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Vedeckovýskumní zamestnanci VC ABT si zvýšili 
vedeckú kvalifikáciu

(13. december 2017 a 15. január 2018)

NEWSLETTER 

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov
podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov
a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh
SPU v Nitre priznala 13. decembra 2017 vedecký kvalifikačný stupeň
IIa v odbore Prírodné (Biologické vedy) - Ing. Zuzane Kňažickej, PhD.,
ktorej vedecká profilácia je zameraná na determináciu molekulárno-
biologických aspektov pôsobenia rizikových faktorov prostredia na
reprodukčný systém, a Dr. Ing. Miroslave Požgajovej, ktorá sa
aktuálne zameriava na analýzu genetického rizika účinkov ťažkých
kovov na bunkový cyklus. Dekréty o priznaní vedeckého
kvalifikačného stupňa IIa slávnostne odovzdal 15. januára 2018 rektor
SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Návšteva rektora zo sýrskej univerzity 
(12. marec 2018)

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal na pôde univerzity delegáciu
z Tishreen University v Latakii v Sýrii, ktorú viedol jej rektor prof. Dr. Hani Shaaban.
V rámci programu navštívili hostia v sprievode riaditeľky VC ABT doc. Ing. Tatiany
Bojňanskej, CSc. laboratóriá VC ABT.

www.agrobiotech.sk



VC  ABT diskutovalo o vytvorení tréningových modulov HACCP
(19. apríl 2018)

www.facebook.com/VCAgroBioTech

VC ABT v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín (FBP, SPU v Nitre) privítali
účastníkov stretnutia k projektu grantovej schémy Erasmus+, Strategické partnerstvá
s názvom: „Vytvorenie HACCP tréningových modulov v oblasti bezpečnosti potravín a krmív vo
svetle európskych štandardov“. Účastníci stretnutia navštívili viacero prevádzok (mliekarenskú
spoločnosť, bitúnok, čokoládovňu, atď.), kde mali možnosť vidieť implementáciu HACCP
v praxi a porovnať rozdiely na úrovni krajín EÚ. Výsledky projektu budú zhrnuté do best
practice, a následne implementované a modifikované na podmienky Tureckej republiky.

Zástupcovia vedenia SPU v Nitre prijali na pôde VC ABT delegáciu vedenú
veľvyslankyňou Kuby na Slovensku J. E. Yamilou Soniou Pita Montes, zástupcov
spoločnosti PROXENTA Cuban Investments, a.s. a predstaviteľov kubánskej
spoločnosti CORALSA. Veľvyslankyňa si v sprievode riaditeľky VC ABT doc.
Ing. Tatiany Bojňanskej, CSc. prezrela laboratóriá, zaujímala sa o mnohé
výskumné aktivity, ale predovšetkým o globálnu problematiku klimatických
zmien, ale aj o podporu vzdelávania kubánskych odborníkov v oblasti agrosektora
a potravinárstva.

Kuba má záujem o naše skúsenosti
(17. apríla 2018)

Prezentačný deň VC AgroBioTech: DNAday 2018
(25. apríl 2018)

Cyklus prednášok zameraných na popularizáciu kľúčových objavov
spojených s genetikou. Vedecké podujatie bolo súčasťou programu DNAday
Slovakia, ktoré sa tento rok konalo pod záštitou Univerzity Komenského
v Bratislave. Práve dňa 25. apríla si pripomíname objavenie dvojvláknovej
štruktúry DNA (r. 1953) a ukončenie projektu ľudského genómu (r. 2003),
ktorý viedol aj k veľkému pokroku sekvenačných technológií. Účastníkov
osobne privítal rektor SPU Dr.h.c prof. Ing. Peter Bielik, PhD.: „Som veľmi rád,
že tradícia prezentačných dní vo VC ABT pokračuje a naši odborníci môžu aj
takýmto spôsobom prezentovať svoje úspechy a vedecké vízie akademickej obci
i verejnosti. AgroBioTech ponúka priestor, infraštruktúru, treba len nadšencov, ktorí
budú univerzitu a seba chcieť posúvať ďalej“.

VC ABT na degustácií vín v Topoľčiankach
(21. marec 2018)

Pod záštitou Château Topoľčianky sa konal jubilejný 10.
ročník Vienále Topoľčianky dámska degustácií vín, na ktorom
malo po prvýkrát zastúpenie aj VC ABT. Medzi pozvanými
odbornými degustátorkami bola aj vedeckovýskumná
zamestnankyňa VC ABT Ing. Jana Štefániková, PhD.


