
VC ABT sa aktívne prezentovalo  v Thajsku
(24. máj 2017)

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre vydáva

roč. 1/2017/2

Zamestnanci VC ABT Ing. Lucia Grešová,
PhD. a Mgr. Eva Tušimová, PhD., aktívne
zastupovali SPU v Nitre na workshope
s názvom: ,,Thailand – Visegrád 4
Workshop on Business, Culture, R&D,
Start-Up and Innovation“, ktorý bol
organizovaný pod záštitou Univerzity
Chulalongkorn (Bangkok) v spolupráci
s veľvyslanectvami krajín V4 v Bangkoku.
Aktívne propagovali výsledky práce
a inovačný výskum pracoviska VC ABT.

Poslaním Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre je pôsobiť ako regionálne, kompetenčné centrum
aplikovaného výskumu integrujúce rozhodujúce výskumné aktivity, čo umožňuje dosiahnuť synergický efekt
vo využití a zvyšovaní výskumného potenciálu univerzity. Dôležitou úlohou je realizácia výskumu s priamym
dopadom na spoločnosť, na vznik inovácií, vývoj moderných technológií a implementáciu výsledkov
výskumu a vývoja do praxe.

Prezentačný deň vedy VC ABT – II. ročník 
(20. apríl 2017)

Cieľom podujatia bola verejná
prezentácia výsledkov výskumu a
výskumných zámerov odborných
riešiteľov alebo vedeckých tímov
s možnosťou popularizácie získaných
výsledkov.

VC ABT na Dňoch poľa 
v Dvoroch nad Žitavou (06. - 07. jún 2017)
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Prezentácia VC ABT na výstave AGROKOMPLEX v Nitre 
(17. - 18. august 2017)

www.agrobiotech.sk

www.facebook.com/VCAgroBioTech

Viac informácií nájdete na:

Vo VC ABT sa zišli odborníci na výživu a kvalitu potravín 
(20. júl 2017)

V rámci sprievodného programu, SPU v Nitre
organizovalo na medzinárodnej poľnohospodárskej
a potravinárskej výstave odborné podujatie s
názvom: ,,Inovatívne možnosti výroby potravín“.
Úspešne boli odprezentované prednášky: Voľba
budúcnosti – potraviny s pridanou hodnotou (doc.
Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.), Mäsové výrobky: áno
či nie? (doc. Ing. Marek Bobko, PhD.), SCI: PEL-
0V0-ZEL – pátranie po alergénoch (doc. PaedDr.
Ing. Jana Žiarovská, PhD.), Celiakia – strašiak s
riešením (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.), Kovy:
počúvate signály vlastného tela? (Ing. Zuzana
Kňažická, PhD.), Inovácie v agropotravinárstve
(doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD.),
Progresívne metódy výskumu na trhu potravín:
získavanie a spracovanie neuromarketingových dát
(Ing. Jakub Berčík, PhD.).

Pod záštitou rektora SPU Dr.h.c. prof.
Ing. Petra Bielika, PhD. sa uskutočnilo
pracovné stretnutie s názvom:
,,Towards Food, Nutrition and Health
Research Infrastructure“, ktorého
cieľom bolo zhodnotiť pripravenosť na
vstup SPU v Nitre do medzinárodného
konzorcia zameraného na výživu. Na
príprave workshopu spolupracovala
Wageningenská univerzita (Holandsko)
a Quadram Institute Bioscence (Spojené
kráľovstvo). Uvedené inštitúcie
zastupovala Karin Zimmermann a Paul
Finglas, ktorí prezentovali poslanie a
ciele konzorcia Food, Nutrition and
Health Research Infrastructure (FNHRI)
- vytvorenie výskumnej infraštruktúry v
oblasti výživy, potravinového systému a
systému zdravotnej starostlivosti vo
vzťahu k spotrebiteľom a zdraviu.

Návšteva rektora z jordánskej univerzity a 
hlavného koordinátora medzinárodného projektu 

RISE  (11. júl 2017)

Vyšlo s podporou 
VC ABT


