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Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre sa stalo za uplynulé viac ako dvojročné obdobie neoddeliteľnou súčasťou
SPU v Nitre a veľmi aktívne sa zapojilo do vedeckovýskumných aktivít. Dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým poďakovala za
Vašu doterajšiu spoluprácu, podporu a osobnú zainteresovanosť, a vyjadrila nádej, že v roku 2018 bude úspešná spolupráca
pokračovať ďalej, rady odborných riešiteľov, ktorí budú v laboratóriách VC ABT realizovať výskumné úlohy sa budú
rozširovať, a s našou spoločnou podporou bude stále viac a viac kvalitných výsledkov dôležitých pre rozvoj SPU v Nitre a
upevnenie jej pozície ako jedinečnej výskumnej univerzity.

Svet Vedy vo VC AgroBioTech SPU v Nitre
(11. – 12. október 2017)

NEWSLETTER 

,,Poslaním vedy je slúžiť ľudom“ (Lev Nikolajevič Tolstoj)

Pri príležitosti 65. výročia založenia univerzity a 2. výročia otvorenia VC
AgroBioTech, pracovisko zorganizovalo prehliadku s názvom ,,Svet vedy vo
Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre“. V rámci expozície boli pre
návštevníkov pripravené vzorkovnice rôznych druhov rastlín, tráv, prezentácia
systému fenotypovania rastlín, praktické ukážky používaných laboratórnych
postupov, ukážky tajomného sveta mikroorganizmov, pripravených
a otestovaných štiav, džemov, ukážky z oblasti spracovania obilnín, zariadenia
umožňujúce merať výkon spaľovacieho motora, vzorkovnice peliet, brikiet
atď.. Interaktívnou formou viac ako 100 návštevníkov vyskúšalo svoje zmysly
v rámci Zážitkového testovania vín. V rámci expozície boli predstavené
i inovačné postupy technologického spracovania produktov a kooperácie
s agropotravinárskym sektorom.

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. 
(riaditeľka VC AgroBioTech SPU v Nitre)



Prezentácia VC AgroBioTech na workshope v Berlíne 
(18. - 23. október 2017)

www.agrobiotech.sk

www.facebook.com/VCAgroBioTech

Viac informácií nájdete na:

Cena za transfer technológií na Slovensku: ocenenie v kategórii Inovátor / Inovátorka
(10. - 11. október 2017)

VC AgroBioTech SPU v Nitre v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín
(FBP, SPU v Nitre) participuje na projekte „Vytvorenie HACCP modulov bezpečnosti
potravín vo svetle EÚ štandardov“ v rámci grantovej schémy Erasmus+, Strategické
partnerstvá. VC ABT aktívne reprezentovali doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
a Ing. Lucia Grešová, PhD. Cieľom projektu je výmena skúseností a dobrej praxe v oblasti
bezpečnosti potravín v participujúcich krajinách EÚ, a následný transfer do podmienok
Turecka. Workshop v Berlíne bol zameraný na prezentáciu platformy a jej inovatívne
možnosti. Súčasťou workshopu boli aj praktické návštevy prevádzok a hodnotenie
implementácie HACCP v praxi v podmienkach Nemecka.

Rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
v úvode svojho príhovoru vyzdvihol vzájomnú
spoluprácu s partnermi projektu, ktorí výrazne prispeli
k posilneniu a presadzovaniu vedeckého výskumu na
Slovensku, ale i v konkurenčnom medzinárodnom
prostredí. Zdôraznil potrebu nosných pilierov vedy
a výskumu. ,,Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre
je pýchou našej univerzity, nielen prostredníctvom
vybudovanej modernej infraštruktúry, ale aj vďaka všetkým
pracovníkom, ktorí tu pôsobia a vytvárajú podmienky pre
realizáciu výskumu.“

VC AgroBioTech oslávilo 2. výročie svojho 
otvorenia  (13. október 2017)

Deň vedy VC AgroBioTech: Poľnohospodárstvo, pôda a potraviny v sociálnovednej reflexii  
(30. november 2017)

Centrum vedecko-technických informácií SR udelilo
cenu v kategórii Inovátor / Inovátorka doc. Ing. Tatiane
Bojňanskej, CSc. Pozitívne bol hodnotený jej príkladný
prístup ku komercializácii prípadov Trvanlivého pečiva
pre špeciálne výživové účely a Pekárenský výrobok so
špecifickým zložením a dizajnom.
Medzi trojicou nominovaných v kategórii Pracovisko
Transferu Technológií bolo opäť Transferové centrum
SPU v Nitre, ktoré túto cenu získalo v roku 2016.

Cieľom podujatia bolo zdôrazniť potrebu interdisciplinarity v súčasných výskumoch
orientovaných na poľnohospodárstvo, pôdu a potraviny, ako aj objasniť význam a úlohu
sociálnych a humanitných vied. Podujatie bolo určené vysokoškolským pedagógom,
vedeckovýskumným pracovníkom i študentom, a spoluorganizovala ho Sekcia sociológie vidieka
a poľnohospodárstva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave v spolupráci s
Katedrou spoločenských vied FEM SPU v Nitre.


