravinový inkubátor ako nástroj na podporu vývoja 
inovatívnych potravín  
 

Partner 1 – Centrum biológie rastlín 
a biodiverzity, SAV 
 
Téma 1 – Kvantitatívne  a kvalitatívne 
hodnotenie (nových) genetických 
zdrojov láskavca 
Základný materiál –  
 
 
Téma 2 – Genetická charakterizácia 
a GZ láskavca a rozvoj molekulárnych 
markerov 
 
Téma 3 – Biobezpečnosť konzumácie 
láskavca v súvislosti s prítomnosťou  
ťažkých kovov a mykotyoxínov  

 

Partner 2 – McCarter a.s. 
 
Téma 1 – Využitie biologicky aktívnych látok z ovocia, zeleniny a bylín 
aplikáciou asepticky balených nápojov s pozitívnym účinkom na ľudské 
zdravie 
 
 

Partner 3 – Národné 
poľnohospodárske a potravinárske 
centrum 
 
Téma 1 -  Moderné systémy a procesy 
pre konkurencieschopnú produkciu 
bezpečných potravín 
 
Téma 2 -  Procesy a technológie pre 
vyššie zhodnotenie biomasy a 
potravinových odpadov 
 

 

Partner 4 - Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 
Téma 1 -  Využitie rastlinnej biomasy pri fortifikácii potravín. 
 
Téma 2 -  Eliminácia cholesterolu zo smotany a mlieka. 
 
Téma 3 -  Eliminácia biogénnych amínov v syroch. 
 
Téma 4 -  Inovatívne technológie a postupy pre potraviny a nápoje na 
báze cereálií. 
 

Partner 5 -  TEKMAR SLOVENSKO, 
s.r.o. 
Implementácia nových vedeckých 
poznatkov v oblasti  priemyselného 
výskumu progresívnych funkčných 
potravín  
Téma 1 - Definovanie a charakteristika 
nutričných potrieb pre vybrané  
skupiny konzumentov 
 
Téma 2 - Výber a testovanie 
aplikovateľnosti vhodných 
surovinových komponentov vrátane 
donorov funkčnej zložky  
 
Téma 3 - Vytvorenie výrobkových 
špecifikácii nových inovatívnych 
funkčných potravín 



 

 

 
 

Partner 6 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
 
Téma 1 - Vývoj a odskúšanie nových kmeňov laktobacilov izolovaných 
z človeka. 
 
Téma 2 - Vývoj a odskúšanie vhodných kombinácií kmeňov 
laktobacilov. 
 
Téma 3 -  Vývoj a odskúšanie kombinácií  kmeňov laktobacilov 
s naturálnymi latkami  (omega 3 polynenasýtené mastné kyseliny, 
rastlinné extrakty a pod). 

Partner 7 –  Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach 
 
Téma 1 -  Nové prístupy k znižovaniu 
spotreby antibiotík vo výžive zvierat v 
kontexte posilnenia potravinovej 
bezpečnosti a kvality potravín  
 
 

 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci - Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, SPU  
 
Webové sídlo:  
www.uniag.sk 
www.agrobiotech.sk  

 

Partner 1 – Centrum biológie rastlín 
a biodiverzity, SAV 
 

Webové sídlo: 

https://www.sav.sk/index.php?lang=

sk&doc=ins-org-ins&institute_no=211  

Partner 2 – McCarter a.s.  
 
Webové sídlo:  
www.mccarter.sk 
 

Partner 3 – Národné 
poľnohospodárske a potravinárske 
centrum 

 

Webové sídlo:  
www.nppc.sk 

Partner 4 - Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 
Webové sídlo: 
https://www.fchpt.stuba.sk/ 
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-pracoviska/ustav-
potravinarstva-a-vyzivy.html?page_id=3908 
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-
biotechnologie-a-potravinarstva.html?page_id=1707 
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-
biotechnologie-a-potravinarstva.html?page_id=1707 
 

Partner 5 -  TEKMAR SLOVENSKO, 
s.r.o. 
 
Webové sídlo: 
www.tekmar.sk  
 

Partner 6 – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
 
Webové sídlo: 
https://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/podpora-
projektov/grantove-schemy/ii/projekty-v-realizacii/  

Partner 7 -  Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach 

 

Webové sídlo: 
www.uvlf.sk  

                                     Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava 

                             www.vyskumnaagentura.sk, info@vyskumnaagentura.sk 
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