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Je to v poradí ďalší ambiciózny projekt, ktorý sme podporili  
z viacerých finančných zdrojov. Verím, že doteraz podporené 

projekty, ako aj tie, ktoré sú v štádiu prípravy,  
ocenia študenti, univerzitné pracoviská  

aj podnikateľské subjekty. 

Je to široká platforma pre úspešné partnerstvá.
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V júni 2012 vtedajší minister školstva  
Dušan Čaplovič oznámil SPU v Nitre, že 
bol schválený projektový návrh a univer-
zita sa stala oprávnená predložiť Žiadosť  
o NFP v rámci výzvy na vybudovanie uni-
verzitných výskumných centier. Žiadosť 
bola predložená Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a športu v januári 2013  
a v apríli 2013 bola schválená výška NFP  
24 993 512,29 eur, pričom celkové opráv-
nené výdavky projektu boli schválené 
vo výške 26 308 960,30 eur. Poslednou 
fázou bola implementačná fáza projektu, 
ktorá skončila 30. 11. 2015. Počas nej sa 
nám podarilo úspešne ukončiť rekon-
štrukciu dvoch pavilónov v areáli univer-
zity na celkovej ploche 5 800 m2. Tieto 
tvoria priestorovú základňu Výskumného 
centra Agrobiotech, súčasťou ktorého je 
30 laboratórií. Viaceré vedecké pracovis-
ká budú vďaka investíciám do prístrojo-
vej a laboratórnej techniky unikátne  
v stredoeurópskom rozmere a veríme, že 
takáto špičková výskumná infraštruktúra 
umožní zintenzívniť spoluprácu našich 
výskumných tímov so zahraničím.

Tematicky sa výskumné centrum 
zameriava na 8 ťažiskových oblastí: 
agrobiológiu, biotechnológie, genetické 
technológie, potravinárstvo, technológie 
spracovania poľnohospodárskych pro-

duktov, agroekológiu, bioenergetiku  
a bioekonomiku, ktoré sa stanú integ-
rálnou súčasťou výskumnej infraštruk-
túry univerzity spoločne s existujúcimi 
centrami excelentnosti zameranými na 
ochranu a využívanie biodiverzity, bie-
lo-zelené biotechnológie a integrovaný 
manažment povodí, čo sú v súčasnosti 
veľmi aktuálne témy, ako z hľadiska 
Stratégie výskumu a inovácií pre inteli-
gentnú špecializáciu Slovenska RIS 3, 
ako aj z hľadiska priorít pôdohospodár-
skej vedy a výskumu.

Prajem celej akademickej obci našej 
univerzity, ako aj pracovníkom našich 
projektových partnerských inštitúcií 
veľa zdravia, tvorivých úspechov, aby 
naše inštitúcie zaznamenávali prog-
resívny rozvoj, aby naše laboratóriá 
posúvali hranice poznania a prinášali 
kvalitné výsledky.

Zároveň si zaželajme, aby aj slovenská 
spoločnosť vnímala, že pre vyspelú  
európsku spoločnosť je podpora vedy  
a výskumu povinnosť, nie možnosť.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre

V súlade s dlhodobou koncep-
ciou rozvoja univerzity schvá-
lenou do roku 2020 je naším 
cieľom stimulovať, rozvíjať  

a zabezpečovať predovšetkým apliko-

vaný výskum, realizovať účinný transfer 
znalostí, produktov a technológií na 
základe vzájomne výhodnej spolupráce 
medzi univerzitami, výskumnými inštitú-

ciami a podnikmi v trhovom prostredí. 

Projekt vybudovania univerzitného  
Výskumného centra AgroBioTech kladie 
veľký dôraz práve na prenos poznatkov  
z akademického prostredia do hospodár-
skej praxe, či už ide o spoluprácu s podnik-
mi na výskume a vývoji, prenos inovatív-
nych nápadov do praxe alebo o podporu 
zriaďovania start-up a spin-off firiem.

Vznik univerzitného výskumného centra 
môžeme rozdeliť do štyroch období.  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  
a športu Slovenskej republiky zverejnilo 
začiatkom decembra 2011 oznámenie  
o možnosti predkladať návrhy na vybudova-
nie univerzitných vedeckých parkov  
a výskumných centier v rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj. SPU v Nitre  
v spolupráci s UKF v Nitre a Ústavom gene-
tiky a biotechnológie rastlín SAV predložilo 
spoločný projektový návrh na vybudovanie 
výskumného centra s názvom AgroBioTech.

PRíhOVOR ReKTORA

Príhovor rektora  
SPU V NITRE
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa za 63 rokov  
svojej existencie stala modernou dynamickou univerzitou 
patriacou medzi najlepšie vzdelávacie a výskumné inštitúcie na 
Slovensku s ambíciou akceptácie aj v medzinárodnom kontexte. 
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Výskumné  
centrum  
AGROBIOTECH

AgroBioTech je výskumné cen-
trum, ktoré sa zameriava na 
aplikovaný výskum v oblasti 
agrobiológie, biotechnológií  

a technológií v poľnohospodárstve, 
potravinárstve a bioenergetike. Toto 
regionálne kompetenčné centrum 
aplikovaného výskumu a vývoja v Nitre 
integruje špičkový aplikovaný výskum 
prostredníctvom partnerstva troch in-
štitúcií: Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, Univerzity Konštantí-
na Filozofa v Nitre a Ústavu genetiky  
a biotechnológií rastlín Slovenskej aka-
démie vied v Nitre. Výskumné centrum 
je vybavené špičkovou výskumnou  
infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizá-
ciu výskumu na medzinárodnej úrovni. 

AgroBioTech, priestor  
pre inovačný výskum  
v rôznych oblastiach

AgroBioTech je regionálne výskumné 
centrum spájajúce snahu ľudí s rovna-
kým cieľom a otvárajúce dvere aplikova-
nému výskumu. Toto nové a výnimočné 
výskumné centrum ponúka priestor pre 
inovačný výskum v oblastiach ako sú 
agrobiológia, biotechnológie, genetické 
technológie, potravinárstvo, technológie 

spracovania poľnohospodárskych pro-
duktov, agroekológia, bioenergetika  
a bioekonomika. Pre Výskumné cen-
trum AgroBioTech sú živnou pôdou 
predovšetkým výskumné orientácie, 
napríklad na aktuálne otázky limitujúce 
poľnohospodársku prvovýrobu a pro-
dukciu potravinových zdrojov, monitoro-
vanie zraniteľnosti rastlín v meniacich 
sa podmienkach prostredia, ale aj 
využitie potenciálu agrobiodiverzi-
ty poľnohospodárskych druhov 
rastlín a zvierat, analýzy 
poľnohospodárskych 
svetových trhov  
a otázky, ktoré 
úzko súvisia 
s posla-
ním 

VýSKUMNé ceNTRUM AgROBIOTech
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bioekonomiky spoločnosti. Kľúčový je 
tiež výskum technického a technologic-
kého využívania obnoviteľných zdrojov 
energie a vývoj nových technicko-vý-
robných a spracovateľských technoló-
gií pre priemysel a poľnohospodárstvo. 

AgroBioTech pozostáva z troch samo-
statných výskumných centier sídliacich 
na pôdach všetkých troch partnerov 
tohto unikátneho projektu. Pracovis-
ká sídliace v priestoroch Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
sa obsahovo zameriavajú na experi-
mentálne technológie potravín a výživu 
ľudí, na experimentálne biotechnológie, 
na agrobiológiu a rastlinnú produkciu 
a v neposlednom rade aj na bioenerge-
tiku a ekonomické štúdie. Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav 
genetiky a biotechnológií Slovenskej 
akadémie vied v Nitre svoje obsahové 
zameranie smerujú na problematiku 
molekulárnej biológie, embryotechnoló-
gie a na rastlinné biotechnológie. 

Prepojenie univerzity,  
výskumu a praxe

Súčasne so vznikom Výskumného cen-
tra AgroBioTech vzniklo aj špecializo-
vané pracovisko s názvom Transferové 

AgROBIOTech

Transferové centrum  
vytvára priestor pre prepojenie  

univerzity, výskumu a praxe.

centrum SPU, ktoré ponúka priestor pre 
vytvorenie lepšieho prepojenia univer-
zity, výskumu a hospodárskej praxe. 
Jeho hlavnou náplňou je zamerať sa na 
podporu prenosu poznatkov, technológií 
a inovácií z vedeckovýskumnej sféry do 
komerčnej, resp. zhodnotenie a aktívne 
využívanie výsledkov v praxi. Transferové 
centrum si za svoj cieľ kladie najmä koo-
peráciu s malými a strednými podnikmi, 

popularizáciu výsledkov vedy a výskumu, 
ochranu duševného vlastníctva, zákaz-
kový výskum a expertízy, a samozrejme, 
medzinárodnú spoluprácu. 

Výskumné centrum AgroBioTech vytvori-
lo priestor aj na spoluprácu zahraničných 
expertov so slovenskými vedcami. Svoje 
projekty a výskumy tu môžu realizovať 
zamestnanci riešiteľských pracovísk 
alebo spolupracujúcich organizácií. 

Unikátne prístroje  
a zariadenia

Pracoviská a laboratóriá Výskumné-
ho centra AgroBioTech sú vybavené 
najmodernejšou infraštruktúrou. Medzi 
množstvom moderných prístrojov, 
ktorými centrum disponuje, sa nachádza 
aj špičkový transmisný elektrónový mik-
roskop, ktorý je na Slovensku unikátom, 

či sekventátor druhej generácie určený 
na genetické analýzy. V laboratóriách 
Výskumného centra AgroBioTech vedci 
skúmajú napr. konverziu biomasy na 
biopalivá druhej generácie či technologic-
ké postupy výroby potravín rastlinného 
i živočíšneho pôvodu. Nachádzajú sa tu 
laboratóriá výživy ľudí, v ktorých možno 
prostredníctvom klinických štúdií overo-
vať účinky konzumácie určitých potravín 
na zdravotný stav ľudí. 

Pracoviská a laboratóriá výskumného centra AgroBioTech  
sú vybavené najmodernejšou infraštruktúrou.

VýSKUMNé ceNTRUM AgROBIOTech
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Partneri 
projektu
Pri zrode projektu výstavby  
Výskumného centra Agrobiotech  
a jeho uvedení do života stáli  
tri dôležité inštitúcie.

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, ktorá vznikla 
v roku 1952, dostala do vienka 
poslanie byť centrom poľnohos-

podárskeho vzdelávania, vedy a výskumu 
na Slovensku s dôrazom na prioritnú  
oblasť ľudskej činnosti – produkciu dostat-
ku zdravých a bezpečných potravín  
v symbióze s ochranou životného prostre-
dia, zachovaním biologickej diverzity  
a trvalo udržateľného rozvoja. Jej vedecký 
a pedagogický výkon, ako aj historická 
tradícia z nej činí uznávanú inštitúciu doma 
i v zahraničí. V rámci úspešnej komplexnej 
akreditácie v roku 2009 sa SPU v Nitre 
zaradila medzi vysoké školy univerzitného 
typu a v roku 2015 ju Akreditačná komisia 

zaradila medzi sedem najlepšie hodnote-
ných slovenských univerzít. V roku 2010 
ako prvá univerzita na Slovensku získala 
prestížne ocenenie ecTS Label, udelené 

európskou komisiou za zabezpečovanie 
a realizáciu európskeho systému transferu 
kreditov a mobilít študentov a v roku 2013 
medzinárodné ocenenie Diploma Supple-
ment Label, ktoré potvrdzuje, že Dodatok  
k diplomu vydávaný SPU spĺňa náročné eu-
rópske štandardy. Na svojich šiestich fakul-
tách poskytuje široké možnosti získavania 
poznatkov nielen z oblasti poľnohospodár-
skych, ale aj biologických, ekonomických 
a technických vied. Tým vytvára predpo-
klady pre široké uplatnenie absolventov 
v rôznych oblastiach hospodárstva.

Univerzitu v súčasnosti tvorí šesť 
fakúlt: Fakulta agrobiológie a potravi-
nových zdrojov, Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva, Fakulta ekonomiky 

a manažmentu, Fakulta európskych 
štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulta 
záhradníctva a krajinného inžinierstva  
a Technická fakulta. 

PARTNeRI PROJeKTU
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AgROBIOTech

Univerzita Konštantína 
Filozofa (UKF) je vrcholnou 
vzdelávacou, vedeckou  
a umeleckou ustanovizňou  

a nesie meno významnej osobnosti  
v histórii Nitry i Slovenska – Konštantína 
Filozofa (svätého cyrila, 827 – 869). 
Nastúpila na cestu rozvíjania cyrilome-
todskej tradície, šírenia vzdelanosti, 
humanizmu, demokracie a tolerancie. 
UKF sa formuje ako moderná európska 
všeobecná univerzita, v ktorej dominuje 
veda, duchovná kvalita, vysoká odbor-
nosť, pedagogické majstrovstvo, široká 
komunikatívnosť vo vnútri i so svetom. 
Jej silnou stránkou je rozsiahla ponuka 
študijných programov v bakalárskom, 
magisterskom a doktorandskom štúdiu, 

ich flexibilnosť, inovatívnosť a rôznoro-
dosť. UKF okrem tradičnej prípravy pe-
dagógov pre základné a stredné školy 
pripravuje štúdiom vedeckých  
a odborných študijných programov 
budúcich sociálnych pracovníkov, 
odborníkov pre kultúrne zariadenia, 
politológov, katechétov, žurnalistov, 
archeológov, historikov, muzeológov, 
biológov, environmentalistov, matema-
tikov, fyzikov, informatikov, psycholó-
gov, gemológov a ďalších odborníkov. 
Jedinečnosťou UKF je príprava učiteľov 
v maďarskom jazyku pre uplatnenie sa 
na národnostne zmiešanom území.  
Vedecký potenciál UKF je koncentro-
vaný do unikátnych pracovísk – ve-
deckých ústavov a špecializovaných 
laboratórií, ktoré sú zárukou kvalitných 
výstupov vedeckovýskumných aktivít 
vedeckých a vedecko-pedagogických 
zamestnancov a doktorandov univer-
zity, ako aj predpokladom odborného 
rastu mladej generácie výskumníkov.

Univerzitu v súčasnosti tvorí  
päť fakúlt: Fakulta prírodných vied,  
Fakulta sociálnych vied a zdravotníc-
tva, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 
Filozofická fakulta a Pedagogická 
fakulta. 

PARTNeRI PROJeKTU

Ústav genetiky a biotechnológií 
rastlín Slovenskej akadémie 
vied (ÚgBR SAV) v Nitre je  
vedeckovýskumná organizácia 

Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá 
rozvíja od svojho založenia (v r. 1990) 
vedeckovýskumnú činnosť v oblasti 
genetiky a biotechnológií rastlín  
a v príbuzných vedných disciplínach.  
Výsledky vedeckého výskumu sú pravi-
delne uverejňované v rozličných vedec-
kých časopisoch, čím ústav prispieva  
k riešeniu teoreticky závažných a pre 
prax aktuálnych vedeckých problémov. 
Poslaním ústavu je okrem samotnej 
vedeckovýskumnej činnosti aj populari-
zácia vedy, ktorú uskutočňuje publikova-
ním vedecko-popularizačných príspev-
kov v odborných časopisoch, vo verejnej 
tlači a príspevkami v rozhlase a televízii. 
V súčasnosti tu pôsobí 42 zamestnan-
cov. Výskum organizácie je zameraný  
na populačnú genetiku a šľachtenie, 
molekulárnu biológiu a biotechnológie, 
bunkovú, reprodukčnú a vývinovú bioló-
giu. Nedávno sa okruh jej záujmu začal 
rozširovať o novšie vedné odbory systé-
movej biológie, proteomiku a genomiku 
rastlín. Pre uvedenú výskumnú činnosť 
je organizácia plne vybavená aj technic-
ky a výskum je zastrešovaný odborne 
kvalifikovanými, skúsenými pracovníkmi 

v daných oblastiach. Vedeckovýskumná 
činnosť ÚgBR SAV a aktivity s ňou súvi-
siace sa sústreďujú na viaceré oblasti 
genetiky a biotechnológií rastlín, 
ktoré sa rozvíjajú v rámci šty-
roch existujúcich oddele-
ní a výskumných  
projektových  
tímov. 

Výskumné centrum  

AgroBio Tech  
je jedným z výskumných univerzitných 

projektov realizovaných z finančných 
prostriedkov eÚ v rámci Operačného 

programu Výskum a vývoj. Realizácia  
tohto výskumného projektu bola pod-

porená sumou viac ako 26 miliónov eur. 
Finančné prostriedky určené na vybudo-
vanie výskumného centra AgroBioTech 

pochádzajú z eurofondov (22,4 mil. eur),  
zo štátneho rozpočtu (2,6 mil. eur) 

 a z pokladnice samotného realizátora 
projektu (1,3 mil. eur), resp. z finančných 

zdrojov univerzity.
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ODDELENIE  
AGROBIOLÓGIE 
Laboratórium produkčnej fyziológie  
a ekofyziológie rastlín 

Laboratórium výživy rastlín a ionomiky 

Laboratórium explantátových kultúr 

Laboratórium špeciálnych semenárskych 
metód 

Laboratórium agrobiodiverzity a genetických 
technológií 

Laboratórium experimentálnej botaniky 

Laboratórium výživy ľudí 

Oddelenie agrobiológie sa 
skladá zo 7 špecializovaných 
laboratórií, ktorých spôsobilos-
ti a odborné činnosti zahŕňajú 

napr. automatický a vysokovýkonný systém 
pre štruktúrnu a funkčnú parametrizáciu fe-
notypu (fenotypovanie) rastlín, simultánne 
snímanie, zobrazovanie a analýzu obrazu 
celistvých rastlín, možnosť merania spek-
trálnej absorbancie vo viditeľnom spektre  
a infračervenej oblasti žiarenia, rýchlu  
a vysoko presnú analýzu minerálnych 
prvkov (makro a mikroelementov) v pôde, 
rastlinách, vode a iných prostrediach  
a materiáloch, testovanie zloženia a účin-
nosti minerálnych hnojív či analýzu DNA 
pomocou in vitro alebo biologický výskum 
týkajúci sa štruktúry, vzájomných vzťahov, 
podstaty fungovania a vývoja populácií, epi-
demiologický prieskum, biochemické analý-
zy a vybrané klinické testy a vyšetrenia. 

Poznatky z výskumov v týchto oblastiach 
možno aplikovať v molekulovej genetike,  
v evolučnej biológii, v potravinárstve  
a biotechnológii, v poľnohospodárstve  
a lesníctve, vo farmakológii, v rámci výži-
vovej politiky štátu, no aj v medicíne  
a verejnom zdravotníctve (najmä v oblasti 
prevencie a liečby civilizačných neinfekč-
ných ochorení). 

ODDeLeNIA, LABORATóRIá A OSTATNé šPecIALIZOVANé PRAcOVISKá
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ODDELENIE APLIKOVANEJ 
EKOLÓGIE
A BIOENERGIE
Laboratórium aplikovanej ekológie

Laboratórium splyňovania biomasy

M edzi spôsobilosti  
a odborné činnosti Odde-
lenia aplikovanej ekológie  
a bioenergie patrí  

know-how v oblasti technológií pestova-
nia energetických drevín a bylín vypra-
cované na základe ekofyziologických 
charakteristík a schopnosti realizovať 
produkčný potenciál v konkrétnych pôd-
noekologických podmienkach pestova-

nia, integrácia výsledkov z jednotlivých 
oblastí výskumu a vytvorenie modelov 
pre drevospracujúci a energetický prie-
mysel založený na kvantitatívnych  
experimentálnych údajoch, široké  
spektrum aplikovaného výskumu  
v oblasti biopalív a výskum energetic-
kého využívania odpadovej biomasy  
z poľnohospodárstva, potravinárstva, 
ale aj komunálnej sféry. 

Toto oddelenie ponúka priestor pre 
napĺňanie hlavných cieľov Národného 
akčného plánu pre energiu z obnoviteľ-
ných zdrojov a vytýčených priorít eK  
v oblasti širšieho využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie.

Oddelenie aplikovanej ekológie a bioe-
nergie sa pýši členstvom vo viacerých 
sieťach excelentných pracovísk v rámci 

európskeho výskumného priestoru.

Oblasti, v ktorých je možné aplikovať 
výsledky výskumov týchto laboratórií  
sú napr. využívanie obnoviteľných zdro-
jov energie, drevospracujúci a nábytkár-
sky priemysel, poľnohospodárstvo  
a potravinárstvo a svoje využitie  
nájdu aj v komunálnej sfére. 

ODDeLeNIA, LABORATóRIá A OSTATNé šPecIALIZOVANé PRAcOVISKá
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ODDELENIE  
BIOEKONOMIKY
Laboratórium ekonomických štúdií

Laboratórium neuroekonomiky  
a spotrebiteľského rozhodovania

Odborné činnosti Oddelenia 
bioekonomiky a jeho špeciali-
zovaných laboratórií zahŕňajú 
okrem iného najmä:

•	 analýzu cien, produkcie, spotreby  
a obchodu energetických plodín,

•	 analýzu	poľnohospodárskych	 
a energetických politík,

•	 podnikateľské	analýzy	(náklady,	

výnosy,	potreba	vstupov,	návratnosť	
investícií, postavenie na trhu, vývoj 
trhu,	konkurencia,	dopad	na	životné	
prostredie a inovácie),

•	 analýzy	na	úrovni	podnikateľských	
subjektov pôsobiacich v bioenergetike,

•	 popularizáciu problematiky  
o bioenergetike a mapovanie  
verejnej mienky,

•	 analýzu výnosov a nákladov výroby 
bioenergie	so	zohľadnením	vplyvov	
na	životné	prostredie,

•	 analýzu návratnosti investovania  
do výroby bioenergie,

•	 ekonometrické modelovanie vývoja 
poľnohospodárskych	trhov	a	vplyvov	
poľnohospodárskych	politík.

Laboratórium neuroekonomiky a spot-
rebiteľského rozhodovania poskytuje 
interdisciplinárny výskumný priestor  
pre podporu excelentného a aplikova-
ného výskumu v oblasti bioekonomiky, 
trhových štúdií a spotrebiteľského  
rozhodovania. 

ODDeLeNIA, LABORATóRIá A OSTATNé šPecIALIZOVANé PRAcOVISKá



21

ODDELENIE  
BIOSYSTÉMOVÉHO 
INŽINIERSTVA
Laboratórium analýz biomasy pre bioenergetiku

Laboratórium bioenergetických zdrojov

Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii

Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a potravín

Oddelenie biosystémového 
inžinierstva sa zaoberá širokým 
spektrom činností. Za zmienku 
jednoznačne stojí najmä štú-

dium možností využívania rastlinnej bioma-
sy pre výrobu peliet a brikiet, hodnotenie 
kvalitatívnych parametrov vstupnej suroviny 
na výrobu tuhých biopalív, hodnotenie 
technologických parametrov výroby tuhých 
biopalív na báze biomasy, hodnotenie fyzi-

kálno-mechanických vlastností získaných 
produktov, návrh zostáv strojových liniek  
na výrobu tuhých biopalív, hodnotenie envi-
ronmentálnych aspektov využívania bioma-
sy na energetické účely, výskumy laboratórií 
v oblasti biopalív, biomazív a bioenergetiky, 
ale aj realizácia experimentov v oblasti 
hodnotenia energetických a ekologických 
vlastností ekologických nositeľov energie. 
špecializované Laboratórium inovatívnych 
technológií v rastlinnej produkcii sa opiera  
o poznatky z analyzovania údajov a ich 
spracovania do informačných máp v pros-

tredí geografického informačného systému 
a tiež z budovania databázy dlhodobo sle-
dovaných ukazovateľov viazaných na kon-
krétne geografické lokality. Laboratórium 
fyzikálnych vlastností surovín a potravín sa 
špecializuje na meranie vplyvu tepelného 
stresu v procese sušenia na makro/mikro 
poškodenie zrna, skúmanie teplotného 
správania materiálov, na skúmanie závis-
lostí fyzikálnych vlastností od teploty a na 

skúmanie meteorologických a pevnostných 
vlastností materiálov a tiež na meranie 
čistoty zrnín, triedenie zrnitých materiálov  
a na určenie vplyvu fyzikálno-mechanických 
vlastností na kvalitu mlátenia.

Poznatky sú priamo využiteľné v poľnohos-
podárskej výrobe, pri výskumnej a vývojovej 
práci a pri riadení poľnohospodárskej techniky. 
Výstupy možno využívať formou spracovania 
metodiky zavedenia systému presného poľno-
hospodárstva, prípadne formou poradenstva  
k jednotlivým problémovým okruhom. 

ODDeLeNIA, LABORATóRIá A OSTATNé šPecIALIZOVANé PRAcOVISKá
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Laboratóriá Oddelenia biotechniky  
a modelovania krajiny sa špecia-
lizujú na nasledujúce odborné 
činnosti a spôsobilosti:

•	 stanovenie	a	kvantifikácia	vybraných	
morfometrických, biochemických  
a fyziologických parametrov drevín  
a bylín indikujúcich nedostatok vody  
v urbárnom prostredí,

•	 skríning dát v kontrolovaných pod-
mienkach aj na konkrétnych lokalitách 
urbanizovaného priestoru a v krajine,

•	 tvorba modelov krajiny,

•	 štrukturálna a tvarová analýza kompo-
nentov	krajiny,	kvantifikácia	ich	zmien	
vo	vzťahu	k	časovej	osi,

•	 modelovanie artefaktov kultúrneho  
a	prírodného	dedičstva	z	oblasti	krajin-
nej a záhradnej architektúry,

•	 štúdium	kvality,	nutričného	zloženia	a	
obsahu zdraviu prospešných látok v 

ovocí,	zelenine	a	hrozne	určenom	pre	
výrobu nealkoholických nápojov a vína,

•	 výber	a	využitie	netradičných,	menej	
známych druhov ovocia a zeleniny  
s vysokým obsahom zdraviu prospeš-
ných látok pre výrobu nápojov  
a nápojových koncentrátov,

•	 skúmanie	slovenských	novošľach-

tencov	viniča	hroznorodého	a	z	nich	
pripraveného	vína	na	prítomnosť	 
a obsah biologicky cenných látok,

•	 optimalizácia a regulácia technolo-
gického procesu výroby vína a iných 
druhov	nápojov	s	cieľom	zabezpečenia	
vysokej	nutričnej	a	senzorickej	kvality	
výsledného	produktu.

Oblasti, v ktorých možno tieto výskumy 
aplikovať, sú napr. adaptácie rastlín na pod-
mienky urbánnych tepelných ostrovov alebo 
návrh výroby nových druhov atraktívnych 
nápojov s vysokou nutričnou hodnotou. 

ODDELENIE  
BIOTECHNIKY 
A MODELOVANIA KRAJINY

Laboratórium modelovania urbanizovaného územia krajiny

Laboratórium nápojov

ODDeLeNIA, LABORATóRIá A OSTATNé šPecIALIZOVANé PRAcOVISKá
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ODDELENIE TECHNOLÓGIE 
POTRAVÍN A BIOTECHNOLÓGIE
Laboratórium spracovania cereálií

Laboratórium tukov a olejov

Experimentálny pivovar

Laboratórium nápojov

Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu

Laboratórium analýz biologicky cenných látok

Laboratórium živočíšnych biotechnológií

Laboratórium rastlinných biotechnológií

Laboratórium experimentálnej biológie

Laboratórium experimentálnej mikrobiológie

ODDeLeNIA, LABORATóRIá A OSTATNé šPecIALIZOVANé PRAcOVISKá

O ddelenie technológie potravín 
a biotechnológie pozostáva z 
10 laboratórií, v rámci ktorých 
budú vyvíjané moderné a ex-

perimentálne technológie výroby potra-
vín s definovaným účelom využitia, budú 
optimalizované technológie spracovania 
surovín s dôrazom na ich efektivitu, kom-
plexnosť využitia zdrojov a ekologický 
prístup. Laboratóriá sa špecializujú napr. 
na analýzy primárnych (obsah tuku, biel-
kovín, sacharidov, vlákniny) a sekundár-
nych metabolitov (antioxidačná aktivita, 
polyfenoly, vitamíny) tradičných aj menej 
známych druhov rastlín, na výrobu oleja 
modernými technológiami lisovania, na 
hodnotenie kvality jačmeňa a sladu s 
cieľom určenia kvalitných sladovníckych 
odrôd, na získavanie, kultiváciu, mik-
romanipuláciu, genetickú modifikáciu 
embryí a kmeňových buniek a na identifi-
káciu, diferenciáciu, charakteristiku  
a funkčnú diverzitu obilnín, pseudoobil-
nín a strukovín na základe DNA analýz 
využívajúcich mikrosatelity, retrotranspo-
zómy, QTL markery, na analýzu hormo-
nálneho profilu krvi a buniek, hypofyzár-
nych hormónov, hormónov štítnej žľazy, 
steroidných hormónov atď. 
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INTEGRÁLNE (SPOLOČNÉ)  
LABORATÓRIÁ
Laboratórium spektroskopických analýz 

Laboratórium genetických analýz

Laboratórium mikroskopických analýz 

Spoločné laboratória sa zaoberajú 
analýzami využívajúcimi spek-
troskopické, genetické a mikrosko-
pické postupy v oblasti biológie, 

biomedicíny, farmakológie, potravinárstva 
a toxikológie so zameraním na ekofyzio-
logické, biochemické a molekulárno-biolo-
gické aspekty pôsobenia rôznych faktorov 
životného prostredia na organizmy.

Medzi spôsobilosti a odborné činnosti 
integrálnych laboratórií patria nasledu-
júce činnosti:

•	 identifikácia bodových mutácií aso-
ciovaných	s	úžitkovými	vlastnosťa-
mi	rastlín	a	živočíchov,

•	 identifikácia genotypovej charakte-
ristiky	izolovaných	kmeňov	produk-
čných	mikroorganizmov,

•	 hodnotenie procesov indikujúcich 
tvorbu antioxidantov proti oxidatív-
nemu stresu v bunkách,

•	 hodnotenie vplyvu definovaných 
faktorov na procesy v bunkách,

•	 príprava	génových	knižníc	pre	NGS,

•	 purifikácia	a	príprava	DNA,	príp.	
RNA	pre	použitie	na	génovom	čipe	
alebo	NGS,

•	 manipulácia s embryami a spermia-
mi	hospodárskych	zvierat	(zmrazo-
vanie – kryouchovávanie, genetická 
modifikácia,	atď.),

•	 embryotechnológie	s	cieľom	hod-

notenia kvality embryí a spermií 
hospodárskych zvierat,

•	 možnosti	izolácie	a	využitia	
embryonálnych a somatických 
kmeňových	buniek	v	poľnohos-
podárskej a biomedicínskej praxi, 
ako jednej z najperspektívnejšie sa 
rozvíjajúcich	oblastí	živočíšnych	
biotechnológií.	

ODDeLeNIA, LABORATóRIá A OSTATNé šPecIALIZOVANé PRAcOVISKá
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TRANSFEROVÉ CENTRUM
Činnosť tohto špecializovaného pracoviska je zame-
raná na podporu prenosu poznatkov, technológií  
a inovácií z vedeckovýskumnej sféry do komerčnej, 
na ich zhodnocovanie a využívanie v praxi. 

Funkcie:

•	 kooperácia s agropotravinárskym 
sektorom,

•	 popularizácia a komercializácia  
výsledkov vedy a výskumu,

•	 ochrana duševného vlastníctva,

•	 podpora zakladania start-up  
a	spin-off	firiem,

•	 medzinárodná	spolupráca.

Hlavné aktivity:

•	 monitorovanie potrieb agropotravinár-
skeho sektora,

•	 spolupráca s praxou na výskumných, 
vývojových	a	inovačných	projektoch,

•	 vybudovanie	podnikateľského	inkubátora	
pre agropotravinárstvo,

•	 zákazkový	výskum	a	expertízna	činnosť,

•	 právna podpora a poradenstvo v oblasti 
ochrany	duševného	vlastníctva	(patenty,	
licencie,	úžitkové	vzory).	

ODDeLeNIA, LABORATóRIá A OSTATNé šPecIALIZOVANé PRAcOVISKá
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VÝSKUMNÉ CENTRUM ABT UKF v NITRE
Laboratórium molekulárnej biológie

Embryotechnologické laboratórium

Fyziologicko-analytické laboratórium

Biochemické laboratórium

Laboratórium biológie stresu

Laboratórium molekulárnej biológie 
sa zameriava na analýzu genetickej 
variability vo vzťahu k významným 
znakom a vlastnostiam živočíchov 

a človeka a na biológiu kosti, kostného 
tkaniva a ochorení postihujúcich kosti. 
embryotechnologické laboratórium  
sa špecializuje na produkciu embryí  
v podmienkach in vitro, hodnotenie kvality 
embryí používaných v biomedicínskom 
výskume a na nukleologenézu. Fyziologic-
ko-analytické laboratórium sa zameriava 
na biomonitoring ftalátov z biologických 
vzoriek vo vzťahu k zdraviu človeka a apli-

kovateľných v chove hospodárskych zvierat 
a na proteomické analýzy epigenetických 
markerov zameraných na rané embryonál-
ne štádiá hospodársky významných zvierat. 
hlavnými spôsobilosťami biochemického 
laboratória je stanovenie obsahu ťažkých 
kovov vo vode, pôde a potravinách, sledo-
vanie príjmu a kumulácie toxických prvkov 
v živých organizmoch a stanovenie obsahu 
a analýza antioxidačných/prooxidačných 
vlastností prírodných látok (chlorofyly, 
karotenoidy a polyfenoly). Laboratórium 
biológie stresu sa zameriava na fyziológiu 
rastlín v stresových podmienkach. 

Výskumné centrum ABT ÚGBR SAV v Nitre
Laboratóriá reprodukčnej a vývinovej biológie 

Laboratórium molekulárneho šľachtenia rastlín

Vedecké aktivity kolektívov 
laboratórií Výskumného centra 
ABT na ÚgBR SAV v Nitre 
sú orientované na aplikáciu 

biotechnologických metód pre rýchlu 
produkciu atraktívnych a hospodársky 
cenných druhov poľnohospodárskych 

plodín a drevín s cieľom zvýšenia potravi-
novej bezpečnosti krajiny. Výskum  
v oblasti systémovej biológie, genomiky  
a proteomiky umožní charakterizo-
vať nové genotypy získané aplikáciou 
biotechnologických postupov (biotech 

rastliny), ako aj genetické zdroje rastlín 
pomocou moderných genomických  
a proteomických prístupov. Umožní  
identifikovať kľúčové komponenty dôle-
žité pre potravinárstvo a výživu, sledovať 
reakciu rastlín na biotické a abiotické 
stresové faktory, ako aj adaptačné me-

chanizmy rastlín na nepriaznivé podmien-
ky, čo v konečnom dôsledku prinesie  
zefektívnenie šľachtiteľského úsilia  
a regulovanie podmienok kultivácie  
rastlín tak, aby sa dosiahla maximálna  
a kvalitná produkcia. 
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